
 

Predmet a ročník 
Maďarský jazyk a literatúra – 6. ročník 

Magyar nyelv és irodalom – 6. évfolyam 

 

Učivo (názov videa) 
Slovesá: Časovanie slovies v oznamovacom spôsobe - Az 

igék: A kijelentő módú igealakok ragozása 

Kľúčové slová 
slovesá, pomocné slovesá, oznamovací spôsob 

az igék, segédigék, kijelentő mód 

 

 

Kijelentő módban beszélhetünk folyamatban lévő dolgokról (pl. én olvasok), múltban 
történt eseményekről (pl. én olvastam), vagy olyan dolgokról, amelyek a jövőben fognak 
bekövetkezni (pl. én olvasni fogok). Vagyis a kijelentő mód kifejezheti mind a három 

igeidőt: a jelen időt, a múlt időt és a jövő időt is. 

 
Ragozzátok az alábbi igéket kijelentő mód jelen időben a megadott kategóriák 
szerint! 

Pl. keres – E/1., határozott ragozás – keresem 
 

néz – T/1., határozott ragozás -    
 

rajzol – E/3., határozott ragozás -    
 

gyűjt – T/3., általános ragozás -    
 

visz – E/2., általános ragozás -    
 

lát – T/3., határozott ragozás -    
 

 

 

Illesszétek a szöveg megfelelő helyeire a zárójelben lévő múlt idejű igéket! 

 
Fehérlófia nem , mért nem egyik se kását. Negyednap maga 

 

  otthon. A többi három egész nap mindig Fehérlófiát,  , 

hogy ahhoz is odamegy Hétszűnyű Kapanyányimonyók. Csakugyan oda is , de bezzeg 

  , mert Fehérlófia szakállánál fogva egy nagy fához. Amint a három 

cimbora  , mindjárt  a kását. (Fehérlófia, népmese) 

(megkötözte, tudták, csinált, megjárta, ment, tudta, feltálalta, nevette, maradt, hazaért) 

 



 

Írj öt mondatot arról, hogy mi történt veled a mai napon! Használj múlt idejű 

igealakokat! 
 

 

 

 

 

A videóban elhangzott, hogy a jelen idejű igekötős igéket egybeírjuk, pl: 
bemegyek. Viszont jövő időben az összetett igealakok tagjait már külön írjuk, pl. 
be fogok menni. 

 

Keressétek meg a hibás igealakokat, s írjátok le őket helyesen a kijelölt mezőbe! 

 

Elfogom olvasni a levelet. Meg látogatom a nagymamámat. Ma még megfogom tanulni ezt a verset. 
Délután ki megyünk sétálni. 

 

 

 

 

 
 

A következő jelen idejű igealakokat tegyétek jövő időbe úgy, hogy a többi kategória 
(mód, szám, személy) ne változzon! 

Pl.: olvastok – olvasni fogtok; megírjuk – meg fogjuk írni 
 

kötöm, dalolunk, fociztok, megkerestek, összesöpörjük, nézi, megöntözöd, felhívsz 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foglald össze, hogy mit tanultál ma! 


