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Gyakorlás

1. Karikázd be a helyes választ!

Minä menen a) sairaalaan. b) sairaalassa. c) sairaalalle.
Sinä käyt a) keskustasta. b) keskustassa. c) keskustaan.
Me lähdemme a) lomalle. b) lomaan. c) lomasta.
Minä olen kotoisin a) Suomeen. b) Suomessa. c) Suomesta.
Marja on a) kotona. b) kotiin. c) kotoa.
Tulette a) postista. b) postilla. c) postissa.
Ostan kirjaa a) kaupassa. b) kaupasta. c) kauppaan.
Me asumme a) Unkarilla. b) Unkarissa. c) Unkariin.
Mikko tulee a) asemalle. b) asemassa. c) asemalta.
Minä menen a) torilla. b) toriin. c) torille.
Bussi menee a) asemalle. b) asemassa. c) asemalla.
Mikko ostaa leipää a) kaupassa. b) kaupasta. c) kauppaan.
Minä otan kirjan a) pöytään. b) pöydästä. c) pöydältä.
Minä olen a) puistossa. b) puistoon. c) puistosta.
He asuvat a) Suomella. b) Suomessa. c) Suomeen.
Sinä olet kotoisin a) Saksasta. b) Saksaan. c) Saksassa.
Menetkö sinä a) keittiössä? b) keittiöön? c) keittölle?

2. Ragozd el az igéket!

puhua nukkua* lukea* kirjoittaa*
minä
sinä
hän
me
te
he

juoda syödä saada jäädä
minä
sinä
hän
me
te
he



mennä tulla pestä nousta
minä
sinä
hän
me
te
he

3. Alakítsd át a mondatokat tagadó mondatokká!
    pl. Juotko sinä kahvia? ’Kávét iszol?’ – En juo kahvia. ’Nem iszok kávét.’

Oletko sinä kreikkalainen? –  …………………………………………………………………
’Görög vagy?’ ’Nem vagyok görög.’

Menemmekö me kauppaan? – …………………………………………………………………
’Megyünk a boltba? ’Nem megyünk a boltba.’

Ostatteko te maitoa? – ………………………………………………………………………….
’Vesztek tejet?’ ’Nem veszünk tejet.’

Keskustelevatko he monta aikaa? – …………………………………………………………..
’Sokat beszélgetnek?’ ’ Nem beszélgetnek sokat.’

Juotteko te teetä? – ……………………………………………………………………………
’Teát isztok?’ ’Nem iszunk teát.’

Nousetko sinä aikaisin? – ……………………………………………………………………….
’Korán kelsz?’  ’Nem kelek korán.’

Syökö hän leipää? – …………………………………………………………………………..
’Kenyeret eszik?’ ’Nem eszik kenyeret.’

Luetko sinä sanomalehtiä? – ……….…………………………………………………………..
’Újságot olvasol?’ ’Nem olvasok újságot.’

Kirjoitatko sinä kirjettä? – ……………………………………………………………………...
’Levelet írsz?’ ’Nem írok levelet.’

Katsotteko te televiisiota? – ……………………………………………………………………
’Tv-t néztek?’ ’Nem nézünk TV-t.’



4. Egészítsd ki a mondatokat!
pl. (Minä) Minulla on sanakirja. ’Van egy szótáram.’
(Vanha mies) Vanhalla miehellä on musta koira. ’Az öreg embernek van egy fekete kutyája.’

(Nuori nainen) …............................................. on pieni asunto.
’A fiatal nőnek van egy kis lakása.’

(Hän) ….................................... on iso tyttö. ’Neki van egy nagy lánya.’
(Me) …....................................................... vanha sanakirja. ’Nekünk egy régi szótárunk van.’

(Pieni tyttö*) …........................................................ on pitkä tukka.
’A kislánynak hosszú haja van.’

(Tuo suomalainen mies) …..................................................................... on ranskalainen vaimo.
’Annak a finn férfinak francia felesége van.’

(Minä) ………………………. on kissa. ’Van egy macskám.’
(Minna) …………………………………..on nuha. ’Minna náthás.’

(Kaisa) ……………………………… on paha olo. ’Kaisa rosszul van.’
(Jussi) ……………………………… on tyttöystävä. ’Jussinak van barátnője.’

(Te) ……………………………….. on silmälasit. ’Nektek van szemüvegetek.’

5. Add meg a szavak jelentését magyarul!

pitkä viikko
lihava suora
asema teatteri
kauppa nousta
pöyräillä imuroida
työpäivä tiskata
urheilla aikaisin
ravintola sairaala
kirjasto parveke
lounas auttaa

6. A bónusz feladat önmagad vagy egy barátod jellemzése lesz! – Annyi plusz pont, ahány
helyes mondatot írsz!


