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3. lecke 

 

Tanuljunk meg finnül számolni! 

 

0 nolla  

1 yksi 11 yksitoista 

2 kaksi 12 kaksitoista  

3 kolme 13 kolmetoista 

4 neljä 14 neljätoista 

5 viisi 15 viisitoista 

6 kuusi 16 kuusitoista 

7 seitsemän 17 seitsemäntoista  

8 kahdeksan 18 kahdeksantoista  

9 yhdeksän 19 yhdeksäntoista 

10 kymmenen 

 

    

20 kaksikymmentä 21 kaksikymmentäyksi 

30 kolmekymmentä  32 kolmekymmentäkaksi 

40 neljäkymmentä  43 neljäkymmentäkolme 

50 viisikymmentä  54 viisikymmentäneljä 

60 kuusikymmentä    

70 seitsemänkymmentä   

80 kahdeksankymmentä    

90 yhdeksänkymmentä    

100 sata    

200 kaksisataa   

1000 tuhat    

3000 kolmetuhatta   

100 000 satatuhatta   

1 000 000 miljoona   

2 000 000 kaksi miljoonaa   

 

 



I. Feladat: Írd le finnül a számokat! 

 

810  _________________________________________________________ 

911  _________________________________________________________ 

1234 _________________________________________________________ 

7956 _________________________________________________________ 

2340 _________________________________________________________ 

3457 _________________________________________________________ 

465  _________________________________________________________ 

378  _________________________________________________________ 

589  _________________________________________________________ 

4782 _________________________________________________________ 

 

II. Feladat: Mely számokat jelölik? 

sataviisikymmentäkolme     _________________ 

kolmetuhattakaksisataakahdeksan    _________________ 

tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän  _________________ 

viisisataakaksikymmentäkuusi    _________________ 

kolmetuhattaneljäsataakuusikymmentäviisi   _________________ 

kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksan   _________________ 

kuusisataaseitsemänkymmentäkaksi    _________________ 

seitsemänsataaneljätoista     _________________ 

kuusisataakaksikymmentäkolme    _________________ 

satayhdeksänkymmentäneljä     _________________ 



PARTITIVUS 

ragja: -a/-ä, -ta/-tä, -tta/-ttä 

kérdőszók: ketä?, mitä?, kuinka monta? 

 

-a/-ä 

 többtagú, rövid magánhangzóra végződő tövek után: taloa, tyttöä, kirjaa, poikaa 

 

-ta/-tä 

 hosszú magánhangzóra vagy diftongusra végződő tövek után: maata, päätä, työtä 

 mássalhangzóra végződő tövek után: kysymystä, miestä, puhelinta 

 -nen végű szavak: -s-tA 

nainen : naista, ihminen : ihmistä, suomalainen : suomalaista  

 

-tta/-ttä 

 -e végű névszók:  

huonetta, kirjettä, konetta, perhettä  

 -uus/-yys, -Vus/Vys végű szavak: 

totuus : totuutta, kirjallisuus : kirjallisuutta, rakkaus : rakkautta, terveys : terveyttä 

 -si végű szavak: 

käsi : kättä, vesi : vettä, vuosi : vuotta, uusi : uutta 

 

 ! -i végű névszók: 

- ruotsi : ruotsia, posti : postia, bussi : bussia 

- suomi : suomea, talvi : talvea, nimi : nimeä 

- pieni : pientä, kieli : kieltä, suuri : suurta 

- rendhagyó alakok: lapsi : lasta, lumi : lunta, meri : merta, veri : verta 

  

 személyes névmások: 

minä : minua  me  : meitä 

sinä   :   sinua  te    : teitä 

hän    : häntä  he   : heitä 

 

 mutató névmások: 

tämä  : tätä   

tuo  :  tuota  

se  :  sitä 

 

 



A partitivus használata: 

– számnevek után mindig (! kivéve egy, pl. yksi talo): kaksi tyttöä, kolme pientä poikaa 

 

– monta ’sok’, pari ’néhány’, puoli ’fél’után: monta kirjaa, pari päivää, puoli tuntia 

 

– nem megszámlálható anyagnevek esetén: kuppi kahvia ’egy csésze kávé’, lasi olutta ’egy pohár 

sör’, kilo sokeria ’egy kiló cukor’, litra maitoa ’egy liter tej’ 

 

– részleges állítmányi névszó anyagnevek, elvont főnevek esetén: se on kahvia, kahvi on kuumaa 

– részleges alany: kupissa on kahvia (határozatlanságot jelöl) 

 

– tagadás során:  

pl. en lue lehteä ’nem olvasok újságot’, en katso tätä ’nem nézem ezt’ (igei állítmány tárgya)  

täällä ei ole kirjaa ’itt nincs könyv’, kadulla ei ole autoa ’az utcán nincs autó’ (alany) 

 

  rész-egész viszony, folyamatosság-befejezettség kifejezése: 

pl. Syön leipää. ’Kenyeret eszek.’    Luen kirjaa. ’Könyvet olvasok.’  

 Syön leivän. ’Megeszem a kenyeret.’  Luin kirjan. ’Elolvastam a könyvet.’ 

 

– udvariassági kifejezésekben:  

Hyvää uutta vuotta!    Onnellista uutta vuotta! 

Hyvää vappua!     Mukavaa matkaa! 

Hyvää pääsiäistä! 

Hyvää juhannusta! 

Hyvää joulua! 

 

 igevonzat, elsősorban érzést, érzelmet kifejező igék mellett, hosszan tartó cselekvést kifejező 

igék mellett:   

rakastaa ’szeret, szerelmes’   Rakastan sinua. 

vihata ’utál’     Vihaan sinua. 

odottaa ’vár’      Odotan bussia. 

puhua ’beszél’     Puhun suomea.    

opiskella ’tanul’     Opiskelen suomea. 

syödä ’eszik’       Syön puuroa. 

juoda ’iszik’       Juon kahvia. 

ostaa ’vesz, vásárol’      Ostan maitoa. 

haluta ’akar’      Haluatko suklaata? 

 

 



III. Feladat: Fordítsd le a kifejezéseket! 

10 lány  ________________________________________    

5 fiú   ________________________________________  

7 tanuló  ________________________________________  

3 macska  ________________________________________  

9 kutya  ________________________________________   

14 virág  ________________________________________  

2 ház  ________________________________________ 

8 könyv  ________________________________________ 

12 csésze  ________________________________________ 

4 üveg  ________________________________________ 

6 lucfenyő  ________________________________________ 

1 toll  ________________________________________ 

fél óra  ________________________________________   

sok ember  ________________________________________ 

néhány gyerek ________________________________________   

 

IV. Feladat: Egészítsd ki a szöveget! 

 

1. Olen opiskelija. Opiskelen yliopistossa suomen ja englannin ________________ (kieli).  

Maria on tulkki. Hän puhuu ____________(ranska), _____________ (saksa) ja ___________ (arabia).  

Juha on opettaja. Hän opettaa ______________ (suomi). Hän on suomen kielen opettaja.  

 

2. - ____________________ (mikä, kieli) puhut? 

- Puhun ____________ (ruotsi), ____________ (norja) ja _____________ (tanska). Entä sinä? 

- Minä puhun _____________ (venäjä), ___________ (puola) ja _____________ (kreikka). 

- Puhutko ________________ (suomi)?  

- Opiskelen kyllä ______________ (suomi), mutta en puhu _________ (se) vielä. Suomi on hirveän 

vaikea kieli. 

 



3. - Puhutko sinä ______________ (ranska)?  

- Joo, puhun.  

 

4. - Puhutko sinä ______________ (saksa)? 

- Valitettavasti en puhu. En puhu ollenkaan ______________ (saksa). 

 

5. - Puhutko ___________ (italia)?  

- En, mutta puhun _______________ (ranska) ja ymmärrän vähän _____________ (italia). 

- ____________________________ (mikä muu kieli) puhut?  

- ____________ (englanti), _____________ (ruotsi) ja vähän _____________ (saksa). Entä sinä? 

- Puhun ____________ (englanti) ja ______________ (ruotsi) ja nyt opiskelen ____________ (viro).  

 

 

 

IV. Feladat: igevonzatok 

1. En koskaan katso __________________________  (televisio).  

2. Hän kuuntelee  _______________________________________ (musiikki), sitten soittaa   

__________________ (kitara). 

3. Me odotamme  ______________________  (bussi) bussipysäkillä. 

4. Hän rakastaa  ________________  (minä), mutta minä vihaan  _________________ (hän).  

5. Opiskelen  ____________  (suomi), koska haluan puhua   ________________________  

(tämä kaunis kieli). 

6. Toivotan teille  ________________________________________  (onnellinen uusi vuosi). 

7. Kirjoitan äidille  __________________  (kirje). 

 

 

V. Feladat: Egészítsd ki a mondatokat! 

1. Täällä on  ________________________________________. ’Itt van… .’ 

2. Täällä ei ole    _______________________________________. ’Itt nincs… .’ 

3. Kaupungissa on  __________________________________. ’A városban van… .’ 

4. Kaupungissa ei ole __________________________________. ’A városban nincs… .’ 

5. Kadulla ei ole __________________________________. ’Az utcán nincs… .’ 

6. Kotona ei ole __________________________________. ’Otthon nincs… .’ 



SZÓSZEDET 

arabia       arab 

bussi       busz 

bussipysäkki      buszmegálló 

ei ollenkaan      egyáltalán nem 

ei vielä       még nem 

haluta       akar 

hirveä       szörnyű 

huone       szoba 

ihminen      ember 

joulu       karácsony 

juhannus      Szentiván-éj 

kahvi       kávé 

katsoa       néz  

katu       utca 

kaunis       szép 

kaupunki      város 

kieli       nyelv 

kirja       könyv 

kirjallisuus      irodalom 

kirje       levél 

kirjoittaa      ír 

kissa       macska 

kitara       gitár 

koira       kutya 

kone       gép 

koska       mert 

kreikka       görög 

kukka       virág 

kuppi       csésze 

kuuma       forró 

kuunnella      hallgat 

kuusi       lucfenyő 

kynä       toll 

kysymys      kérdés 

käsi       kéz 

lapsi       gyerek 

lasi       üveg 



lehti       falevél, újság 

lukea       olvas 

leipä       kenyér 

lumi       hó 

maito       tej 

matka       út, utazás 

meri       tenger 

mies       férfi 

monta       sok 

mukava       kellemes 

musiikki      zene 

mutta       de 

muu       más 

nainen       nő 

nimi       név 

nyt       most 

odottaa       vár 

olut       sör 

onnellinen      boldog, szerencsés 

opettaa       tanít 

opettaja       tanár 

opiskelija      tanuló 

opiskella      tanul 

ostaa       vesz 

pari       néhány 

perhe       család 

pieni       kicsi 

poika       fiú 

posti       posta 

puhelin       telefon 

puoli       fél 

pää       fej 

pääsiäinen      húsvét 

rakastaa      szeret, szerelemes 

rakkaus       szeretet, szerelem 

se       ez, az 

sitten       aztán 

soittaa       játszik (hangszeren) 



sokeri       cukor 

suuri       nagy 

talo       ház 

talvi       tél 

televisio      tv 

terveys       egészség 

toivottaa      kíván 

totuus       igazság 

tulkki       tolmács 

tunti       óra  

tuo       az 

tyttö       lány 

työ       munka 

tämä       ez 

täällä       itt 

uusi       új 

valitettavasti      sajnos 

vuosi       év 

vaikea       nehéz 

vappu       Május 1. 

veri       vér 

vesi       víz 

vielä       még 

vihata       utál, gyűlöl 

ymmärtää      ért 

äiti       anya 


