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Igeragozás, tagadás és a mondatalkotás gyakorlása 

 

 

Írd be a „van” ige megfelelő jelen idejű alakját!   

Ti magyar gyerekek vagytok. 

Te csinos lány                            . 

Ők budapesti orvosok                   . 

Én szorgalmas diák                     . 

Mi jó emberek                       . 

Ön magyar tanár                   . 

Ti külföldiek                      . 

Önök külföldiek                     . 

  

 

Tagadd az állítmányt, azután folytasd a mondatot a hanem kötőszóval! 

Az utca rövid. Az utca nem rövid, hanem hosszú. 

A város nagy._______________________________________________________. 

A táska régi. ________________________________________________________. 

A bútorok világosak. __________________________________________________. 

A térképek újak. ______________________________________________________. 

Ez könyv. ___________________________________________________________. 

Ezek kréták. _________________________________________________________. 

Az régi épület. _______________________________________________________. 

Azok magas házak. ___________________________________________________. 
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Tagadd az aláhúzott mondatrészeket! 

A tanárnő itt van. A tanárnő nincs itt. 

A régi képek fent vannak. Nem a régi lépek vannak fent. 

A rádió itt van. _______________________________________________________. 

A lányok ott vannak. __________________________________________________. 

A fiú bent van. _______________________________________________________. 

A tantermek lent vannak. ______________________________________________. 

A tükör fent van. _____________________________________________________. 

Az új cipők lent vannak. _______________________________________________. 

A régi padok kint vannak. ______________________________________________. 

A kényelmes szék itt van. ______________________________________________. 

  

 

Alakítsd át a mondatokat! Használd a sincs, sincsenek alakokat! 

A füzet nincs itt. (könyv)   A könyv sincs itt. 

A régi diákok nincsenek ott. (új diákok) ___________________________________. 

A televízió nincs lent. (rádió) ___________________________________________. 

A diákok nincsenek kint. (tanár) _________________________________________. 

A gyerek nincs bent. (lányok) ___________________________________________. 

Az a doboz nincs lent. (az a táska) ______________________________________. 

Az az új ruha nincs itt. (azok az új cipők) __________________________________. 
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Felelj a kérdésekre! 

Milyen diákok vannak itt?       Külföldi diákok vannak itt. 

Kik vannak itt? ____________________________________________________. 

Mi van ott? _______________________________________________________. 

Milyen fényképek vannak fent? _________________________________________. 

Melyik lámpa van lent? _______________________________________________. 

Melyik asztal van bent? _______________________________________________. 

Hány diák van itt? ___________________________________________________. 

Hányadik csoport van kint? ____________________________________________. 

  

 

Fejezd be a mondatokat! 

Annál a kijáratnál találkozunk, amelyik a büfé mellett van. 

Abban a házban lakunk, _______________________________________________. 

Azon a téren játszanak a gyerekek, ______________________________________. 

Annál az épületnél álltok, ______________________________________________. 

A fölött az asztal fölött van a lámpa, ______________________________________. 

Az előtt a ház előtt áll meg a taxi, ________________________________________. 

A mögött az épület mögött van a posta, ___________________________________. 

Azokban a szekrényekben vannak a ruhák, ________________________________. 

Azok között a könyvek között vannak a füzetek,_____________________________. 

 


