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5. lecke 

 

I. Feladat: Igeragozás 

 

 KÄYDÄ ( + -ssA, -llA)  

’jár vhol, van vhol’  

Sg1  

Sg2  

Sg3  

  

Pl1  

Pl2  

Pl3  

 

 

II. Feladat: Egészítsd ki a mondatot! 

 

Käyn… ( +  -ssa/-ssä, -lla/-llä) 

 

 

Amerikka      Hollanti     

Englanti      Islanti    

Irlanti      Tšekki    

Eurooppa      Afrikka    

Itävalta      Lappi    

Kreikka      Helsinki   

Turkki      Turku    



III. Feladat: Kapcsold a megfelelő ragokat a névszókhoz! Figyelj a fokváltakozásra! 

 Missä?  

(-ssa/-ssä, -lla/-llä) 

Mistä?  

(-sta/-stä, -lta/-ltä) 

pöytä    
  

sänky    
  

laukku    
  

katto    
  

silta    
  

pysäkki   
  

päiväkoti   
  

mökki    
  

kaappi 
  

jääkaappi  
  

pankki  
  

kauppa 
  

asunto 
  

laatikko 
  

katu 
  

kirkko 
  

kenkä 
  

apteekki 
  

ranta 
  

työpaikka 
  

lompakko 
  

rannikko 
  

 



A NÉVSZÓK TŐTÍPUSAI 

1) Változatlan tövek 

pl.  kukka > kukka- , talo > talo- , tyttö > tyttö- , ruotsi > ruotsi- 

 

2) Változó tövek 

Magánhangzóra végződő tövek: 

1. -i > -e-     järvi > järve-n     

     talvi > talve-n     

     kieli > kiele-n     

     veri > vere-n 

 

2. -si > -de     vuosi > vuode-n 

     käsi > käde-n 

 

3. -e > -ee-     huone > huonee-n 

     perhe > perheen-n 

 

Mássalhangzóra végződő tövek: 

4. -nen > -se-    ihminen > ihmise-n 

suomalainen > suomalaise-n 

 

5. -us > -ukse-    ajatus > ajatukse-n 

-ys > -ykse-    kysymys > kysymykse-n 

-os > -okse-    tulos > tulokse-n 

-ös > -ökse-    päätös > päätökse-n 

-es > -ekse-    vihannes > vihannekse-n 

-is > -ikse-    jänis > jänikse-n 

 

6.  -as > -aa-    vieras > vieraa-n 

-äs > -ää-    eräs > erää-n 

-es > -ee-    kirves > kirvee-n 

-is > -ii-     kaunis > kaunii-n 



7. -uus > -uude-     totuus > totuude-n 

-Vus > -Vude-     rakkaus > rakkaude-n 

-yys > -yyde-     syvyys > syvyyde-n 

-Vys > -Vyde-    terveys > terveyde-n 

 

8.  -ut > -ue-     olut > olue-n 

 -yt > -ye-    lyhyt > lyhye-n 

 

9.  egyéb változás    kevät > kevää-n 

       mies > miehe-n 

       poika > poja-n 

 

 

IV. Egészítsd ki a táblázatot! 

 

szó genitivusi tő genitivus (-n) többes szám (-t) inessivus (-ssA), 

adessivus (-llA) 

partitivus 

talvi talve- talven talvet talvella talvea 

kieli kiele-    kieltä 

uusi uude-    uutta 

vuosi vuode-    vuotta 

huone huonee-    huonetta 

ihminen ihmise-    ihmistä 

suomalainen suomalaise-    suomalaista 

nainen naise-    naista 

kysymys kysymykse-    kysymystä 

päätös päätökse-    päätöstä 

vieras vieraa-    vierasta 

kaunis kaunii-    kaunista 

totuus totuude-    totuutta 

lyhyt lyhye-    lyhyttä 

 

 



’MIKÄ TÄMÄ ON?’, ’MINKÄVÄRINEN TÄMÄ ON?’, ’MILLAINEN TÄMÄ ON?’ 

 

Mikä tämä on? ’Mi ez?’ 

tämä ’ez’     nämä ’ezek’ 

tuo ’az’     nuo ’azok’ 

se ’ez, az’     ne ’ezek, azok’ 

 

pl. Mikä tämä on?   Se on pöytä. 

Mikä tuo on?    Se on talo.  

 

Millainen tämä on? ’Milyen?’ 

 Se on… 

 Talo on…  

 

Minkävärinen tämä on? ’Milyen színű?’ 

Se on… 

 musta ’fekete’     harmaa ’szürke’ 

valkoinen ’fehér’    oranssi ’narancssárga’ 

 punainen ’piros’    violetti ’lila’    

 keltainen ’sárga’    vaaleanpunainen ’rózsaszín’ 

 vihreä ’zöld’     vaaleansininen ’világoskék’ 

 sininen ’kék’     tummansininen ’sötétkék’ 

 ruskea ’barna’ 

 

V. Feladat: válaszolj a kérdésekre! 

1. Millainen talo on? ____________________________________________________ 

2. Millainen puu on? ____________________________________________________ 

3. Millainen katu on? ____________________________________________________ 

4. Millainen kirja on? ____________________________________________________ 

5. Millainen sinun huoneesi on? ________________________________________ 

6. Minkävärinen banaani on? ______________________________________________ 

7. Minkävärinen omena on? ______________________________________________ 

8. Minkävärinen lehti on? ______________________________________________ 

9. Minkävärinen kukka on? ______________________________________________ 

10. Minkävärinen aurinko on? ______________________________________________ 

11. Minkävärinen appelsiini on? ______________________________________________ 

12. Minkävärinen Suomen lippu on? ________________________________________ 



SZÓSZEDET 

ajatus gondolat lyhyt rövid, alacsony 

apteekki* gyógyszertár mies férfi 

asunto* lakás mökki* nyaraló 

aurinko* Nap (égitest) pankki* bank 

eräs egy bizonyos perhe család 

huone szoba puu fa 

ihminen ember pysäkki* megálló 

järvi tó päiväkoti* óvoda 

jääkaappi* hűtőszekrény päätös döntés 

kaappi* szekrény pöytä* asztal 

katto* tető rakkaus szerelem, szeretet 

katu* utca rannikko* tengerpart, tópart, 

partvidék 

kaunis szép ranta* part 

kauppa* bolt silta* híd 

kenkä* cipő syvyys mélység 

kevät tavasz sänky* ágy 

kirkko* templom talvi tél 

kirves fejsze terveys egészség 

kysymys kérdés totuus igazság 

käsi kéz tulos eredmény 

laatikko* doboz veri vér 

laukku* táska vieras vendég 

lippu* zászló vihannes zöldség 

lompakko* pénztárca   

 


