LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL II.
DURST PÉTER

9. LECKE

1. Melléknévi igenevek. Írja be a megfeleő végződést!
A ház előtt áll____ autó az enyém.
A szomszéd kávézóban dolgoz____ pincérek nagyon kedvesek.
A mondás szerint: Ne ébreszd fel az al____ oroszlánt!
A megtanul____ vers a 178. oldalon van. Hétfőre tanuld meg!
A földön fek____ emberhez mentőt hívtunk.
A szomszéd házban lak____ férfi répát termeszt a kertben.
A földrengés után az ijed____ emberek kimentek az utcára.
A betör____ ablakot majd megcsináltatjuk.
Az aláír____ levelek az asztalon vannak. A főnök majd reggel aláírja.
2. Alakítsa át a mondatokat, és használjon mindenhol folyamatos melléknévi igenevet.
Az a férfi, aki a földön fekszik, részeg.
A ____________ ____________ férfi részeg.
Az a macska fogta meg az egeret, amelyik a sarokban alszik.
A ____________ ____________ macska fogta meg az egeret.
Nem adom kölcsön azt a könyvet, amelyik az asztalon van.
Az ____________ ____________ könyvet nem adom kölcsön.
Baleset történt azon az úton, amely Pécsre visz.
A ____________ ____________ úton baleset történt.
Azoknak az autóknak, amelyek Zágrábba mennek, egy útépítés miatt 60 km/h sebességgel szabad
menni.
Útépítés miatt a ____________ ____________ autóknak 60 km/h sebességgel szabad menni.
Az a kisgyerek, aki csokoládét eszik, teljesen összekente a ruháját, minden tiszta csokoládé.
A ____________ ____________ kisgyerek teljesen összekente a ruháját, minden tiszta csokoládé.
3. A vonalakra írja be az adott szó megfelelő alakját, a pontozott vonalakra pedig toldalékokat.
Kati néni az ajtóban állt és ____________ (üdvözöl) a vendégek…… .
Hála Istennek, a vihar nem ____________ (tesz) kár….. a gyümölcsfák…… .
Ha valami baj…… ____________ (történik), a tűzoltók rögtön segítenek.
A nagy fa…… sajnos ____________ (kidől) a viharban.
A vihar sajnos ____________ (kidönt) a nagy fa…… .
Feriék hétfőn ____________ (kiköltözik) a ház……, mert ____________ (elad).
Tíz éve nem lakik senki ebben a házban. Sok minden elromlott benne, és lakhatatlan……
____________ (válik).
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4. Válaszoljon a kérdésekre!
Milyen az a sör, amelyet meg lehet inni?

__________________________

Milyen az az étel, amelyet meg lehet enni?

__________________________

Milyen az az írás, amelyet nem lehet elolvasni?

__________________________

Milyen az a történet, amelyet nem hiszünk el?

__________________________

Milyen az a film, amelyet nem lehet elfelejteni?

__________________________

5. Válassza ki az alábbiak közül a megfelelő igéket, és megfelelő alakjukkal egészítse ki a
mondatokat!
helyreáll – helyreállít, befejeződik – befejez, megszűnik – megszüntet, megáll – megállít, készül – készít, kinyílik
– kinyit, elromlik – elront, becsukódik – becsuk, megjavul – megjavít, elkezdődik – elkezd, szárad – szárít, sül –
süt, fő – főz, nő (növekszik) – növel, csökken – csökkent, elszakad – elszakít, eltörik – eltör, meglepődik –
meglep, emel – emelkedik

Holnap paprikás csirkét ____________ ebédre.
Megcsináltam a levest, a krumplit, a hús is ott __________ a sütőben, úgyhogy minden rendben van.
Folyamatosan ____________ a benzin ára, ezért sokan inkább nem ülnek autóba.
Ebben a cukrászdában ____________ a legfinomabb fagylalt a városban.
Leejtettem azt a szép vázát, és sajnos ____________ .
A szerelő ____________ a rossz vízcsapot.
A vizes ruhák a teraszon ____________ .
A baleset után gyorsan ____________ a rend a közlekedésben.
A boltnak volt egy honlapja, de amikor a bolt bezárt, akkor a honlap is ____________ .
____________ az ajtó, és belépett a Télapó.
Két hét múlva ____________ az iskolaév, kezdődik a vakáció.
Siessünk, mindjárt ____________ az előadás.
Ha sok eső esik, akkor nagyon sokat ____________ a folyó vízszintje.
A rendőr ____________ az autót.
Nem tudok dolgozni, mert ____________ a számítógépem.
Elestem a biciklimmel, eltörtem a kezem és ____________ a ruhám is.
A főnök 10 ezer forinttal ____________ a fizetésemet.
Légy szíves, ____________ az ajtót!
Nagyon ____________ , amikor kiderült, hogy a szomszédom bűnöző. Pedig nagyon rendes
embernek tűnt.

