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8. lecke 

     

AZ IGÉK CSOPORTJAI 

 Igeragozáskor is érvényesül a fokváltakozás, ! kivéve E/3., ill. T/3. személyben 

 

1. puhua-típusú igék  

- az infinitivusi végződés -a/-ä, amely előtt rövid magánhangzó áll; ragozáskor levágjuk az -a/-ä 

végződést 

- érvényesül a fokváltakozás 

- a legtöbb ige ebbe a csoportba tartozik 

- pl. asua, seisoa, istua, matkustaa, maksaa, käyttää*, kertoa* stb. 

 

 

puhu|a sanoa kysyä elää ostaa 

puhun     

puhut     

puhuu     

puhumme     

puhutte     

puhuvat     

    

ottaa* lukea* ymmärtää* tietää* antaa* 

otan     

otat     

ottaa     

otamme     

otatte     

ottavat     

 

       

2. saada-típusú igék  

- az infinitivus -da/-dä, amely előtt hosszú magánhangzó vagy diftongus áll; ragozáskor 

levágjuk a -da/-dä végződést 

- nem érvényesül a fokváltakozás 

- pl. syödä, juoda, käydä 

 



saa|da viedä tuoda jäädä myydä 

saan     

saat     

saa     

saamme     

saatte     

saavat     

 

3. tulla-típusú igék  

- az infinitivus -la/-lä, -na/-nä, -ra/-rä, -(s)ta/-(s)tä; -e- elem kerül be 

- pl. olla, mennä, opiskella, tuulla, kävellä 

 

tul|la panna purra pestä nousta 

tulen     

tulet     

tulee     

tulemme     

tulette     

tulevat     

 

4. pelata-típusú igék   

- -ta/-tä, amely előtt a/ä, o/ö vagy u/y áll; a -t- kiesik 

 

pelata haluta osata herätä vastata 

pelaan     

pelaat     

pelaa     

pelaamme     

pelaatte     

pelaavat     

 

I. Gyakorlat: Olvasd el, majd fordítsd le a szöveget! Keresd meg az igéket! 

Aamulla aurinko nousee. Herätyskello soi, ja minä herään. Minä nousen heti ylös. Kello on 6. 

 

Päivällä minä olen työssä toimistossa. Työssä on taas kova kiire. Puhelin soi monta kertaa. Minä olen 

työssä noin 8 tuntia.  

  

Illalla minä olen kotona. On paljon aikaa. Puhelin ei soi. Minä istun nojatuolissa ja katson televisiota. 

Televisiossa on tänään jalkapallo-ottelu. 

 

Yöllä minä nukun. Ulkona on pimeä. Ikkuna on auki. Sänky on pehmeä ja lämmin. Minä nukun 

yleensä tosi hyvin. 

(Kieli käyttöön 24.) 



IDŐVISZONYOK KIFEJEZÉSE 

VIIKONPÄIVÄT    Milloin? 

maanantai     maanantaina 

tiistai      tiistaina 

keskiviikko     keskiviikkona 

torstai       torstaina 

perjantai     perjantaina 

lauantai      lauantaina 

sunnuntai     sunnuntaina 

 

Válaszolj a kérdésekre! 

Mikä päivä tänään on?    Tänään on… 

Mikä päivä huomenna on?   Huomenna on… 

Mikä päivä eilen oli?    Eilen oli… 

 

 

KUUKAUDET    Milloin? 

tammikuu     tammikuussa 

helmikuu     helmikuussa 

maaliskuu     maaliskuussa 

huhtikuu     huhtikuussa 

toukokuu     toukokuussa 

kesäkuu     kesäkuussa 

heinäkuu     heinäkuussa 

elokuu      elokuussa 

syyskuu     syyskuussa 

lokakuu     lokakuussa 

marraskuu     marraskuussa 

joulukuu     joulukuussa 

 

Válaszolj a kérdésekre! 

Mikä kuukausi nyt on?    Nyt on… 

Mikä on seuraava kuukausi?   Seuraava kuukausi on… 

Mikä oli edellinen kuukausi?   Edellinen kuukausi oli… 

 

 

VUODENAJAT    Milloin? 

talvi      talvella 

kevät      keväällä 

kesä      kesällä 

syksy      syksyllä 

 

 



II. Feladat: válaszolj a kérdésekre! 

1. Mikä on vuoden ensimmäinen kuukausi? ___________________________________________  

2. Mikä on viikon ensimmäinen päivä? ___________________________________________ 

3. Entä viimeinen? _______________________________________________________________ 

4. Missä kuussa on pääsiäinen? __________________________________________________ 

5. Entä vappu? _______________________________________________________________ 

6. Missä kuussa on juhannus? ________________________________________________________ 

7. Missä kuussa on joulu? ________________________________________________________ 

8. Missä kuussa on sinun syntymäpäiväsi? ___________________________________________ 

9. Missä kuussa sataa lunta? ________________________________________________________ 

10. Missä kuussa tuulee ja sataa paljon vettä? ___________________________________________ 

11. Milloin linnut lentävät etelään? __________________________________________________ 

12. Milloin voi hiihtää ja luistella? __________________________________________________ 

 

SZÓSZEDET 

antaa ad nousta (fel)kel, felszáll 

auki nyitva nukkua* alszik 

edellinen előző nyt most 

eilen tegnap osata tud 

elää él ostaa vesz, vásárol 

ensimmäinen első ottaa* fog, vesz 

etelä dél panna rak, tesz 

haluta akar pelata játszik 

herätyskello ébresztőóra pestä mos 

herätä (fel)ébred puhelin telefon 

heti rögtön purra harap, rág 

hiihtää* síel saada kap, szabad, tud,  

-hat/-het 

huomenna holnap sanoa mond 

istua ül sataa lunta esik a hó 

jalkapallo-ottelu focimeccs sataa vettä esik az eső 

jäädä marad seisoa áll 

kello óra seuraava következő 

kertoa* mond soida szól, csöng 

kiire sietség taas ismét 

kova erős, kemény tietää* tud 



kuukausi hónap toimisto iroda 

kysyä kérdez tosi igazán, valóban 

kävellä sétál tuoda hoz 

käyttää  használ tuulla fúj a szél 

lentää* repül, száll tänään ma 

lintu* madár vastata válaszol 

luistella korcsolyázik viedä visz 

lukea* olvas viimeinen utolsó 

lämmin meleg voida tud, képes 

monta kertaa sokszor yleensä általában 

myydä árul, árusít ymmärtää* ért 

 


