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Gyakorlás 

 

1) Töltsd ki a táblázatot! 

 

 tulla mennä kirjoittaa* nukkua* syödä matkustaa 

jelentés       

Sg1       

Sg2       

Sg3       

Pl1       

Pl2       

Pl3       

 

 

2) Egészítsd ki a mondatokat az igék megfelelő ragozott alakjával! 

 

1. Minna ______________________________ (kävellä) koiran kanssa. 

2. He _________________________________ (puhua) hyvin suomea. 

3. ____________________________________ (juoda) te kahvia? 

4. He _________________________________ (pestä) ikkunat tänään. 

5. Me _________________________________ (opiskella) paljon. 

6. ____________________________________ (tulla) sinä illalla? 

7. ____________________________________ (käydä) he kaupassa? 

8. He _________________________________ (istua) kirjastossa. 

9. ___________________________________ (asua) sinä täällä? 

10. Minä _______________________________ (nukkua) yleensä hyvin. 

 



3) Találd meg az ellentétpárját! 

 

      pehmeä 

valoisa       vaikea 

lyhyt      pimeä 

helppo       suuri 

hyvä       pitkä 

kova       matala 

korkea       nuori 

vanha       huono 

pieni      uusi 

      iso 

 

4) Fordítsd le a mondatokat! 

 

1. A lakásban konyha, nappali, hálószoba és fürdőszoba van. 

______________________________________________ 

2. Az emeletes házban sok lakás van.  

______________________________________________ 

3. A szobában egy nagy szekrény, 2 asztal és 6 szék van. 

______________________________________________ 

4. A falon 2 kép van. 

______________________________________________  

5. A padlón egy nagy kék szőnyeg van. 

______________________________________________ 

 

5) Kapcsold a megfelelő helyhatározóragot a névszókhoz! 

 

1. Mikko on __________________________________________ (suuri huone). 

2. Mikko tulee  ________________________________________ (suuri huone). 

3. Anne menee ________________________________________ (suuri huone). 



4. Minna menee _______________________________________ (pieni talo). 

5. Anne on ___________________________________________ (pieni asunto). 

6. Anne tulee ulos _____________________________________ (pieni asunto). 

7. Mikko on __________________________________________ (valkoinen huone).  

8. Mikko menee _______________________________________ (valkoinen huone). 

9. Mikko tulee ________________________________________ (valkoinen huone). 

10. Me menemme ______________________________________ (suuri asunto). 

11. Markus menee ______________________________________ (valoisa keittiö). 

12. Markus on _________________________________________ (valoisa keittiö). 

13. Eija tulee ulos ______________________________________ (kiva sauna). 

14. Niina käy __________________________________________ (kiva sauna). 

15. Matti menee ________________________________________ (kiva sauna). 

 

6)  Válaszd ki a helyes megoldást! 

 

1.  Minä käyn usein …  

a) museoon   b) museossa   c) museosta 

 

2. Hän tulee … 

a) kauppasta   b) kaupassa   c) kaupasta 

 

3. He ovat … 

a) ulkona   b) ulos    c) kotiin 

 

4. Hän menee … 

a) pieniin puistoon  b) pieneen puistoon  c) pienessä puistossa 

 

5. Minulla on … 

a) kaunis talo   b) kaunista taloa  c) kaunis taloa 

 

6. Melyik a helyes genitivusi alak? 

a) Helsinkin   b) Helsingin   c) Helsinin 



7. Melyik a helyes alak? 

a) kadulla   b) katulla   c) kagulla 

 

8. Melyik a helyes alak?  

a) huonesse   b) huoneseen   c) huoneeseen 

 

9. Melyik a helyes alak? 

a) kaupunkiin   b) kaupungiin   c) kaupunkiseen 

 

10.  Melyik a helyes alak? 

a) asunnosta   b) asuntosta   c) asundosta   

 

11.  Melyik a helyes alak? 

a) talohon   b) talooseen   c) taloon 

 

12.  Melyik a helyes alak? 

a) eteinseen   b) eteiseen   c) eteisehen 

 

13.  Hän matkustaa… 

a) Ruotsissa   b) Ruotsista   c) Ruotsiin 

 

14.  Me olemme… 

a) Turussa   b) Turusta   c) Turkuun 

 

15. Melyik a helyes alak? 

a) pehmeässä sänkyssä  b) pehmeässä sängyssä  c) pehmeään sängyyn 

 

16. Me matkustamme… 

a) Lontoossa   b) Lontoosta   c) Lontooseen 

 

17. Minä asun… 

a) Debrecenissä  b) Debrecenistä  c) Debreceniin 

 

18. Me olemme… 

a) iso yliopisto  b) iso yliopistossa  c) isossa yliopistossa 

 

19. Äiti tulee… 

a) torilta   b) torilla   c) tori 



7)  Egészítsd ki a táblázatot! 

  MISTÄ? 

-sta/-stä 

-lta/-ltä 

MISSÄ? 

-ssa/-ssä 

-lla/-llä 

MIHIN?/MINNE? 

-Vn/-hVn/-seen 

-lle 

 iso talo isosta talosta   

-i > -e; 

-nt- > -nn- 

suuri asunto*  suuressa asunnossa  

-i > -e;  

-e > -ee- 

pieni huone   pieneen huoneeseen 

 valoisa keittiö    

-nen > -se- eteinen  eteisessä  

-i > -e pieni koulu    

 iso yliopisto   isoon yliopistoon 

-i > -e Suomi    

 Ruotsi    

-nk- > -ng- Helsinki*    

-k- > Ø Turku*    

-t- > -d- katu* kadulta   

 tie  tiellä  

 asema   asemalle 

-kk- > -k- pysäkki* pysäkiltä   

 tori   torille 

 


