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Rendszerező ismétlés: a feltételes mód funkciói
Rend

RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS: a feltételes mód funkciói
1. A bizonytalan feltaláló
a) Olvassa el, és hallgassa meg a szöveget! Húzza alá a feltételes módú igealakokat!
Ha én feltaláló lennék, biztosan remek dolgokat találnék ki. A legfontosabbnak azt tartanám, hogy hasznos dolgokat találjak ki. Arra keresném a választ, hogyan tudnánk jobban
vigyázni az értékeinkre, hogyan tehetnénk jobbá a világot. Néha találkoznék a többi feltalálóval, és ilyenkor megbeszélnénk, ki mivel foglalkozik éppen.
De mi van akkor, ha valaki más is éppen olyan dolgot találna fel, mint én? Honnan
lehetne megállapítani, kinek mi a saját találmánya? Vagy az is lehetséges, hogy
kitalálok valami remek dolgot, aztán meg nem is működne jól. Lehet, hogy nem
is tudnám megvalósítani… Lehet, hogy nem volna annyi haszna, mint gondolom.
De az is lehet, hogy túl sok szabályt kellene hozni, nehogy rossz kezekbe kerüljön a találmányom.
Azt hiszem, keresek valami más szakmát. Inkább fodrász leszek.
b) Ragozza az igéket feltételes módban, jelen időben!
kitalál dolgokat

elképzeli a jövőt

sok szabályt hoz

keresi a választ

én

kitalálnék dolgokat ....................................... ....................................... .......................................
.......................................

te

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

Ön, ő

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

mi

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

ti

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

Önök, ők ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

c) Ragozza az igéket feltételes módban, múlt időben!

én

kitalált dolgokat
elképzelte a jövőt
sok szabályt hozott
kereste a választ
kitaláltam
volna dolgokat ....................................... ....................................... .......................................
.......................................

te

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

Ön, ő

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

mi

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

ti

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

Önök, ők ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

A ragozásokat összefoglaló táblázatok

7–21. oldal
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Funkciók (1.): a feltételes mód használata egyszerű mondatokban
Udvarias kérés, felszólítás
(te, ti, Ön, Önök)

Kinyitná az ablakot?*
Felhívnád Pétert?
Segítenétek behozni az asztalt?

Feltételezés
(gyakran a biztosan, valószínűleg,
talán, szerintem szavakkal)

Szerintem neked is tetszene a film.
Valószínűleg Emma is szívesen jönne a továbbképzésre.
Biztosan sok embert érdekelt volna ez a vita.
Kriszta talán maradt volna még beszélgetni.

Vágy, kívánság
(gyakran a szívesen,
(leg)szívesebben, inkább
szavakkal)

Erre a kérdésre inkább nem válaszolnék.
Szerettem volna mondani neked valamit.
A gyerekek legszívesebben aludtak volna.
Jó lenne tudni, mit akarsz pontosan.

Óhaj
Bárcsak …!

Bárcsak itt lennél! Bárcsak ne esne az eső!
Bárcsak itt lettél volna! Bárcsak ne esett volna az eső!

* Ritkább, de létező alternatíva: Megtenné, hogy kinyitja az ablakot? Megtennéd, hogy felhívod Pétert? Megtennétek, hogy segítetek behozni
az asztalt?

Ható igék feltételes módban

80–84. oldal

2. Pályaválasztás előtt. Alkosson feltételezéseket
teleez
ezés
zééssek a minta alapján! Ügyeljen a ragozásra! A feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja vagy ellenőrizheti.
lennél
1. Biztosan jó tanár ................................
. ................................... a gyerekek, mert mindent ....................................
az érdekükben. (te: van, ők: szeret, te: megtesz)
2. Belőled jó diplomata ................................... . Mindenkivel kedves és udvarias ................................... , de mindig
................................... , kinek mit mondhatsz. (van, te: van, tud)
3. Biztosan jó újságíró ........................................ . Érdekesen ....................................... minden eseményről, ahova
...................................... . (te: van, tudósít, ők: meghív)
4. Szerintem remek cukrász lenne belőled. Nagyon finom tortákat ..................................... , és szépen ...................
.................. őket. Tied ................................. a legnépszerűbb cukrászda a városban. (te: készít, ki is díszít, ő: van)
5. Jó üzletember ....................................... . Van érzéked a pénzhez, és mert jól ki tudod magadat fejezni, könnyen
....................................... a potenciális ügyfeleket, hogy a te céged a legjobb. (te: van, meggyőz)
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Rend

jánn! Majd
Maajjd írja a folytatást
M
Maj
3. Udvarias kérések otthon. Alkosson egyes és többes számú kéréseket a minta alapján!
a megfelelő helyre! A feladatot a hangfelvétellel is megoldhatja vagy ellenőrizheti.
Olyan sötét van – Nagyon száraz a földjük – Tele van velük – Mindjárt elered az eső – Nagyon hangosan szól
– Sürgősen válaszolnom kell
Felkapcsolnád /.................................
felkapcsolnátok a villanyt? ...............................
Olyan sötét van , hogy semmit nem lehet látni.
1. felkapcsol: .............................

2. lehalkít: .................................. /.................................. a zenét? ............................................................. , és félek,
hogy Anna felébred.
3. segít: ................................. /.................................. elpakolni a játékokat? ............................................... a nappali.
4. idehoz: .................................. /.................................. a laptopomat? ................................................. egy e-mailre.
5. megöntöz: .................................. /.................................. a virágokat? ................................................. , múlt héten
kaptak utoljára vizet.
6. bevisz: .................................. /.................................. ezeket a párnákat a házba? .................................................. ,
és nem szeretném, ha eláznának.
4. Bárcsak …! Egészítse ki a mondatokat az ige megfelelő alakjával!
tudtam volna , hogy ma délután esni fog! (én: tud, múlt idő)
1. Bárcsak ..............................
2. Bárcsak ............................................... esernyőt! (én: hoz, múlt idő)
3. Bárcsak ............................................... már a villamos! (jön)
4. Bárcsak minél hamarabb ............................................... ! (mi: hazaér)
5. Bárcsak valaki ............................................... helyettem vacsorát! (főz)
6. Bárcsak rendet ............................................... a gyerekek, mire hazaérek! (rak)
5. Mondatok és beszédszándékok. Egészítse ki a mondatot az ige ragozott alakjával! Írja a beszédszándékot az első
vonalra! Ügyeljen az igeidőre!
feltételezés
a) Beszédszándék: ....................................
1. Szerintem nekik is ........................................ a koncert. (tetszik)
2. Azt gondolom, Luca leginkább egy csocsóasztalra ........................................ . (vágyik)
3. Sok ember valószínűleg nem szívesen ........................................ kísérletekben. (vesz részt)
b) Beszédszándék: ....................................
1. Nagyon ........................................ veled tegnap este. (én: szeret – beszélni)
2. Szívesen ........................................ a hőlégballonozást. (én: kipróbál)
3. A többiek még táncolni akartak, de én legszívesebben ........................................ . (hazamegy)
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c) Beszédszándék: ....................................
1. Bárcsak előbb ........................................ , hogy jössz! Sütöttem volna neked valami finomat. (én: tud)
2. Bárcsak ........................................ végre magadnak! (te: megbocsát)
3. Bárcsak rendszeresebben ........................................ ! Akkor nem kellene most mindent egyszerre megtanulnotok.
(ti: tanul)
d) Beszédszándék: ....................................
1. ........................................ a kabátomat a ruhatárba? (Ön: elvisz)
2. ........................................ nekem egy pohár vizet? (te: hoz)
3. ........................................ , hány óra van? (Ön: megmond)

Funkciók (2.): a feltételes mód használata összetett mondatokban

Feltételek és
következményeik:
ha

Ha sziesztáznék, azt gondolnák rólam, hogy lusta vagyok.
Ha spórolnék, (akkor) tudnék venni egy biciklit.
Hatékonyabb lenne a munkám, ha ebéd után alhatnék fél órát.
Megtanultam volna honlapot készíteni, ha fontosnak tartottam volna.
Ha nem sütött volna a nap, nem mentünk volna kirándulni.

Feltételhez kötött
összehasonlítás:
ahelyett, hogy

Az emberek a telefonjukat bámulják ahelyett, hogy beszélgetnének.
Ahelyett, hogy sétálnál, egész nap a számítógép előtt ülsz.
Inkább bulizott ahelyett, hogy tanult volna.
Ahelyett, hogy eljött volna, csak egy üzenetet küldött.

Feltételhez kötött
összehasonlítás:
anélkül, hogy

Átmegy az úttesten anélkül, hogy körülnézne.
Távozik a vendéglőből anélkül, hogy ﬁzetne.
Sikerült a vizsgája anélkül, hogy fél napnál többet tanult volna.
Megvette a nadrágot anélkül, hogy felpróbálta volna.

Feltételhez kötött
összehasonlítás:
mintha (nem)

A közösségi oldalakat nézve az az érzésem, mintha mindenki boldog lenne.
Úgy tűnik, mintha mondani akarna valamit.
Úgy nézett rám, mintha akkor látott volna / látna először.
Úgy tett, mintha nem vett volna / nem venne észre bennünket.

Meglepetés kifejezése:
nem (is) hisz, gondol,
emlékszik stb.

Nem is hinné az ember, hogy a városokban milyen sok a zöld.
Nem is hittem volna, hogy ennyien eljönnek a kiállításra.
Nem is gondoltam volna, hogy ilyen olcsó lesz az utazás.

•
•
•

A ha kötőszós mondatban minden ige feltételes módban áll: Ha spórolnék, (akkor) tudnék venni egy biciklit.
A következményt az akkor kötőszóval is bevezethetjük: Ha spórolnék, (akkor) tudnék venni egy biciklit.
Múlt idejű bevezető mondattal a mintha után múlt időt és jelen időt is használhatunk: Úgy nézett rám, mintha
akkor látott volna / látna először.
A van igének két feltételes jelen idejű alakja van: volna és lenne. Jelentésbeli különbség nincsen a két alak között.
A múlt idejű feltételes alak: lett volna.
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6. Szerelmes gondolatok. Egészítse ki az üzeneteket az ige ragozott alakjával! Néha több jó megoldás lehetséges.
lenne
1. Mi ...........................
, ha ............................................ , mit érzek irántad? (van,
van, één: elmond)
2. Mi ............................................ , ha ............................................ , hogy mennyire szeretlek?
(van, te: tud)
3. Ha ............................................ , hogy érzek, az is ............................................ , hogy te is
ugyanígy érzel-e. (te: tud, kiderül)
4. De az is lehet, hogy csak ............................................ rajtam. (te: nevet)
5. Nekem az is elég lenne, ha néha ............................................ rám. (te: gondol)
6. Persze még sokkal jobb ............................................ , ha ............................................ . (van, te engem: átölel)
7. Még jobb ........................................... , ha ............................................ a kezemet és ............................................ .
(van, te: megfog, mi: beszélget)
8. A legjobb pedig az lenne, ha ugyanúgy ............................................ , mint én. (te: érez)
7. Ahelyett, anélkül vagy mintha? Egészítse ki a mondatokat!
mintha
ezer éve ismernélek.
1. Az az érzésem, ...............................
2. A lány ............................... ment el, hogy köszönt volna.
3. Azért szeretek az erdőben túrázni, mert itt a szabadban lehetek ............................... , hogy túl sok embert látnék.
4. Nem értem, sok ember miért habozik ............................... , hogy kimondaná, amire gondol.
5. Ez most úgy hangzik, ............................... panaszkodnék, de néha olyan nehéz az élet.
6. Élhetnénk-e kiegyensúlyozott életet ............................... , hogy folyton csak idegeskedünk?
7. Az a baj, hogy rögtön válaszolsz ............................... , hogy végiggondolnád a válaszodat.
8. Olyan érzésem van, ............................... várnánk valamire.

8. Mondatépítés
a) Alkosson jelen idejű mondatokat! Ügyeljen a ragozásra és a szórendre!
nem ismernénk egymást
. (mi: nem ismerik egymást)
1. Úgy tesz, mintha ..........................................................................................................
2. Úgy teszek, mintha ........................................................................................................... . (tudja a helyes választ)
3. Úgy teszel, mintha ...................................................................................................... . (nem jár ebbe a kocsmába)
4. Úgy teszünk, mintha ...................................................................................................... . (ez nekünk új információ)
5. Úgy teszünk, mintha ......................................................................................................... . (van nálunk pénztárca)
6. Úgy tesznek, minta .................................................................................................. . (készen van a házi feladatuk)
7. Úgy tesz, mintha ................................................................................................................. . (minden rendben van)
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b) Tegye át az a) feladat mondatait múlt időbe kétféleképpen, a minta alapján!
Úgy tett, mintha nem ismertük volna egymást / mintha nem ismernénk egymást.
1. ...................................................................................................................................................................................
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

9. Mi lenne, ha …? Egészítse ki a kérdéseket az ige ragozott alakjával! Majd hallgassa meg és írja le a választ!
meghívhatnál
hívnál meg
1. Ha bárkit .....................................
, kit .....................................
vacsorázni? (meghív – meghív)
Én
legszívesebben Karinthy Frigyessel vacsoráznék. Szívesen beszélgetnék vele az élet fontos
....................................................................................................................................................................................
kérdéseiről.
Biztosan könnyed humorral és egyszerűen ragadná meg a lényeget. Kikérdezném
....................................................................................................................................................................................
élete
fordulópontjairól, és talán néhány vicces anekdotát is mesélne.
....................................................................................................................................................................................

2. Milyen ..................................... egy tökéletes napod? (van)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

3. Milyen szupererőt ..................................... magadnak? (választ)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

4. Kivel ..................................... a legszívesebben? (beszélget)
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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10. Munkahelyi sikertelenségek: anélkül, hogy. Alakítsa át a mondatokat a minta szerint! Az igekötő nem válik el.
A volna a ragozott ige után áll.
1. Rengeteget dolgoztunk, de nem sikerült befejezni a projektet. →
Rengeteget dolgoztunk anélkül, hogy sikerült volna befejezni a projektet.
................................................................................................................................................................................
2. Órákig gondolkodtunk, de nem találtunk megoldást. → .....................................................................................
................................................................................................................................................................................

3. Minden vásárra elmentünk, de nem adtunk el egyetlen terméket sem. → .........................................................
egyetlen terméket is
................................................................................................................................................................................
4. Hetekig tárgyaltunk a beszállító céggel, de nem sikerült megállapodni. → ........................................................
................................................................................................................................................................................

5. Mindenki túlórázott, de nem kaptunk több fizetést. → .......................................................................................
................................................................................................................................................................................

6. Nagyon sok helyre telefonáltunk, de nem értük el az illetékeseket. → ................................................................
................................................................................................................................................................................

11. A szomszéd mindent megenged. Írjon mondatokat a minta alapján! Ügyeljen a toldalékolásra!
Kölcsönkérhetem a fűnyíródat? / Kölcsönkérhetném a fűnyíródat?
1. kölcsönkér – a fűnyíród: .........................................................................................................................................
2. használ – az autód: ................................................................................................................................................
3. megkap – a wifi jelszavatok: .................................................................................................................................
4. napozik – az udvarotokon: .....................................................................................................................................
5. alszik – nálatok – a vendégeim: ............................................................................................................................
6. parkol – a házatok előtt: ........................................................................................................................................
7. úszik – a medencétekben: .....................................................................................................................................
8. lefénymásol – nálatok – ez a könyv: .....................................................................................................................
Milyen kár, hogy elköltözik a szomszédom, pedig olyan jól kijöttünk egymással! 
12. Javaslatok hosszú hétvégére. Alakítsa át a szöveget úgy, hogy udvarias
as pprog
programjavaslattá
rrog
ogrra
változzon! Nem minden igét kell átalakítani. Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti.
Terv: Talán elmegyünk túrázni a Mátrába. Ilyenkor, ősszel a legszebb az erdő.
A túrát Máriafüreden, a Mátra kapujánál kezdjük. Itt kipróbáljuk azt a szuper
játszóteret, megnézzük a parkot és a kis kápolnát, esetleg segwayeket bérelünk. Elindulunk a Muzsla-kilátó felé, ami nincs olyan magasan, de gyönyörű
a kilátás. A pihenőhelyen megesszük a madárlátta szendvicseket, majd követjük a sárga jelzést, és továbbmegyünk a Kékes-tető felé. Ha elfáradunk,
a Rákóczi-forrásnál felfrissülünk. Ha pedig ennyi felfrissülés nem lenne elég,
este elmegyünk egy borkóstolóra. Remek kirándulás lesz!
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talán elmehetnénk túrázni a Mátrába. Ilyenkor, ősszel a legszebb
Javaslat: Arra gondoltam, hogy ...................................................................................................................................
az
erdő. A túrát …
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

13. New York, a meglepetések városa. Írjon meglepetést kifejező mondatokat! Használja a feltételez, hisz és gondol
igéket!
Nem is hittem volna,
1. .............................................................
, hogy 1907 óta működik taxitársaság, és a New York-i taxik mindig
sárgák voltak.
2. ............................................................. , hogy a városban több mint 750 híd és alagút található.
3. ............................................................. , hogy itt van a világ legnagyobb temploma és a legnagyobb áruháza is.
4. ............................................................. , hogy Manhattan első neve New Amsterdam
volt, mert a hollandok vették meg az indiánoktól (24 dollárért).
5. ............................................................. , hogy az USA huszonöt legnagyobb városa közül
itt a legalacsonyabb a bűnözési ráta.
6. ............................................................. , hogy a lakosok fele nem angol anyanyelvű.
7. ............................................................. , hogy a Central Park másfél négyzetkilométerrel
nagyobb, mint Monaco.
8. ............................................................. , hogy New York két évig az Egyesült Államok fővárosa volt.
14. Alkosson mondatokat a minta alapján a mintha kötőszóval!
mintha akkor látott volna először (akkor látott először).
1. Úgy nézett rám, ................................................................

2. Úgy viselkedsz, ................................................................................... (ötéves gyerek vagy). Mikor nősz fel végre?
3. Úgy beszélt velem, .............................................................. (ő a főnök), pedig ugyanolyan alkalmazott, mint én.
4. Nem kért bocsánatot, amiért pletykákat terjesztett rólunk. Úgy tett, ....................................................................
............... (nem történt semmi).
5. Úgy örült a barátnőjének, ....................................................................................... (ezer éve nem találkoztak).
Pedig az egész múlt hetet együtt töltötték.
6. Úgy nézel ki, .................................................................................. (most ébredtél). Kérsz egy kávét?
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RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS: a főnévi igenév
Forma
igető + -ni (-ani/-eni, -nni)
beszél → beszélni, vár → várni,
olvas → olvasni, néz → nézni
érez → érezni, mozog → mozogni
Ikes igék kötőhang nélkül: -ik + -ni
lakik → lakni, álmodik → álmodni
Igék kötőhanggal (minden igecsoportból az épít → építeni, állít → állítani,
-ít-re és két mássalhangzóra végződő igék): hall → hallani, fest → festeni
-ani/-eni
játszik → játszani , fürdik → fürdeni
eszik → enni, iszik → inni, tesz → tenni, vesz → venni, visz →
A kilenc rendhagyó ige: -nni
vinni, hisz → hinni, van/lesz → lenni, jön → jönni, megy → menni
alszik → aludni, haragszik → haragudni, mosakszik/mosakodik →
Egyéb (többtövű) igék
mosakodni, veszekszik/veszekedik → veszekedni, fekszik → feküdni
Igék kötőhang nélkül (szabályos, -s, -sz, -z
végű és hangzóvesztő igék): -ni

Funkciók
Szeretsz utazni? Tanulni akarok.
Imádok énekelni. Vera utál takarítani.
Segédigékkel: akar, szeret, tud, utál, imád,
Ezt nem szabad megenni. Itt tilos parkolni.
szabad, lehet, kell, tilos, illik, szokott
A gyógyszert este kell bevenni.
Nem illik személyes dolgokról beszélni.
Sokat szoktam sétálni.
Meg fogjuk tanulni a szavakat.
Jövő idő: fog
Holnap már nem is fogsz emlékezni erre a vitára.
Legyen szíves idejönni!
Udvarias kérésekben: légy/legyen szíves,
Tessék leülni! Ne tessék levenni a cipőt!
tessék, tetszik* után
Tetszenek kérni egy kis teát?
Segítesz főzni?
Bizonyos igék és igei szerkezetek után: segít, Próbálok tanulni.
van, próbál, elfelejt, elkezd, tanul, tanít, sikerül, Most tanulok autót vezetni.
lát, hall, kedve van stb.
Elkezdtünk veszekedni.
Nincs kedvem főzni.
Cél meghatározása: egy másik, gyakran
Elszaladok a boltba kenyeret venni.
mozgást jelentő igével
Kijöttem egy kicsit levegőzni.
Jó kapni, és még jobb adni.
Érzelmet, véleményt kifejező melléknévvel:
Rossz nélküled ébredni.
jó, rossz, nehéz, könnyű, lehetetlen stb.
Nehéz megérteni, miért döntöttél így.
* A tetszik/tetszenek alakot leginkább idősebb emberekkel szemben használjuk.
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Rendszerező ismétlés: a főnévi igenév

15. Írja le a főnévi igenevet!
venni
1. vesz → ......................................................................
2. alszik → ....................................................................
3. elkezd → ..................................................................
4. vár → .......................................................................

5. olvas → ....................................................................
6. utazik → ...................................................................
7. ünnepel → ...............................................................
8. érez → ......................................................................

16. Egészítse ki a mondatokat! Annyi értelmes mondatot írjon, amennyi lehetséges!
idejönni / telefonálni / elmondani neked az
1. Nem akartam ma este ......................................................................................
igazat
/ gyakorolni / sétálni / lustálkodni.
..........................................................................................................................

2. Ma csak ezt akartam ........................................................................................
..........................................................................................................................

3. Végre sikerült ...................................................................................................
..........................................................................................................................

4. Segítesz ............................................................................................................
..........................................................................................................................

5. Úgy tudom, rendszeresen szoktál ezen a környéken
..........................................................................................................................

6. Elfelejtettem ....................................................................................................
..........................................................................................................................

7. Nagyon szeretnék .............................................................................................
..........................................................................................................................

idejönni
járni
telefonálni
elhinni, amit mondasz
elmondani neked az igazat
megvenni az összes könyvet
gyakorolni
sétálni
bemutatni neked a húgomat
lustálkodni
egy jót játszani
esernyőt hozni
lemondani
bepakolni a bőröndbe

8. Nagyon szeretném ...........................................................................................
..........................................................................................................................

17. Mindennapok. Alkosson mondatokat a minta alapján!
Dolgozni megyek.
1. én: dolgozik + megy: ...........................................................................................................................................
2. Ön: legyen szíves + kitölti a bejelentőlapot: .......................................................................................................
3. mi: szeretne + néhány dolgot megbeszél: ..........................................................................................................
4. én: szeretne + tovább alszik: ...............................................................................................................................
5. így nehéz lesz + időpontot egyeztet: ..................................................................................................................
6. ti: szeretne + új autót vesz: ................................................................................................................................ ?
7. én: munkatapasztalatot akar + szerez: ...............................................................................................................
8. én: itt tud + hasznosítja a tudását: ......................................................................................................................
9. Vera: sok helyre akar + utazik: ............................................................................................................................
10. a csapat: kénytelen + elfogadja a javaslatot: ......................................................................................................
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Rendszerező ismétlés: a főnévi igenév
Rend

18. Alkosson kifejezéseket, majd mondatokat a minta alapján!
visszaköszön – tornázik – tesz – portrét rajzol – gondolkodik – énekel – beszélget – zongorázik
visszaköszönni : Ne legyél neveletlen! Ha rád köszönnek, ..............................................
illik visszaköszönni
.
1. illik ................................
2. tud .............................................. : Hannának nagyon jó a kézügyessége. Még csak egy hónapja iratkozott be
rajztanfolyamra, de már kiválóan .................................................................... .
3. naponta fogok .............................................. : Újévkor megfogadtam, hogy az egészségem érdekében ...............
........................................................... .
4. kellemes volt Önnel .............................................. : Köszönöm ezt a remek estét. Igazán ........................................
........................................ .
5. mit lehet .............................................. : Nehéz helyzet ez. Fogalmam sincs, ..........................................................
........................................... .
6. hallottalak .............................................. : Tegnap felléptünk az egyetemi klubban. – Igen, .................................
............................. . Nagyon klassz voltál!
7. .............................................. tanított: Szókratész nem filozófiáról értekezett, hanem egyszerűen .......................
........................................................... .
8. teljesen elfelejtettem .................................................. : Nagyon régóta nem játszottam billentyűs hangszeren.
Már ......................................................................... .

19. Rajzﬁlmek. Tegye a mondatokat jövő időbe a minta alapján! Ehhez alkossa meg az ige főnévi igenevét!
A Pixar négy munkatársa együtt fog ebédelni.
1. A Pixar négy munkatársa együtt ebédel. → .........................................................................................................
2. Kitalálják a következő egész estés rajzfilm témáját. → ........................................................................................
................................................................................................................................................................................

3. Filmet készítenek a hangyák és a sáskák háborújáról. → .....................................................................................
................................................................................................................................................................................

4. A bogarakról később kiderül, hogy valójában nem harcosok, hanem egy cirkusz tagjai. → ................................
................................................................................................................................................................................

5. Készül egy film egy halról, aki elveszett fiát keresve bejárja a Csendes-óceánt. → ..............................................
................................................................................................................................................................................

6. Egy másik film pedig egy kislányról szól, aki egy párhuzamos univerzumba téved. → .......................................
................................................................................................................................................................................

7. Mindegyik film nagy sikert arat. → ......................................................................................................................
8. A stúdió dolgozói rengeteg pénzt keresnek. → ....................................................................................................
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Igekötő-használat (1.): igekötős igék tematikusan

20. A szakértő válaszol. Alkosson mondatokat! Ügyeljen az igeragozásra!
gozásra
ásra! Néha több szórend is lehetséges.
Egy lehetséges megoldást a hangfelvételen is meghallgathat.
1. Ön szerint – miért – külföldön – (érdemes + dolgozik)
Ön szerint miért érdemes külföldön dolgozni?
.............................................................................................................................
2. nyitottabb – (szeretne + van) – aki
............................................................................................................................. ,

annak mindenképpen megéri hosszabb időre külföldre költözni.
3. olyan munkatapasztalatot (lehet + szerez) / amit a jelölt később – itthon is (tud + hasznosít)
A külföldi munkában az is remek, hogy ..................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

4. sokan (kénytelen + elfogad) – a külföldi munkavállalás során – alacsonyabb béreket
Ugyanakkor probléma lehet, hogy .........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

5. a munka világába – (nem könnyű + újra beilleszkedik)
Lehet, hogy itthon ........................................................................................................................... egy hosszabb
külföldi tartózkodás után, összességében mégis nagyon hasznos tapasztalat.

IGEKÖTŐ-HASZNÁLAT (1.): igekötős igék tematikusan
Az igekötők főbb jelentéseit – fejezetenként egy-egy igekötőre összpontosítva – megtalálja a MagyarOK B1+
munkafüzetében. Mivel az igekötők jelentése szerteágazó, használatukat mindig kontextusban gyakoroljuk.

21. Játék és pihenés. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő igekötővel!
meg magunknak.
1. Egy perc pihenőt sem engedünk ...........
2. Európát is hamar ...........hódította ez a játék.
3. Ha Newton nem pihen le az almafa alatt, sosem fedezi ........... a gravitáció törvényét.
4. Egy társasjátékot szeretnék ...........mutatni.
5. A találmányok segítségével időt és energiát takaríthatunk ........... .
6. ........... kellene vezetnünk a munkahelyi sziesztát.
7. Arról sem szabad ...........feledkeznünk, hogy ...........tartsuk a játékszabályokat.
8. Az álmosságot sok ember koffeinnel győzi ........... .
9. Aki egyszer már ...........próbálta a sziesztát, nem akar róla ...........mondani.
10. A cigarettaszünetet mindenki ...........fogadja.
11. Minden műfajnak ...........vannak a maga szabályai.
12. Nem tudjuk magunkat teljesen ...........engedni a semmittevésnek.
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Igekötő-használat (2.): fókuszban az át- igekötő
Igekö

IGEKÖTŐ-HASZNÁLAT (2.): fókuszban az át- igekötő
22. Az át- igekötő fontosabb jelentései. Melyik mondatba illik az ige? (A legtöbb mondat a MagyarOK tankönyvekből való.)
a) A mozgás és helyváltoztatás igéi
átmész – átutaztunk – kerülnek át – haladt át – átszállni – átvittem – átmegyek – jutnak át
átmész
1. Te is ..........................
néha a piroson?
2. ......................................... a szomszédba egy fél órára.
3. A szavak hat óra alatt ......................................... a rövid távú memóriából a hosszú távú memóriába.
4. A szavak az ismétlés során ......................................... a hosszú távú memóriába.
5. A vonat egy erdőn ......................................... .
6. ......................................... Szerbián.
7. Hol kell ......................................... a szegedi vonatra?
8. ......................................... a gyerekeket a szomszédba játszani.

b) Átvitt értelemben egyik helyről a másikra jut vagy juttat
utalta át – átvették – adták át – vette át – adjuk át – átmásoltam – át kell jutnod – átlépted – vette át – küldd át
1. Légy szíves, ......................................... Piroska e-mail-címét!
2. A cég még mindig nem ......................................... a továbbképzés összegét.
3. ......................................... az adatokat egy új fájlba.
4. Az épületet 1905-ben ......................................... .
5. Ezek után Markos János ......................................... a szót. (= beszélt)
6. A címlistát harmadik személynek nem ......................................... .
7. ......................................... az előtted álló akadályokon.
8. Ezzel ......................................... a határt! (= Ez már túlzás!)
9. Az új rejtvénytípust hamarosan más lapok is ......................................... .
10. A művész a köztársasági elnöktől ......................................... a díjat.
c) A változások igéi
átöltözik – írja át – alakították át – alakítsa át – átdolgoztuk – átépítették
1. ......................................... a mondatokat!
2. ......................................... a házirend mondatait!
3. A templomot a 17. században ......................................... .
4. A kastélyt szállodává ......................................... .
5. Éjfélkor a menyasszony ......................................... .
6. Alaposan ......................................... a könyvet. Sokkal jobb lett.
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Igekötő-használat (2.): fókuszban az át- igekötő

d) A tapasztalatszerzés igéi
átestek – élt át – ment át – átestem
1. Juli nehéz időszakon ......................................... , miután elhagyta a férje.
2. Januárban ......................................... egy kisebb műtéten, de már jól vagyok.
3. A gyerekek szerencsére mind ......................................... már a bárányhimlőn.
4. Kíváncsiak voltunk, milyen kalandokat ......................................... a hegymászó.
e) Az olvasás igéi
át kell ismételni – átlapozom – átnézem – átfutottam – átolvastam
1. Az idegen nyelv szavait rendszeresen ......................................... , különben
elfelejtjük őket.
2. Bár nem érdekelnek a hírek, minden reggel .........................................
az újságot.
3. Ha akarod, ......................................... és kijavítom a cikkedet.
4. Olvastad a jegyzőkönyvet? – Csak ......................................... .
5. Többször is ......................................... a szöveget, mielőtt elküldtem.
23. Gyakori igék, gyakori szókapcsolatok: átmegy, átjut, átlát. Írja a főneveket a megfelelő helyre! Zárójelben
megadtuk a szerkezetek jelentését. Ahol a határozott vagy a határozatlan ragozás dominál, ezt is jeleztük.
a) átmegy valamin
a piroson – a nyelvvizsgán – kisebb átalakuláson – a túloldalra – kemény próbákon
a piroson
– a szlovák határon – .................................. .
1. Átmentünk a zebrán – az úttesten – ...........................
(= egy pontból egy másik, általában szemközti pontba jut / határozatlan ragozás)
2. Szerencsére átmentem a vizsgán – a teszten – .................................. . (= sikerül egy vizsga / határozatlan ragozás)
3. Nehéz időszakon – sok megpróbáltatáson – .................................. mentél át, amíg idáig eljutottál.
(= sok nehézségben volt részed / határozatlan ragozás)
4. A cégünk nagy változásokon – jelentős fejlődésen – .................................. ment át, amióta új igazgatónk van.
(= változásokat tapasztalt / határozatlan ragozás)
b) átjut valamin
a tömegen – a hídon – a sivatagon – a Himaláján – a mélyponton
1. Nagy nehezen átjutottunk a dugón – a határon – ..................................
– .................................. . (= egy közlekedési akadály vagy a sok ember
miatt lassan, de áthaladtunk rajta / határozatlan ragozás)
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Tematikus szókapcsolatok
Tema

2. Átjutottunk a hegyen – .................................. – .................................. – a Gangeszen – a Szaharán, és megérkeztünk a táborhelyre. (= természeti akadályokon átkel / határozatlan ragozás)
3. Végre átjutottunk az akadályokon – .................................. – az ellenőrzésen. (= sikeresen keresztülmentünk
rajta / határozatlan ragozás)
c) átlát valamit, átlát valahova, átlát valakin
Lengyelországba – a mélyebb összefüggéseket – a trükkjeiden
– a teljes munkamenetet
1. Azt hiszem, elég jól átlátom az aktuális helyzetet – a dolgokat –
a komplex problémákat – ..................................................................
– a cég működését – .................................................................... .
(= komplex viszonyokat megért, felismer / legtöbbször határozott ragozás)
2. Jó időben át lehet látni a szomszéd faluba – ........................................................... – a túlsó partra – a túloldalra
(= messze van, mégis látható / határozatlan ragozás)
3. Átlátok rajtad – a manővereiden – .................................................................. – a manipulációs kísérleteiden.
(= tudom, hogy nem vagy őszinte, manipulálni próbálsz / határozatlan ragozás)

TEMATIKUS SZÓKAPCSOLATOK
24. Szókapcsolatok a szieszta
ta ttémájában.
ém
émá
máájjá
Egészítse ki a mondatokat a hiányzó szavakkal! Megoldásait a hangfelvétellel is ellenőrizheti.
kutatás – teljesítményt – pihenő – pihenőt – hatással – tabu – koffeinnel – lehetőség – kultúránkban – szívnek
– szüksége – lustának – sziesztát
kutatás is bizonyítja, hogy húsz-harminc perc .............................................. ebéd után
1. Ma már számos ......................
jótékony ............................................ van az egészségünkre.
2. Hatékonyabb, mint a legerősebb kávé, jót tesz a .......................................... , ugyanakkor növeli a koncentrációt
és a .......................................... , csökkenti a stresszt.
3. Sziesztára – a munkahelyen vagy az iskolában – minden embernek .......................................... lenne, de csak
kevés országban van rá .......................................... .
4. Dél-Amerikában, Ázsiában és néhány dél-európai országban megszokott a délutáni pihenő, Magyarországon
azonban – egyelőre – .......................................... .
5. Pedig nálunk is sokan pihennének egy fél órát ebéd után, ha nem félnének attól, hogy ..................................... ,
alulmotiváltnak tartják őket.
6. A mi .................................... ugyanis az számít jó munkaerőnek, aki a délutáni álmosságot .................................
győzi le, és lehetőleg egész nap egy perc .......................................... sem tart.
7. A felmérések szerint, aki egyszer már kipróbálta a munkahelyi .......................................... , nem akar róla
lemondani. Márpedig ha a cigarettaszünet megszokott dolog, miért ne lehetne az a munkahelyi szieszta is?
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Szövegépítés és szórend

25. A fejlődés mozgatórugója. Párosítsa a kifejezéseket! Több megoldás lehetséges.
1. őszinte
2. könnyebbé
3. energiát
4. időt
5. a mi érdekeinket
6. többet
7. joggal

a) takarít meg
b) szolgálja
c) szán a pihenésre
d) teszi az életet
e) feltételez
f) dolgozik
h) vagyok másokhoz

SZÖVEGÉPÍTÉS ÉS SZÓREND
26. Műszaki találmányok. Alkosson hosszabb kifejezéseket, majd mondatokat a minta alapján!
1. energiát takaríthatunk meg (valamivel)
időt és energiát takaríthatunk meg
+ időt: ....................................................................................................................................................................
A találmányokkal időt és energiát takaríthatunk meg.
+ a találmányokkal: ..............................................................................................................................................
A műszaki találmányokkal időt és energiát takaríthatunk meg.
+ műszaki: .............................................................................................................................................................
2. időt szánok (valamire)
+ a pihenésre: ........................................................................................................................................................
+ rengeteg: ............................................................................................................................................................
+ aktív: ..................................................................................................................................................................
3. (valaki) érdekeit szolgálják
+ az emberek: ........................................................................................................................................................
+ lusta: ..................................................................................................................................................................
+ a műszaki találmányok: ......................................................................................................................................
4. eredményez (valamit)
+ munkát: ..............................................................................................................................................................
+ a fejlődés: ...........................................................................................................................................................
+ még több: ...........................................................................................................................................................
5. fordít (valamit valamire)
+ időt a tanulásra: .................................................................................................................................................
+ sok: .....................................................................................................................................................................
+ nagyon: ..............................................................................................................................................................
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Szövegépítés és szórend
Szöve

27. Mondatépítés kontextusban: a technikai találmányok és a kényelem. Alkossa meg a hiányzó mondatokat!
oldáás isis le
Néha több megoldás
lehetséges. Egy megoldást a hangfelvétellel is ellenőrizhet. Figyelje meg a hangsúlyozást
és az intonációt!
hogy – azzal a céllal – született – könnyebbé
Legyünk őszinték! A legtöbb találmány bizony ...........................................................................................................
és kényelmesebbé tegye az életünket.
és – takaríthatunk meg – energiát – időt
Segítségükkel ............................................................................................................................................................ .
a számítógépre – például – gondoljunk
............................................................................................................... , a háztartási eszközökre vagy a gépkocsira.

minden bizonnyal – maguk a feltalálók is – hogy
Joggal feltételezhetjük tehát, .................................................................................................... lusta emberek voltak.
felfedezi – a gravitáció törvényét – sosem
Hiszen ha Newton nem szán időt arra, hogy lepihenjen az almafa alatt, .................................................................. .
érdekeit – kellene szolgálnia – a lustálkodni szeretők
A technikai fejlődésnek eszerint ................................................................................................................................ .
időt és energiát – takaríthatnánk meg – amelyekkel
Ezzel csak egy gond van: azok a technikai találmányok, .............................................................................................
.......................................................... , manapság pontosan azt eredményezik, hogy még kevesebb időnk van.

még gyorsabban – dolgozhatunk – még többet
Hatékonyságuknak hála ............................................................................................................................................ .
az így – megtakarított – nem pihenésre – időt – azonban
.......................................................................................................... , lustálkodásra használjuk, hanem… úgy van:

megint csak munkára.
A szórendi sajátosságokat összefoglaló táblázatok

25–29. oldal

Kis
türelmet
...
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