
 

Predmet a ročník 
Tantárgy és évfolyam 

Maďarský jazyk a literatúra – 6. ročník 
Magyar nyelv és irodalom – 6. évfolyam 

Učivo (názov videa) 
Tananyag 

Slovesá: delenie slovies v intencii slovesného deja - Az igék: 
felosztás a cselekvés módja és a cselekvés irányulása szerint 

Kľúčové slová 
Kulcsszavak 

folyamatos igék, kezdő igék, mozzanatos igék, gyakorító igék, 

tárgyas igék, tárgyatlan igék 
 

 

 Az igéket a cselekvés módja szerint négy csoportba sorolhatjuk. Ezek a következők: 

folyamatos igék – a cselekvés hosszabb ideig tart, megszakítás nélkül megy végbe: pl. ír, játszik; 

kezdő igék – a cselekvés kezdetét fejezik ki: pl. megcsörren, felharsan; 

mozzanatos igék – a cselekvés csupán egy rövid ideig, egy pillanatig tart: pl. gyullad, koppan; 

gyakorító igék – a cselekvés többször, ismétlődve, megszakításokkal megy végbe: pl. játszogat, 

olvasgat. 

        A cselekvés irányulása, azaz a tárgya szerint az igék két csoportra oszthatók: 

tárgyas igék – olyan cselekvést fejeznek ki, amely valakire vagy valamire irányul; pl. (ajándékot) 

kap, (levelet) ír, (levest) főz 

 

tárgyatlan igék – olyan cselekvést fejeznek ki, amely a cselekvőn kívül nem irányul másra (sem 

személyre, sem dologra); pl. esik, gondolkodik, születik 

 
Az alábbi mondatokból hiányoznak az igék. Keressétek meg az odaillőt! Alul a 

zárójelben találjátok a lehetséges megoldásokat. 

 
A kistestvérem éppen most ___________. Ügyetlen voltam, __________ a víz a pohárból. 

Megijedtem, amikor hirtelen ___________ a harang. Zoltán idegesen __________ a kezét. Az 

eső nagyokat ___________ az ereszen. Az előszobában ____________ a telefon. Kati 

határozatlanul ___________ a kérdéseimre.

(megcsörrent, kiloccsant, felelgetett, ébred, koppan, tördelte, megkondult) 

 

 

Az alábbi mondatok dőlt betűkkel kiemelt folyamatos igéiből képezzetek kezdő 

igéket, majd írjátok le a kijelölt helyre! 

 
Karcsi szobájában szól a rádió.    

 

A kislány idegesen nevetett.    

 

A nézőtéren harsogott a taps.    

 

Anyu a tűzhelyen kavarja a főzeléket.     



 

Képezz az alábbi folyamatos igékből gyakorító igéket! 

ír, tanul, játszik, figyel, utazik, olvas, eszik, iszik, pihen 
 

 

 
 

 

 
A felsorolt igék közül melyek a mozzanatos igék? Húzd alá őket! 

 

 

megcsörren, tüsszent, kavarog, eszeget, összekoccan, tanul, villan, elsuhan, kopog, kattog, zörren 

 

 

Állapítsd meg, hogy melyek a tárgyas és tárgyatlan igék! Írd be őket a megfelelő 

oszlopba! Kérdezz rájuk a mit? kérdőszócskával! 

 

farag, repülnek, alszik, sző, csodálják, hullanak, ballagsz, mondom, kínál, elintézik, énekelünk, áll, öltözködsz, 
darabolom, próbálja, szomorkodik, néz 

 

Tárgyas igék Tárgyatlan igék 

  

 

 

Foglald össze legkevesebb három mondatban, hogy mi mindent tanultál! 


