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Első óra 

 
Téma: Ismétlés 

 
Lássuk, mit is vettünk az előző félévben, és mi az, amivel ebben a félévben foglalkozunk: 
 
Amit átvettünk: 
 
 Névszók: 

- tőtípusok 
- fokváltakozás 
- genitivus (birtokos eset) 
- partitivus 
- számok 
- belső és külső helyhatározóragok (elativus, inessivus, illativus, ablativus, 

adessivus, allativus) 
 
 Igék: 

- létige ragozása 
- igék hat csoportja 
- igeragozás egyszerű jelen időben, minden csoportban 
- fokváltakozás 

 
Plussz: 

- kérdő mondat 
 

Ami még ránk vár: 
 
 Névszók:  

- a névszók többes száma 
- essivus 
- translativus 
- a melléknevek fokozása 

 Igék: 
- az egyszerű jelen idejű alakok tagadása 
- egyszerű múlt idő 
- befejezett múlt idő 
- régmúlt 
- a múlt idejű alakok tagadása 
- az igeidők használata 
- felszólító mód 
- a felszólító alakok tagadása 

Plusz: 
- névutók és elöljárószók 

 
Most, hogy mindenki kellőképp megijedt , gyakorlatokon keresztül ismételjük át mindazt, 
amit az előző félévben átvettünk. 
 
1. gyakorlat: számok: add meg a következő számokat finnül! 
 
4 



18 
29 
47 
63 
112 
245 
789 
1111 
4532 
 
2. gyakorlat: mely számokat jelentik az alábbi finn leírások? 
 
kahdeksankymmentä 
neljätoista 
kuusikymmentäviisi 
seitsemänsataakolmetoista 
yhdeksäntuhattaviisisataakuusi 
satatuhattakahdeksansataakolmekymmentä 
kaksisataakuusikymmentäkolmetuhattaneljäsataakaksitoista 
neljäsataakahdeksankymmentäyhdeksäntuhattakolmesataakuusikymmentäviisi 
 
3. gyakorlat: fokváltakozás: miből mi lesz? 
 
p →   apu  (segítség)  → 
t →   katu  (utca)   → 
k →   jalka  (láb)   → 
pp →   kauppa (bolt)   → 
tt →   matto  (szőnyeg)  → 
kk →   Mikko (finn férfinév) → 
nt →   ranta  (part)   → 
lt →   silta  (híd)   → 
mp →   kampa (fésű)   → 
nk →   aurinko (nap (égitest))→ 
rt →   parta  (szakál)  → 
 
 
4. gyakorlat: tedd partitívuszba és birtokos esetbe a következő szavakat! 
 
auto  (autó) 
talo  (ház) 
huone  (szoba) 
kakku  (torta) 
kone  (gép) 
lyhyt  (alacsony) 
mies  (férfi, férj) 
nainen  (nő) 
lumi  (hó) 
lapsi  (gyerek) 
likainen (koszos) 
nuori  (fiatal) 
suuri  (nagy) 
vesi  (víz) 
vuosi  (év) 
talvi  (tél) 
pieni  (kicsi) 
kaunis  (szép) 



vieras  (vendég) 
olut  (sör) 
kirves  (fejsze) 
mainos  (reklám) 
väsynyt (fáradt) 
tanssijatar (táncosnő) 
Suomi  (Finnország)   
syvyys  (mélység) 
rakkaus (szerelem) 
poika  (fiú) 
työtön  (munkanélküli) 
onneton (boldogtalan) 
puhelin (telefon) 
avain  (kulcs) 
 
5. gyakorlat: képezz belső helyhatározós alakokat a megadott szavakból! 
 
    elativus  inessivus  illativus  
 
talo (ház) 
kylä (falu) 
kirjasto (könyvtár) 
Helsinki (finn főváros) 
Turku (finn város) 
huone (szoba) 
kaappi (szekrény) 
kaupunki (város) 
kauppa (bolt) 
uimahalli (uszoda) 
 
6. gyakorlat: képezz külső helyhatározós alakokat a megadott szavakból! 
 

ablativus  adessivus  allativus 
 
tori (piac) 
raja (határ) 
asema (állomás) 
parveke (erkély) 
ihminen (ember) 
matto (szőnyeg) 
katu (utca) 
tunti (óra (iskolai is)) 
kone (gép) 
pöytä (asztal) 
 
7. gyakorlat: ragozd el a következő igéket! 
 
asua (lakni, élni)   syödä (enni)    olla (lenni)  
 
 
 
 
 
pelata (játszani)   mainita (említeni)  vanheta (megöregedni) 
 
 


