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9 Az -e használata: ismétlés és kiegészítés

Eldöntendő kérdést idézünk
(hogy) + ige + -e

Azt kérdezte, (hogy) tetszik-e az új park.

Nem tudtam, (hogy) válaszoljak-e a kérdésre.

Arra is kíváncsi volt, (hogy) itt születtem-e.

Tudni akarta, (hogy) el tudok-e menni a koncertre.

Eldöntendő kérdésre 
kérdezünk vissza
hogy + ige + -e

– Tetszett az előadás?

– Mit kérdeztél? Hogy tetszett-e az előadás?

– Ízlik a tea?

– Mit kérdeztél? Hogy ízlik-e a tea?

– Felhívtad Olgát?

– Mit kérdeztél? Hogy felhívtam-e Olgát?

– Tudtál beszélni a főnököddel?

– Mit kérdeztél? Hogy tudtam-e beszélni a főnökömmel?

Írott szövegben a szerző az 
olvasónak tesz fel egy kérdést
ige + -e

Olvas-e modern magyar irodalmat?

Tudta-e, hogy Madagaszkárnak volt magyar királya?

Mondd, akarsz-e játszani? (Kosztolányi Dezső)

Lesznek-e atomreaktorok 2050-ben?

AZ -e HASZNÁLATA: ismétlés és kiegészítés

Forma és funkció

Szórend: az -e helye

Az -e a ragozott ige után áll.

Azt kérdezte, (hogy) tetszik-e az új park.

Nem tudtam, (hogy) válaszoljak-e a kérdésre.

Arra is kíváncsi volt, (hogy) itt születtem-e.

Azt szerette volna tudni, (hogy) a családom is ebben a városban él-e.

Segédigés mondatokban 

az -e mindig a segédige 

(volna, tud, szokott, lehet, fog 

stb.) után áll.

Tudni akarta, (hogy) el tudok-e menni a koncertre.

Azt szeretném tudni, fogsz-e énekelni a koncerten.

Azt kérdeztem, ki lehet-e nyitni ezt az ajtót.

Megkérdeztem Andrástól, szokott-e sakkozni.

Ha nincs ige a mondatban, 

az -e szócska a névszói állítmány 

után áll.

Szeretném megnézni, elég nagy-e a választék. 

Nem tudod, kapható-e még valahol ez a termék?

Nem tudom, jó döntés-e most elutazni.

Kíváncsi vagyok, Péter tényleg diplomata-e.

Az idézett kérdés igeideje nem változik.

Közvetlen kérdés: jelen idő → idézett kérdés: jelen idő

Közvetlen kérdés: múlt idő → idézett kérdés: múlt idő
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9Az -e használata: ismétlés és kiegészítés

1. – Meg van elégedve a Kotányi fűszerek minőségével?

 – Elnézést, nem hallottam, mit mondott.

 –  ..................................................................................................................................................................
 – Igen, nagyon meg vagyok velük elégedve.

2. – Mit gondol, elég édes a Pilóta keksz krémje?

 – Megismételné a kérdést?

 – Azt szeretném tudni, hogy Ön szerint  ..........................................................................................................

   .............................................................................................................................
 – Szerintem lehetne egy kicsit édesebb.

3. – Ismeri az Unicum reklámját?

 – Nem értettem, amit mondott.

 – Arra vagyok kíváncsi, hogy  ..........................................................................................................................
 – Sajnos nem ismerem. Miért kérdezi?

4. – Tetszik Önnek a Boci csoki csomagolása?

 – Bocsánat, mi volt a kérdés?

 – Az, hogy .....................................................................................................................................................
 – Igen, tetszik, bár lehetne egy kicsit színesebb.

5. – Ízlik Önnek a Szentkirályi ásványvíz?

 – Tessék?

 – Azt kérdeztem, hogy  ...................................................................................................................................
 – Á, értem. Igen, mi mindig ezt isszuk.

6. – Szereti a Pick szalámit?

 – Hogy? 

 – Azt kérdeztem, hogy  ...................................................................................................................................
 – Az az igazság, hogy még soha nem kóstoltam.

7. – Jók a tapasztalatai az Ilcsi krémekkel?

 – Bocsánat, megismételné a kérdését?

 – Azt szeretném tudni, hogy  ..........................................................................................................................
 – Sajnos nem tudok véleményt mondani. Már hallottam róluk, de még soha nem próbáltam őket.

8. – Gyakran eszik Túró Rudit?

 – Elnézést, mit kérdezett?

 – Azt, hogy  ...................................................................................................................................................
 – Az a helyzet, hogy éppen fogyókúrázom, ezért semmilyen édességet nem eszem.

1. Kérdések magyar termékekről. Írjon párbeszédet a minta alapján! Ellenőrizze megoldásait 

a hang felvétellel! 

é d

ar tteermé

dd K

ék

d

eerrmmé

d Kdd

Azt kérdeztem, hogy meg van-e elégedve a Kotányi fűszerek minőségével. .....................................................

....

....
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9 Az -e használata: ismétlés és kiegészítés

1. Kapható már az új Nők Lapja?

 Meg tudná mondani, .....................................................................................................................................?

2. Letölthető a netről ez az alkalmazás?

 Azt szeretném kérdezni, ..................................................................................................................................

3. Olcsó a banán? 

 Nem tudod véletlenül, hogy ...........................................................................................................................?

4. Szépek az új plakátok?

 Tudtok arról valamit, hogy ..............................................................................................................................?

5. Szerintetek elég ennyi üdítő? 

 Azt akartam kérdezni, hogy .............................................................................................................................

6. Az a szőke lány Miklós új barátnője? 

 Nagyon szeretném tudni, hogy ........................................................................................................................

7. Claudia tényleg német?

 Arra lennék kíváncsi, hogy ....................................................................., mert akcentus nélkül beszél magyarul.

8. Ez a Jókai tér?

 Meg tudnád mondani, hogy ...........................................................................................................................?

9. Elégedett az új munkahelyével?

 Csak azt szerettem volna tudni, hogy ...............................................................................................................

2. Segédigés mondatok. Alkosson mondatokat a minta alapján!

1. El tudok menni a kiállításmegnyitóra. → Még nem tudom, hogy ......................................................................

2. Jobb lett volna a fehér festék? → Mit kérdeztél? Hogy .....................................................................................?

3. Lehet kapni a drogériában fejfájás-csillapítót? → Nem tudod, hogy ..................................................................

 .....................................................................................................................................................................?

4. Géza nem akart eljönni? → Mit kérdeztél? Hogy .............................................................................................?

5. Szerettél volna Mallorcán nyaralni? → Azt kérdezték tőlem, .............................................................................

 .......................................................................................................................................................................

6. Kell Japánba vízum? → Fogalmam sincs, .........................................................................................................

7. A vendégek holnap akarnak elmenni. → Nem tudod véletlenül, hogy ...............................................................

 .....................................................................................................................................................................?

8. Márknak is hétkor kell elindulnia? → A barátom arra volt kíváncsi, hogy ...........................................................

 .......................................................................................................................................................................

9. Mindenkivel tudsz kapcsolatot tartani, akivel szeretnél? → Azt is szerette volna tudni, hogy ...............................

 .......................................................................................................................................................................

3. Nincs ige a mondatban. Hova kerül az -e szócska? Ellenőrizze megoldásait a hangfelvétellel! 

el tudok-e menni a kiállításmegnyitóra.

hogy kapható-e már az új Nők Lapja
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A van/vannak hangsúlykerülő ige. 
Általában a mondat végén áll.

A terméknek kellemes formája van.

A terméknek nagyon jó tulajdonságai vannak.

BIRTOKOS SZERKEZETEK (3.): kellemes formája van, kellemes a formája

Szinonim mondatok

Milyen a/az …-ja/je?
Milyenek a/az …-i/-ai/-ei?

Milyen …-ja/-je van?
Milyen …-i/-ai/-ei vannak?

A terméknek

 kellemes a formája. 

 szép a színe. 

 eredeti a csomagolása. 

A terméknek

 nagyon jók a tulajdonságai.

A terméknek

 kellemes formája van.

 szép színe van.

 eredeti csomagolása van.

A terméknek

 nagyon jó tulajdonságai vannak.

A főnév előtt névelő áll. A főnév előtt nincs névelő.

A melléknév közvetlenül a főnév előtt áll.

Szórend

Hangsúlykerülő igék és igenevek  108. oldal

4. Alkosson mondatokat a minták alapján, kétféleképpen!

1. háromszobás, erkélyes – lakásom: .....................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................

2. kicsi, tengerparti – nyaralónk: ..........................................................................................................................

 .................................................... = ............................................................................................................

3. kiegyensúlyozott – gyerekei: .............................................................................................................................

 .................................................... = ............................................................................................................

4. nagyon gyors – új autótok: ...............................................................................................................................

 .................................................... = ............................................................................................................

5. egy kicsit kaotikus – munkahelyük: ...................................................................................................................

 .................................................... = ............................................................................................................

6. érdekes – könyveitek: .......................................................................................................................................

 .................................................... = ............................................................................................................

7. nagyobb – teraszunk – mint a régi házban: ........................................................................................................

 .................................................... = ............................................................................................................

8. több – pénzem – mint egyetem alatt: ................................................................................................................

 .................................................... = ............................................................................................................

A lakásom háromszobás, erkélyes. / Háromszobás, erkélyes 
a lakásom. = Háromszobás, erkélyes lakásom van.
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Birto9

1. Milyennek találja az Ilcsi krémeket? 

 – Hogy milyennek találom az Ilcsi krémeket? (egyszerű, de elegáns – csomagolás)

 a) Szerintem ...................................................................................................................................................

 b) Szerintem ...................................................................................................................................................

2. Milyennek találja az Unicumot? 

 – Hogy milyennek találom az Unicumot? (erősen gyógynövényes – illat)

 a) Szerintem  ..................................................................................................................................................

 b) Szerintem  ..................................................................................................................................................

3. Milyennek találja a pannonhalmi apátság gyógyteáit? 

 – Hogy milyennek találom a pannonhalmi apátság gyógyteáit? (kellemes és megnyugtató – íz)

 a) Szeretem őket.  ...........................................................................................................................................

 b) Szeretem őket.  ...........................................................................................................................................

4. Miért találja érdekesnek a Túró Rudit? 

  – Hogy miért találom érdekesnek a Túró Rudit? (vicces – név)

 a) A neve miatt.  ..............................................................................................................................................

 b) A neve miatt.  ..............................................................................................................................................

5. Szokott Kotányi fűszerekkel főzni? 

 – Hogy szoktam-e Kotányi fűszerekkel főzni? (intenzív – aroma) 

 a) Igen. Azért szeretem őket, mert  ..................................................................................................................

 b) Igen. Azért szeretem őket, mert  ..................................................................................................................

6. Mi az új iPhone legnagyobb előnye? 

 – Hogy mi az új iPhone legnagyobb előnye? (könnyen kezelhető – képernyő)

 a) Szerintem az, hogy  .....................................................................................................................................

 b) Szerintem az, hogy  .....................................................................................................................................

7. Ízlik önnek a dobostorta? (elég kemény – tető (!))

 – Hogy ízlik-e a dobostorta? 

 a) Igen. Csak az a baj, hogy  .............................................................................................................................

 b) Igen. Csak az a baj, hogy  .............................................................................................................................

8. Jól működik az új mosógéped? (elég bonyolult – használati utasítás)

 – Hogy jól működik-e az új mosógépem?

 a) Igen, de   .....................................................................................................................................................

 b) Igen, de   .....................................................................................................................................................

5. Ismétlő kérdés és válasz. Válaszoljon kétféleképpen, a minta szerint!

egyszerű, de elegáns a csomagolásuk.

egyszerű, de elegáns csomagolásuk van.
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amelyiket + határozott ragozás: Azt a vázát hozd be, amelyiket a nappaliba akarod tenni.

amit / amelyet + határozatlan 

ragozás: 

A Túró Rudi olyan édesség, amit / amelyet Magyarországon 

mindenki ismer.

A VONATKOZÓI MELLÉKMONDATOK (2.): ami, amely, amelyik

Forma és funkció

Milyen? Mi?
olyan …, ami/amely

A Rubik-kocka olyan találmány, ami az egész világon ismertté vált.

A Rubik-kocka olyan találmány, amely az egész világon ismertté vált.

Melyik?
az a …, ami/amely/
amelyik

A Harry Potter az a könyv, aminek a szerzője a világ egyik leggazdagabb 

írója. 

A Harry Potter az a könyv, amelynek a szerzője a világ egyik leggazdagabb 

írója. 

A Harry Potter az a könyv, amelyiknek a szerzője a világ egyik 

leggazdagabb írója. 

• Az amely szót az igényes köznyelvben használjuk (ismeretterjesztő szövegekben, tankönyvekben, 

prospektusokban, tudományos cikkekben stb.). 

• A beszélt nyelvben inkább az ami, amelyik névmást használjuk. (Gyakran az anyanyelvi beszélők 

is nehezen tudják eldönteni, melyik névmás helyes.)

• Az amelyik és az amely többes száma is amelyek: Ez az a termék, amelyik több díjat nyert. / Ezek azok 

a  termékek, amelyek több díjat nyertek. Itt van a katalógus, amelyről beszéltünk. / Itt vannak 

a katalógusok, amelyekről beszéltünk.

Ragozás

6. Válaszoljon a kérdésekre a beszélt nyelv és az írott nyelv stílusában! Ellenőrizze megoldásait 

a hangfelvétellel! 

rdééssekrre sseekkr

1. a) Mi az a kávéfi lter? (papír – átengedi a vizet) ...........................................................

 b) Hogyan defi niálná a kávéfi lter fogalmát? – 

   – ....................................................................................................................

2. a) Mi az a szódavíz? (víz – szén-dioxidot adnak hozzá)

   – .................................................................................................................................................................

 b) Hogyan defi niálná a szódavíz fogalmát?

   – .................................................................................................................................................................

3. a) Mi az a golyóstoll? (íróeszköz – a hegyében egy kis golyó van)

   – .................................................................................................................................................................

 b) Miért golyóstoll a golyóstoll?

   – .................................................................................................................................................................

Olyan papír, ami átengedi a vizet.

Olyan papír, amely átengedi a vizet.

Olyan víz,

Olyan víz,

Azért, mert ez egy olyan
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A von9

 1. Melyik kávéból kérsz? (kevesebb benne a koff ein)

  – ................................................................................................................................................................

 2. Melyik rajzfi lmet nézitek meg? (az a sok kiskutya van benne)

  – ................................................................................................................................................................

 3. Melyik lakást fogod megvenni? (van neki tetőterasza)

  – ................................................................................................................................................................

 4. Melyik múzeumba szeretnél elmenni? (modern festmények láthatók benne)

  – ................................................................................................................................................................

 5. Melyik várat fotóztad le? (a középkorban épült)

  – ................................................................................................................................................................

 6. Melyik fotó tetszik? (egy kislány van rajta kutyával) 

  – ................................................................................................................................................................

 7. Melyik almából adhatok? (tegnap is vettem belőle)

  – ................................................................................................................................................................

 8. Melyik iskolába íratod a lányodat? (a fi am is abba járt)

  – ................................................................................................................................................................

 9. Melyik könyvet vetted meg a fi adnak ajándékba? (jó kritikákat olvastam róla)

  – ................................................................................................................................................................

 10. Melyik szállodában fogtok megszállni? (tavaly ebben foglaltunk szobát)

  – ................................................................................................................................................................

7. Melyik …? Alkosson párbeszédeket a minta alapján! Az aláhúzott szóból lesz a vonatkozó névmás. Ellenőrizze 

válaszait a hangfelvétellel! 

eszzéédekketééddeek

4. a) Mi az a transzformátor? (eszköz – a feszültséget és az áramerősséget alakítja át)

   – .................................................................................................................................................................

 b) Hogyan jellemezné a transzformátort?

   – .................................................................................................................................................................

5. a) Mi az a hologram? (kép – három dimenzióban mutatja az alakokat)

   – .................................................................................................................................................................

 b) Hogyan defi niálná a hologram fogalmát?

   – .................................................................................................................................................................

6. a) Mi az az üvegbeton? (beton – egy különleges technológiának köszönhetően átereszti a fényt)

   – .................................................................................................................................................................

 b) Hogyan jellemezné az üvegbetont?

   – .................................................................................................................................................................

Abból, amelyikben kevesebb a koff ein.

Azt,

Azt,
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IGENEVEK ÉS ELLENTÉTÜK (5.): használható, használhatatlan 

Funkció

Milyen?

-ható/-hető -hatatlan/-hetetlen

Ez a kutya látható. Ez a kutya láthatatlan.

A kutyát lehet látni. A kutyát nem lehet látni.

Forma

Szabályos igék, 
-s, -sz, -z végű igék,
hangzóvesztő igék

elképzel: elképzelhető ↔ elképzelhetetlen
használ: használható ↔ használhatatlan
ért: érthető ↔ érthetetlen
olvas: olvasható ↔ olvashatatlan
elénekel: elénekelhető ↔ elénekelhetetlen
érez: érezhető ↔ érezhetetlen

Ikes igék
megbízik valakiben: megbízható ↔ megbízhatatlan
lakik: lakható ↔ lakhatatlan

Rendhagyó igék
(Nem mindegyikből képezhető 

igenév.)

eszik: ehető ↔ ehetetlen
iszik: iható ↔ ihatatlan
hisz: hihető ↔ hihetetlen

ható/ hető

8. -ható/-hető. Írja le a megfelelő igenevet!

1. A vezetői képesség ...................... . (tanul)

2. Adócsökkentés maximum tíz évre ......................... . (ad)

3. A piros pulóver S-es méretben sajnos már nem ......................... . (kap)

4. Ez a gomba nem ......................... . (eszik)

5. Holnap változékony időjárás ......................... . (vár)

6. Ez a javaslat mindannyiunk számára ............................. . (elfogad)

7. ......................................nek tartom, hogy megint késni fog a vonat. (elképzel)

8. A munkahelyi légkör .........................................en megváltozott. (észrevesz)

9. A tanulók többsége az ......................................... könyveket szereti. (áttekint)

tanulható
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1. jár:  ...................................... ↔ ......................................
2. élvez:  ...................................... ↔ ......................................
3. hajózik:  ...................................... ↔ ......................................
4. lakik:  ...................................... ↔ ......................................
5. olvas:  ...................................... ↔ ......................................
6. megbízik (vkiben):  ...................................... ↔ ......................................
7. hisz:  ...................................... ↔ ......................................
8. iszik:  ...................................... ↔ ......................................

járhatatlanjárható

1. .......................... már a hegyi út? – Nem. Még mindig ........................... . 

2. ........................... volt a tegnapi fi lm? – Ne is kérdezd! Szerintem teljesen ................................ volt. Nem is 

néztük végig.

3. Pfuj, ................................. ez a víz! – Szerintem is. Nem értem, miért írták a táblára, hogy ............................. .

4. Az írásod egyszerűen ................................! – Szerintem teljesen jól ........................... . Én legalábbis mindig el 

tudom olvasni.

5. A ház jelenleg nem ........................... . – Tudom. A tulajdonosa is azt mondta, hogy ........................... . 

6. Nem tudod, hogy ........................... volt-e a Duna a 18. században? – Hát, szerintem egyes szakaszai biztosan 

........................... voltak. 

7. A történet, amit Natália mesélt, teljesen ................................ . – Szerintem ............................... . Én el tudom 

képzelni, hogy tényleg így történt.

8. .............................. az új munkatársad? – Nem. Sajnos elég .............................. . Soha semmit nem csinál meg 

határidőre.

9. -ható/-hető és -hatatlan/-hetetlen

a) Képezzen szavakat a minta alapján!

b) Írja be a mondatokba a megfelelő szavakat az a) feladatból, a minta alapján! Ellenőrizze megoldásait 

a hangfelvétellel! 
okbbaa a mmeaa aa mm

Járható járhatatlan

A -vá/-vé HASZNÁLATA: láthatóvá tesz, ismertté válik, gőzzé alakul

Funkció

Egy cselekvés, folyamat eredményét nevezi meg.

Az üvegbeton láthatóvá teszi a kontúrokat.

A géntechnológia a kétezres években vált ismertté.

Boldoggá tettél ezzel a vallomással.

A víz gőzzé alakul.

A vér nem válik vízzé.

                                         

Melléknévhez, melléknévi igenévhez 

                  

és főnévhez is kapcsolhatjuk.
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Forma

Magánhangzó után: -vá/-vé

láthatóvá tesz

érthetővé válik

keserűvé válik

Mássalhangzó után:
az utolsó mássalhangzót 

megkettőzzük

boldoggá tesz valakit

jéggé alakul (a víz)

sikeressé válik

ismertté válik

• Gyakori igék -vá/-vé vonzattal: (vízzé) válik, (porrá) változik/alakul, (boldoggá) tesz, (gömbölyűvé) formál/

alakít, (békává) változtat, (képviselővé) választ, (miniszterré) nevez ki, (királlyá) koronáz, (családtaggá) 

fogad. Az igék hangsúlykerülők.

Hangsúlykerülő igék és igenevek  108. oldal

Szórend: tipikus szórendek

Narratív (semleges) mondatok 

-vá/-vé ragos vonzat + ige

A víz 0 °C alatt jéggé alakul.
A tavaly alapított cég hamar sikeressé vált.

Képviselővé választották az egyik ismerősömet.

Az üvegbeton láthatóvá teszi a kontúrokat.

Fókuszos mondatok
fókusz + ige + -vá/-vé ragos vonzat 

A vér nem válik vízzé.

Hunyadi Mátyást a Duna jegén választották királlyá.

Ezzel a döntéssel csak a gyerekeit tette boldoggá (a feleségét nem).

A géntechnológia a kétezres években vált ismertté.

 10. Narratív mondatok. Alkosson narratív mondatokat a minta alapján! Néha több szórend is lehetséges.

1. sétálóutca – alakítják – a Fő utcát

 .....................................................................................................................................................................

2. az egykori polgármestert – képviselő – választották

 .....................................................................................................................................................................

3. tiszteletbeli családtag – a lányom barátnőjét – fogadtuk

 .....................................................................................................................................................................

4. szépen lassan – a lakást – otthonos – tesszük

 .....................................................................................................................................................................

5. az író – új könyve – gyorsan népszerű – vált

 .....................................................................................................................................................................

6. királyfi  – változott – a béka

 .....................................................................................................................................................................

Sétálóutcává alakítják a Fő utcát. / A Fő utcát sétálóutcává alakítják.
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 11. Fókuszos mondatok. Alkosson kérdéseket és válaszokat a minta alapján! Ügyeljen a toldalékolásra és az igekötő 

helyére! Ellenőrizze megoldásait a hangfelvétellel! 

szookkat aa mkkaatt aa

1. Hunyadi Mátyás – koronázták – király (Hol? – a Duna jege) .............................................................................

 .....................................................................................................................................................................

2. tette – a Zsolnay gyárat – híres (Ki? – Zsolnay Vilmos) .....................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

3. kineveztek – igazgató (Kit? – a volt munkatársam) .........................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

4. nem – víz – válik (Mi? – a vér) ....................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................................................................

5. a politikust – EU-képviselő – választották (Mikor? – 2016) ...............................................................................

 .....................................................................................................................................................................

6. Rubik Ernő nevét – tette – ismert (Mi? – Rubik-kocka) ....................................................................................

 .....................................................................................................................................................................

7. vált – sikeres – a legó (Mikor? – az ötvenes évek végén) ...............................................................................

 .....................................................................................................................................................................

8. alakul – párt – ez a civilszervezet (Mikor? – a kétezertízes években) .................................................................

 .....................................................................................................................................................................

Hol koronázták királlyá Hunyadi Mátyást? 
– A Duna jegén. / A Duna jegén koronázták királlyá (Hunyadi Mátyást).

VONZATOS IGÉK

 12. Tárgyas igék. Melyik ige illik a mondatba? Az igéket helyes alakban adtuk meg.

próbál ki – teszi – ki nem állhatta – tervezte – megvalósította – találta fel – bosszantotta – értékesíti – alkották 

– magyarázzák – készít – adtak el 

 1. Akit érdekelnek az újdonságok, szívesen ......................... új márkákat.

 2. A Harry Potterből több mint 450 millió példányt ...................................................... .

 3. A Toyota sikerét többek között megbízhatóságával és alacsony fogyasztásával ............................................... 

 4. Az üvegbeton átereszti a fényt, és láthatóvá ...................................................... a kontúrokat.

 5. Melitta Bentz ...................................................... a kávézaccot.

 6. A coandco.cc két pécsi apuka elképzeléseit is ...................................................... .

 7. Josephine Cochrane-t ...................................................., hogy a személyzet sok tányért és poharat tör össze.

 8. Az eldobható pelenkát Marion Donovan ...................................................... .

 9. Az üvegbetont a LitraCon Kft. gyártja és ...................................................... .

 10. A cég egyik partnere ékszereket ...................................................... az üvegbetonból.

 11. A termék nevét két szóból ......................................................: Swiss és Watch.

 12. Rubik Ernő a Rubik-kockát a háromdimenziós geometria szemléltetésére .................................................... .

próbál ki –

próbál ki
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1. sikert  ..................................................................

2. díjat   ...................................................................

3. elismerést  ...........................................................

4. fontos szerepet .................................... valamiben

5. döntést  ...............................................................

 14. Főnév-ige kapcsolatok

 a) Írja a mondatba a megfelelő igét!

aratott – alapított – játszik – kapott – nyert – hozunk – hívja fel – látott – akad – 

dobta

 13. Alkosson mondatokat a minta alapján! Ügyeljen a toldalékolásra! A szavak helyes sorrendben vannak.

1. Josephine Cochrane találmánya óriási sikert .......................... az 1893-as világkiállításon.

2. Az üvegbeton feltalálója, Losonczi Áron számos díjat ........................, és számos elimerést ............................ .

3. Marion Donovan, akinek eldobható pelenkáját senki nem akarta gyártani, saját vállalkozást ..........................., 

és milliomos lett.

4. A Sony 1995-ben ................................ piacra a világ legsikeresebb játékkonzolját.

5. Amikor kiválasztunk egy-egy terméket, gyakran érzelmi alapon ................................ döntést.

6. A termékek csomagolása fontos szerepet ................................ a sikerükben.

7. Van olyan vásárló, aki az első dolgot megveszi, ami a kezébe ................................ .

8. A citromsárga szín a kirakatokban az újdonságokra ................................ a fi gyelmet.

9. A Northwest Union 1876-ban nem ................................ fantáziát a telefonban.

 b) Írja a táblázatba a főnév-ige kapcsolatokat az a) feladatból!

 6.  ......................................... a fi gyelmet valamire

 7. piacra ........................................... egy terméket

 8. kezébe .................................................... valami

 9. vállalkozást  .......................................................

 10. fantáziát ........................................... valamiben

aratott – 

aratott 

1. Ne higgyük, hogy – vásárlás – racionális döntések – hozunk

 .....................................................................................................................................................................

2. A kedvenc ká vé - vagy csokolá dé má rka kivá lasztá sá ná l – az é rtelem – alá rendelt szerep – já tszik

 .....................................................................................................................................................................

3. Legtö bbszö r az alapjá n dö ntü nk, hogy tetszik-e a termé k külseje. ez a tudá s –  alapulnak – a termé kreklá mok

 .....................................................................................................................................................................

4. A reklá mszakemberek tudjá k, milyen fontosak – az é rzelmek – a dö nté sek

 .....................................................................................................................................................................

5. Ezé rt lé nyegesnek tartjá k, hogy a termé k – pozití v é leté rzé s – kapcsoló djon

 .....................................................................................................................................................................

6. az é rzé s megteremté se – a csomagolá s fontos szerepet já tszik.

 .....................................................................................................................................................................

Ne higgyük, hogy vá sá rlá skor racioná lis dö nté seket hozunk.
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1. a) ............................... mindent hétvégére? (te, múlt idő)

 b) Ezeket a legókat nem lehet rendesen ......................................! Az egész lakásban találok belőle darabokat.

 c) ........................................., indulunk túrázni! (ti)

2. a) Ezen az oldalon ......................................... minden lényeges információt. (ők, múlt idő)

 b) A barátaim már ......................................... a nyaralásra egy kis pénzt. (múlt idő)

 c) Végre ......................................... a képregény összes részét! (én, múlt idő)

3. a) Három tojást ......................................... egy deci tejföllel. (mi)

 b) Nem szeretek Fridával dolgozni, mert mindig mindent ......................................... .

 c) Sok ember ......................................... a neveket.

4. a) Vigyázz az új ruhádra! Ne .........................................! Ma nem akarok mosni.

 b) Peti ......................................... a könyvet csokikrémmel. (múlt idő)

 c) Sminkelés közben teljesen ......................................... az arcomat. (én, múlt idő)

5. a) Szívesen ......................................... a kellemeset a hasznossal. (én)

 b) A párommal ......................................... az életünket. (mi, múlt idő)

 c) Ha jól látom, a villanyszerelő most ......................................... a két vezetéket.

6. a) Nagyon fáradt vagyok, de próbálom ......................................... magam.

 b) Anna csak egy pillanatig nem fi gyelt, aztán gyorsan ......................................... magát. (múlt idő)

 c) ......................................... az almát a fa alól? (te, múlt idő)

7. a) A két gyerek gyorsan ......................................... . Fél óra múlva már együtt játszottak. (múlt idő)

 b) Első látásra szimpatikusnak találtuk egymást. Hamar ......................................... . (mi, múlt idő)

 c) A macskám és a kutyám szerencsére ......................................... . Nem bosszantják egymást. (múlt idő)

8. a) Először ......................................... a balzsamecetet és a szójaszószt. (mi)

 b) Ha ......................................... a szódát és a bort, fröccs lesz belőle. (te)

 c) A szomszédaim rendszeresen ......................................... a szelektív hulladékot a háztartási hulladékkal.

 15. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igével! Ügyeljen a ragozásra!

összepakol – összeszed – összekever – összeönt – összeken – összebarátkozik – összeköt – összegyűjt  

Összepakoltál

Egésszé formál, 
több részből egészet alkot

összerakom a telefont

összeszerelem a biciklit

összeöntöm a vizet és a bort 

A cselekvés egy pont felé 
halad, konvergál 

összefutok egy ismerőssel

összenézek a barátommal

összegyűjtöm a szemetet

összekapcsolok két dolgot

összeáll a terv

összetolok két ágyat

IGEKÖTŐK: össze-


