A múlt idő (1.): -t
The past tense (1): -t
Sok ige minden számban és személyben -t jelet kap, amelyet a személyrag követ.
Many verbs form their past tense with a -t in every person, which is followed by the personal ending.
1. Ragozás
Conjugation
1.1. Határozatlan ragozás
Indefinite conjugation

én
te
ő, Ön
mi
ti
ők, Önök
én téged/titeket

talál (find)
találtam
találtál
talált
találtunk
találtatok
találtak
találtalak

kedvel (like)
kedveltem
kedveltél
kedvelt
kedveltünk
kedveltetek
kedveltek
kedveltelek

tör (break)
törtem
törtél
tört
törtünk
törtetek
törtek
—

-TAM, -TEM
-TÁL, -TÉL
-T
-TUNK, -TÜNK
-TATOK, -TETEK
-TAK, -TEK
-TALAK, -TELEK

kedvel (like)
kedveltem
kedvelted
kedvelte
kedveltük
kedveltétek
kedvelték

tör (break)
törtem
törted
törte
törtük
törtétek
törték

-TAM, -TEM
-TAD, -TED
-TA, -TE
-TUK, -TÜK
-TÁTOK, -TÉTEK
-TÁK, -TÉK

1.2. Határozott ragozás
Definite conjugation

én
te
ő, Ön
mi
ti
ők, Önök

talál (find)
találtam
találtad
találta
találtuk
találtátok
találták

→ A határozatlan és a határozott tárgy típusai (128. oldal)
2. Mely igéknél -t a múlt idő jele?
Which verbs form their past tense with a -t?
2.1. -j, -l, -m, -n, -ny, -r végű igék
Verbs ending in -j, -l, -m, -n, -ny, -r
fáj (hurt), csinál (do, make), kíván (wish), akar (want), ír (write) etc.
Memoriter: Jár a lányom.
Sentence to remember these consonants: My daughter is walking.
2.2. A legtöbb -ad, -ed végű ige
Most verbs ending in -ad, -ed
marad (stay, remain), szalad (run), ébred (wake up), eltéved (get lost) etc.
DE: téved (be wrong), enged (allow), szed (pick), ad (give)

→ A múlt idő 2.: -t és -tt (60. oldal)

2.3. alszik/aludni (sleep/to sleep) → aludt, fekszik/feküdni (lie/to lie) → feküdt
→ haragszik, dicsekszik, megnyugszik, gyanakszik: A múlt idő 2.: -t és -tt (60. oldal)
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Gyakorlás
1. Egészítse ki a mondatokat! Ügyeljen a ragozásra!
a) én: Sokat tanultam. / Vár............. egy órát. / Kér............. a számlát.
b) te: Megtanul............. a szavakat? / Meddig vár............. a barátodat? / Kér............. tejet a kávéba?
c) ő: A magyar szavakat tanul............. . / Vár............. a jó hírre. / Kér............. Tibortól ezer forintot.
d) mi: Ezt apától tanul............. . / Vár............. egy kicsit. / Kér............. egy kiló banánt.
e) ti: Hol tanul............. ezt? / Sokat vár............. a pincérre? / Sört vagy bort kér............. ?
f ) ők: Semmit nem tanul............. . / Nem a buszt vár............. , hanem a villamost. / Hány cukrot kér............. ?
2. Konferencia Budapesten. Ki hogyan érkezett?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

5. téma

Berkes professzor: átszalad a szomszéd utcából Berkes professzor átszaladt a szomszéd utcából.
Schmidt úr: autót bérel, és már este elindul Münchenből
a diákok: felszállnak a hatos villamosra, aztán sétálnak egy kicsit
Józsáné: gyalog indul el, azután taxiba száll
Fukuyama professzor: természetesen repül Budapestre
én: otthon marad

3. Városnézés. Ki mit csinált?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9. téma

én – egy kávéházban ül / rendel egy kávét Én egy kávéházban ültem, és …
te – eltéved / telefonál nekem
John – megismer egy magyar lányt / a lánnyal ebédel
mi – pihen egy kicsit / sétál a Duna-parton
ti – lefekszik egy padra / elalszik
a többiek – felszáll a metróra / elindul a pályaudvarra

4. Elromlott a tévé. Egészítse ki a mondatokat!

8. téma

a) Tegnap tévézni akartunk. (mi – akar)
b) Nem ........................................... bekapcsolni a tévét. (sikerül)
c) Apu ........................................... megjavítani a készüléket. (megpróbál)
d) Azt ........................................... , hogy meg tudja csinálni. (mi – remél)
e) Végül mégis ........................................... a szerelőnek. (mi – telefonál)
f ) A szerelő ........................................... az egyik kábelt. (kicserél)
g) A szerelő 8000 forintot ........................................... . (kér)
h) Apu és anyu nem ........................................... . (örül)
5. a) Mesélje el a történetet múlt időben! Melyik mondat hihetetlen?

2. téma

Anna Bélát várja. Rendet csinál, az aranyhalakat is leporolja. Elkészül a vacsora. Szól a csengő. Béla áll az ajtóban.
A szerelmesek megölelik egymást. Leülnek vacsorázni. Megkóstolják az ételt. Ezután telefonon rendelnek két pizzát.
Anna Bélát várta. Rendet …
b) Hogyan meséli el a történetet Anna?
Bélát vártam. Rendet …
c) Egészítse ki a mondatokat határozott ragozású igékkel!
a) Béla nem bánta, hogy nem kell megennie a vacsorát. (bán)
b) Anna azt ........................................... , hogy maradjanak otthon. (kér)
c) A szerelmesek nem ........................................... , hogy nem tudják megenni az ételt. (sajnál)
d) Béla azt ........................................... , hogy Anna jól főz. (gondol)
e) Anna azt ........................................... , hogy szép estéjük lesz. (remél)
f ) Anna ........................................... , mit csinált aznap. (elmesél)
→ A mutató névmás 2. (218. oldal)
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A múlt idő (2.): -t és -tt
Past tense (2): -t and -tt
Az igék egy része egyes szám harmadik személyben, határozatlan ragozásban -ott, -ett vagy -ött jelet kap.
Certain verbs receive -ott, -ett or -ött in the singular third person form of the indefinite conjugation.
1. Ragozás
Conjugation
1.1. Határozatlan ragozás
Indefinite conjugation

én
te
ő, Ön
mi
ti
ők, Önök
én téged/titeket

!

lát (see)
láttam
láttál
látott
láttunk
láttatok
láttak
láttalak

szeret (love)
szerettem
szerettél
szeretett
szerettünk
szerettetek
szerettek
szerettelek

meglök (push)
meglöktem
meglöktél
meglökött
meglöktünk
meglöktetek
meglöktek
meglöktelek

-TAM, -TEM
-TÁL, -TÉL
-OTT, -ETT, -ÖTT
-TUNK, -TÜNK
-TATOK, -TETEK
-TAK, -TEK
-TALAK, -TELEK

A -z és a -g végű magánhangzóvesztő igék utolsó magánhangzója a -tt előtt általában kiesik. A többi
magánhangzóvesztő ige múlt ideje szabályos.
The final vowel of verbs ending in -z or -g with vowel loss is generally omitted before the -tt. All other verbs with
vowel loss are regular.
érez/érzett (feel), végez/végzett (do, execute), mozog/mozgott (move), forog/forgott (turn) etc.
De: üdvözöl/üdvözölt (greet), bérel/bérelt (rent), javasol/javasolt (suggest) etc. → Jelen idő, határozatlan ragozás 4. (30. oldal)

1.2. Határozott ragozás
Definite conjugation

én
te
ő, Ön
mi
ti
ők, Önök

lát (see)
láttam
láttad
látta
láttuk
láttátok
látták

szeret (love)
szerettem
szeretted
szerette
szerettük
szerettétek
szerették

meglök (push)
meglöktem
meglökted
meglökte
meglöktük
meglöktétek
meglökték

-TAM, -TEM
-TAD, -TED
-TA, -TE
-TUK, -TÜK
-TÁTOK, -TÉTEK
-TÁK, -TÉK

→ A határozatlan és a határozott tárgy típusai (128. oldal)
2. Mely igéknél -t és -tt a múlt idő jele?
Which verbs form their past tense with -t and -tt?
2.1. Magánhangzó + -b, -d, -g, -gy, -k, -p, -s, -sz, -z, -v végű igék
Verbs ending in a vowel + -b, -d, -g, -gy, -k, -p, -s, -sz, -z, -v
dob (throw), ad (give), közeledik (approach) lakik (live), keres (search), úszik (swim), néz (watch) stb.
Memoriter: Szabad vagyok, pá!
Sentence to remember these consonants: I’m free, bye.
DE: A legtöbb -ad, -ed végű ige nem tartozik ebbe a csoportba.
Most verbs ending in -ad, -ed do not belong to this group.
→ A múlt idő 1. -t (58. oldal)
2.2. -at, -et végű igék (a -hat/-het, -tat/-tet, -gat/-get képzős igék is)
Verbs ending in -at, -et (including verbs with the suffixes -hat/-het, -tat/-tet and -gat/-get)
mutat (show), szeret (like, love), élhet (can live), fizettet (have sb pay), tanulgat (learn a little) stb.
→ A ható igék 1. (94. oldal)
→ Az igeképzők 1. (110. oldal)
2.3. Mássalhangzó + -d végű igék
Verbs ending in a consonant + -d
küld (send), mond (say), kezd (start, begin)
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Gyakorlás
1. Egészítse ki a mondatokat határozatlan ragozású igékkel!
a) szed: Én almát szedtem, ő körtét szedett.
b) lép: Te nagyokat ........................................... , a gyerek kicsiket ........................................... .
c) dolgozik: Kata az óvodában ........................................... , én a boltban ........................................... .
d) mos: Anyu minden pénteken ........................................... , apu soha nem ........................................... .
e) utazik: Géza Timbuktuba ........................................... . Ti hová ........................................... ?
f ) tartozik: Mi sok pénzzel ........................................... Laurának. Ő nem ........................................... Laurának.
2. Árpád Marseille-ben van. Ezt meséli telefonon:

2., 5. téma

Tegnap érkeztem Franciaországba. A repülőn megismerkedtem egy kedves görög lánnyal. Adtam neki egy csokit, én
pedig egy kis zászlót kaptam tőle. Görögországról beszélgettünk, és mutattam neki képeket Budapestről. A párizsi
repülőtéren elbúcsúztunk, és folytattam az utat dél felé.
→ neki, tőle: A személyes névmás toldalékolása 2–3. (212–214. oldal)
Mesélje el, mi történt Árpáddal!
Árpád tegnap érkezett Franciaországba. …
3. Aranka szeszélyes kislány. Egészítse ki a mondatokat!
a) Tegnap még szívesen pingpongozott, de ma már nem szívesen pingpongozik.
b) Tegnap még ........................................... Évával, de ma már nem beszélget.
c) Tegnap még ........................................... anyának puszit, de ma már nem ad.
d) Tegnap még szívesen ........................................... , de ma már nem szívesen olvas.
e) Tegnap még ........................................... Petit játszani, de ma már nem hívja.
f ) Tegnap még ........................................... a spenótot, de ma már nem szereti.
4. Interjú nyugdíjasokkal. Egészítse ki a kérdéseket Ön, Önök alakban!
a) Hol lakott régen? / Hol laktak régen? (lakik)
b) Mikor ........................................... dolgozni? / Mikor ........................................... dolgozni? (kezd)
c) Hol ........................................... az első állását? / Hol ........................................... az első állásukat? (kap)
d) Mennyi pénzt ........................................... régen? / Mennyi pénzt ........................................... régen? (keres)
e) ........................................... a munkáját? / ........................................... a munkájukat? (szeret)
f ) Mikor ........................................... először külföldre? / Mikor ........................................... először külföldre? (utazik)
5. Mit mondhatunk, ha elkésünk? Egészítse ki a mondatokat! Ügyeljen a ragozásra!

15. téma

a) Nem tudtam beindítani az autót. (tud)
b) Nem ........................................... taxit. (kap)
c) ........................................... a rendőrök. (igazoltat)
d) Ezért ........................................... a buszt. (lekésik)
e) A portás nem ........................................... be az épületbe. (enged)
f ) Nagyon ........................................... . Nem értem, miért késtem el. (siet)
6. Híres magyar sportolók. Egészítse ki a mondatokat!

12., 17. téma

a) Hajós Alfréd kitűnően úszott. 1896-ban ő volt az első magyar olimpiai bajnok. (úszik)
b) Puskás Ferenc először Magyarországon, később a spanyol Real Madridban ........................................... . (futballozik)
c) Wichmann Tamás ........................................... . Fair play-díjat ........................................... az UNESCO-tól. (kenuzik, kap)
d) Portisch Lajos 1972-ben Anatolij Karpovval is ........................................... . (sakkozik)
e) Temesvári Andrea 1997-ig ........................................... . Párosban Martina Navratilovával játszott. (teniszezik)
f ) Gerevich Aladár vívó ötvenévesen is aranyérmet ........................................... az olimpián. (szerez!)
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A múlt idő (3.): -tt
The past tense (3): -tt
Bizonyos igék múlt időben minden személyben -tt jelet kapnak.
Certain verbs form their past tense with -tt in every person.

?
Én régen matchboxokat gyűjtöttem.
I collected toy cars a long time ago.

A bátyám köveket gyűjtött.
My brother collected stones.

Te mit gyűjtöttél?
What did you collect?

1. Ragozás
Conjugation
1.1. Határozatlan ragozás
Indefinite conjugation

én
te
ő, Ön
mi
ti
ők, Önök
én téged/titeket

tanít (teach)
tanítottam
tanítottál
tanított
tanítottunk
tanítottatok
tanítottak
tanítottalak

ért (understand)
értettem
értettél
értett
értettünk
értettetek
értettek
értettelek

üt (beat)
ütöttem
ütöttél
ütött
ütöttünk
ütöttetek
ütöttek
ütöttelek

-OTTAM, -ETTEM, -ÖTTEM
-OTTÁL, -ETTÉL, -ÖTTÉL
-OTT, -ETT, -ÖTT
-OTTUNK, -ETTÜNK, -ÖTTÜNK
-OTTATOK, -ETTETEK, -ÖTTETEK
-OTTAK, -ETTEK, -ÖTTEK
-OTTALAK, -ETTELEK, -ÖTTELEK

ért (understand)
értettem
értetted
értette
értettük
értettétek
értették

üt (beat)
ütöttem
ütötted
ütötte
ütöttük
ütöttétek
ütötték

-OTTAM, -ETTEM, -ÖTTEM
-OTTAD, -ETTED, -ÖTTED
-OTTA, -ETTE, -ÖTTE
-OTTUK, -ETTÜK, -ÖTTÜK
-OTTÁTOK, -ETTÉTEK, -ÖTTÉTEK
-OTTÁK, -ETTÉK, -ÖTTÉK

1.2. Határozott ragozás
Definite conjugation

én
te
ő, Ön
mi
ti
ők, Önök

tanít (teach)
tanítottam
tanítottad
tanította
tanítottuk
tanítottátok
tanították

→ A határozatlan és a határozott tárgy típusai (128. oldal)
2. Mely igéknél -tt a múlt idő jele?
Which verbs form their past tense with -tt?
2.1. Több mássalhangzóra végződő igék
Verbs ending in more than one consonant
hall (hear), ért (understand), ajánl (recommend), választ (choose), elromlik (break down)
DE: áll (stand), száll (fly), varr (sew)
→ A múlt idő 1. -t (58. oldal)
DE: mássalhangzó (consonant) + -d
→ A múlt idő 2. -t és -tt (60. oldal)
2.2. -t végű igék
Verbs ending in -t
készít (prepare), tanít (teach), köt (knit, tie), üt (beat)
DE: -at/-et, lát

→ A múlt idő 2. -t és -tt (60. oldal)

2.3. -ó, -ő végű, egytagú igék (nincs kötőhang)
One-syllable verbs ending in -ó, -ő (no connecting vowel)
sző (wave) → szőtt, lő (shoot) → lőtt, ró (carve) → rótt, fő (be cooked) → főtt, nő (grow) → nőtt
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Gyakorlás
1. Melyik mondat hová illik? Csoportosítsa a mondatokat!
Mindent értettünk. – Elvesztetted a kulcsot. – Kitakarította az irodát. – Tetszettetek Lacinak. – Beállították az ébresztőórát?
– Hasonlított nagyapára. – Megterítettük az asztalt. – Jól hallottalak. – Sokáig játszottak. – Értettétek a feladatot? – Nem
építettél semmit. – Mit gyűjtöttek? – Nem tanított. – Egy pulóvert kötöttem.
a) én

b) te

—

—

c) ő, Ön

d) mi
Mindent értettünk.

e) ti

—

—

f) ők, Önök

2. Tegye át a mondatokat más személybe!
a) Hány eurót váltottatok? (→ Ön)
Hány eurót váltott?
b) Sokat nőtt a nyáron. (→ ők)
c) Miért ezt az éttermet választotta? (→ te)
d) Nem értették a magyarázatot. (→ ti)

e)
f)
g)
h)
i)

Lefordítottam a könyvet. (→ mi)
Magyart tanítottál külföldieknek. (→ én)
Játszottam a gitáron. (→ ő)
Felépítette a házat. (→ mi)
A titkárnő kávét melegített. (→ ti)

3. Mi lehet az ok? Egészítse ki a mondatokat!
a) Piros az arcotok. Biztosan futottatok. (fut)
b) Hideg van. Józsi biztosan ........................................... az ablakot. (kinyit)
c) Pénzt kérnek kölcsön. Biztosan ........................................... az összes pénzüket. (elkölt)
d) A gyerekek sírnak. A szülők biztosan ........................................... nekik a tévénézést. (megtilt)
e) Robi boldog. A felesége biztosan ........................................... neki. (megbocsát)
f ) Dühös vagy. Biztosan ........................................... a tesztet. (elront)
g) Nem vettetek virágot. Biztosan ........................................... Kati születésnapját. (elfelejt)
h) Claude-nak sikerült a magyar nyelvvizsga. Biztosan te ........................................... neki. (segít)
→ neki, nekik: A személyes névmás toldalékolása 3. (214. oldal)
4. Nem tetszett a film. Mondja meg, miért nem!

9. téma

Nem szeretem,
a) ha a film túl sokáig tart.
Nem tetszett a film, mert túl sokáig tartott.
b) ha nem értem a dialógusokat.
Nem tetszett a film, mert…

c)
d)
e)
f)

ha nem fordítják le a szöveget.
ha nem fűtenek a moziban.
ha a színészek unalmasan játszanak.
ha a film nem hasonlít az életre.

5. a) Alternatív karácsony. Egészítse ki a toldalékokat!

3. téma

a) Karácsony előtt régen mindig csak takarítottunk, és különleges ételeket készít.................. .
b) 24-én reggel feldíszít.................. a karácsonyfát. Közben gyakran idegesít.................. egymást.
c) Tavaly aztán úgy dönt.................. , hogy vége!
d) Kubában tölt.................. az ünnepeket.
e) Nem takarít.................. , nem süt.................. sem halat, sem kalácsot.
f ) Két hétig csak kirándultunk, napoztunk a tengerparton, egyszer egy nagy
homokvárat is épít.................. !
b) Mesélje el a történetet többes szám harmadik személyben (ők)!
a) Szabóék karácsony előtt régen mindig csak takarítottak, és különleges ételeket…
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A múlt idő (4.): rendhagyó igék
The past tense (4): Irregular verbs
Az a kilenc ige, amelyek főnévi igeneve -nni-re végződik, múlt időben is rendhagyó.
The conjugation of the nine verbs in which the infinitive ends in -nni are also irregular in the past tense.

– Hallottátok? Jolán feleségül ment Jánoshoz.
Have you heard the news? Jane married John.
– Tényleg? Azt hittem, hogy Andrással van együtt!
Really? I thought she was with Andrew.
– Együtt volt Andrással, de András sokat ivott, így hát…
She was with Andrew but Andrew was drinking a lot, so…

1. Ragozás
Conjugation
1.1. Határozatlan ragozás
Indefinite conjugation

én
te
ő, Ön
mi
ti
ők, Önök
én téged/titeket

jön
(come)

megy
(go)

van
(be)

lesz
(become)

iszik
(drink)

eszik
(eat)

visz*
(carry)

jöttem
jöttél
jött
jöttünk
jöttetek
jöttek
—

mentem
mentél
ment
mentünk
mentetek
mentek
—

voltam
voltál
volt
voltunk
voltatok
voltak
—

lettem
lettél
lett
lettünk
lettetek
lettek
—

ittam
ittál
ivott (!)
ittunk
ittatok
ittak
—

ettem
ettél
evett (!)
ettünk
ettetek
ettek
—

vittem
vittél
vitt
vittünk
vittetek
vittek
vittelek

* Mint visz: hisz (believe): hittem, hittél, hitt, hittünk, hittetek, hittek, hittelek
tesz (do, put): tettem, tettél, tett, tettünk, tettetek, tettek, tettelek
vesz (buy): vettem, vettél, vett, vettünk, vettetek, vettek, vettelek
→ lesz, van: A létige 1. (44. oldal)
1.2. Határozott ragozás
Definite conjugation

én
te
ő, Ön
mi
ti
ők, Önök

iszik (drink)
ittam
ittad
itta
ittuk
ittátok
itták

eszik (eat)
ettem
etted
ette
ettük
ettétek
ették

visz* (carry)
vittem
vitted
vitte
vittük
vittétek
vitték

* Mint visz: hisz (believe): hittem, hitted, hitte, hittük, hittétek, hitték
tesz (do, put): tettem, tetted, tette, tettük, tettétek, tették
vesz (buy): vettem, vetted, vette, vettük, vettétek, vették
A jön, megy, van, lesz igék tárgyatlanok, ezért nincs határozott ragozásuk.
The verbs jön (come), megy (go), van (be) and lesz (become) are intransitive and therefore have no definite conjugation.
→ A határozatlan és a határozott tárgy típusai (128. oldal)
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Gyakorlás
1. Esküvő. Alkosson mondatokat!

a) elmegy a templomba
b) videóra veszi az esküvőt
c) eszik az esküvői tortából
d) vonattal jön
e) pezsgőt iszik
f ) hazaviszi a vendégeket

3. téma
én
+
+
+
+

te
+
+
+

ő, Ön
+
+
+
+
+

+

mi
+
+
+

ti
+
+

ők, Önök
+
+
+

+
+
+

+
+

+

Elmentem a templomba, …
2. Tóbiás nem mond igazat. Javítsa ki! Ügyeljen az egyes és többes számra!
a) Limuzinnal jöttem. (biciklivel)
Nem igaz! Biciklivel jöttél.
Tóbiás biciklivel jött.
b) 10 millió forintot tettem a bankba. (10 ezer forintot)
c) Csak ásványvizet ittam. (pálinkát is)
d) Kaliforniába vittem a feleségemet. (a Balatonra)

e) Házat vettünk a Riviérán. (fagyit)
Nem igaz! Fagyit vettetek a Riviérán.
Tóbiásék fagyit vettek a Riviérán.
f ) Az étteremben kaviárt ettünk. (gulyáslevest)
g) 250 km/órával mentünk az autópályán.
(120 km/órával)

3. Melyik ige illik a mondatba? Egészítse ki a mondatokat múlt idejű igealakokkal!
a) hisz – elhisz
Én soha nem hittem Tóbiásnak.
........................................... valaki azt, hogy marslakókkal találkoztál?
b) kitesz – letesz – áttesz
........................................... a lámpát a faltól a fotel mellé. (én)
Túl nehéz volt a bőrönd, Ervin többször is ........................................... a földre.
A szomszédok ........................................... a kaktuszt a lépcsőházba.
c) iszik – megiszik
Én teát ........................................... reggelire, a nagypapa pedig tejeskávét.
A gyerekek ........................................... az összes kakaót.
d) visz – kivisz – visszavisz
Tegnap ........................................... a könyveket a könyvtárba. (mi)
Szépen sütött a nap, ezért ........................................... a székeket a teraszra. (én)
Az olimpiai megnyitón a világbajnok ........................................... a zászlót.
→ Az igekötők 1–2. (48–50. oldal)
4. Egészítse ki a párbeszédeket!
a) – Hány barátod volt ott a bulin? (van) – Mindenki ........................................... ! (eljön)
b) – Hová ........................................... a gyümölcssalátát? (te – tesz) – ........................................... az erkélyre. (én – kivisz)
c) – Miért ........................................... ki az állomásra? (ti – megy) – Mert ........................................... a vendégek. (megjön)
d) – Ki ........................................... ki a vendégeket a repülőtérre? (visz) – Senki. Taxival ........................................... ki. (ők – megy)
5. Kirándulás a Mátrába. Egészítse ki a mondatokat!

14. téma

Robi kirándulni ment (megy). A hátizsákba ........................................... (betesz) egy esőkabátot és egy pár túracipőt.
Természetesen ........................................... (eltesz) a térképet is. A pályaudvaron ........................................... (vesz) egy liter almalét.
A vonaton szalámis zsemlét ........................................... (eszik). A fülkében kevés ember ........................................... (van).
A hegyekben rossz idő ........................................... (van), de délutánra jó idő .............................................. (lesz). Robi az esti
vonattal ........................................... (megy) vissza Budapestre.
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