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Mondatalkotás, igeragozás és a számnevek gyakorlása 

 

 

Alakítsd át a mondatokat! 

Ez a magas épület modern. Ez a modern épület magas. 

Azok a gyors autóbuszok modernek. _____________________________________. 

Ez a barna vonalzó rövid. ______________________________________________. 

Az a széles utca hosszú. ______________________________________________. 

Ezek a külföldi diákok fiatalok. __________________________________________. 

Az az alacsony ház régi. _______________________________________________. 

Ez az új lámpa fehér. _________________________________________________. 

Azok a piros virágok szépek. ___________________________________________. 

Ezek a szép hidak újak. _______________________________________________. 

  

 

 

Válaszd ki az igét, és megfelelő alakban helyezd a mondatokba!  

alszik, dolgozik, fekszik, játszik, lakik, találkozik, utazik 

Ez a gyerek nem _______________________. 

Mi is _________________________________. 

Te nem ______________________________? 

A beteg diák __________________________. 

Ők már ______________________________. 

A munkások __________________________. 

Önök hol _____________________________? 
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Szerkessz mondatokat a megadott szavakból!   

Külföldi, a, lány, ez, három, csinos - Ez a három csinos lány külföldi. 

azok, diákok, szorgalmas, a, mongolok ___________________________________. 

első, te, külföldi, vagy, az, diák__________________________________________. 

két, ez, hosszú, ceruza, a , fekete_______________________________________. 

vagyunk, nem, mi, magyarok ___________________________________________. 

a, nehéz, lecke, nem, második __________________________________________. 

ti, vagytok, nem, szorgalmasak__________________________________________. 

sok, ez, külföldi, a diák, új______________________________________________. 

fekete, azok, régiek, a, táskák___________________________________________. 

  

 

 

Folytasd a mondatokat! 

A régi táska nem barna, hanem fekete. 

A fiú nem magyar, ____________________________________________________. 

Ez a tanár nem öreg, __________________________________________________. 

Az új kép nem szép, __________________________________________________. 

A régi toll nem jó, _____________________________________________________. 

A virágok nem sárgák, _________________________________________________. 

Ezek a szivacsok nem piszkosak, ________________________________________. 

Azok a lámpák nem régiek, _____________________________________________. 

Ezek az új leckék nem nehezek, _________________________________________. 
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Bővítsd a mondatokat! Használd a zárójelben levő számneveket! 

A szobák kicsik. (három) A három szoba kicsi. 

Ezek a fekete ceruzák hosszúak. (kettő) Ez a két fekete ceruza hosszú. 

A fényképek régiek. (három) ___________________________________________. 

Az új leckék nehezek. (kettő) __________________________________________. 

A nagy asztalok újak. (négy) ___________________________________________. 

Azok az új autóbuszok gyorsak. (öt) _____________________________________. 

Ezek a fiúk külföldiek. (négy) ___________________________________________. 

Azok a füzetek tiszták. (sok) ___________________________________________. 

  

 

 

Használd a zárójelben levő számnevet az aláhúzott mondatrészek helyett!   

Ez a lecke könnyű. (harmadik)  A harmadik lecke könnyű. 

Az új ház magas. (negyedik) ____________________________________________. 

A világos tanterem kicsi. (első) __________________________________________. 

Ez a gyakorlat nem nehéz. (ötödik) _______________________________________. 

A fehér ajtó új. (második) ______________________________________________. 

Az a szoba nagy. (első) ________________________________________________. 

Ez a csoport szorgalmas. (második) ______________________________________. 

 


