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9. ÓRA

Gyakorlás

1. Párosítsd össze az ellentétpárokat!

1. iloinen a) nuori 6. vaikea f) paksu
2.vanha b) kylmä 7. ohut g) lyhyt
3. kallis c) terve 8. pitkä h) matala
4. kuuma d) surullinen 9. valoisa i) helppo
5. sairas e) halpa 10. korkea j) pimeä

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2. Tedd többes szám alanyesetbe a szavakat, kifejezéseket! pl. talo - talot

kirkko* uusi talo
vieras likainen pöytä*
perhe kaunis tyttö*
huone hyvä lääkäri
kieli punainen sänky*
lääkäri iso kaupunki*
seinä iloinen ihminen
lippu* pimeä huone
kaappi* pieni lapsi
poika* paksu kirja

3. Rakd sorrendbe a hét napjait, valamint a hónapokat!

keskiviikko sunnuntai

lauantai 4. torstai

tiistai maanantai

perjantai



tammikuu huhtikuu

elokuu syyskuu

marraskuu helmikuu

maaliskuu kesäkuu

10. lokakuu heinäkuu

joulukuu toukokuu

4. Egészítsd ki a táblázatot!

Felszólítás Tíltás
Sg 2. Pl. 2. Sg. 2. Pl. 2.

puhua puhu! puhukaa! Älä puhu! Älkää puhuko!
sanoa
asua
elää
matkustaa
kertoa*
lukea*
kirjoittaa*
nukkua*
juoda
syödä
jäädä
saada
mennä
tulla
keskustella
pestä
nousta
pelata
herätä
pelätä



5. Karikázd be a helyes választ!

Budapest on Unkarin ……. kaupunki. a) suurin b) suurempi

Debrecen on …………. kuin Budapest. a) pienin b) pienempi

Utsjoki on Suomen .................. kunta. a) pohjoisempi b) pohjoisin

Minä olen ………… kuin veljeni. a) vanhin b) vanhempi

Tämä kirja on …………… kuin se. a) paksumpi b) paksuin

Suomi on maailman …………… paikka. a) paras b) parempi

Viime ………….. olimme lomalla Kroatiassa. a) kesänä b) kesällä

Hän toimii ………………… firmassa. a) insinööriksi b) insinöörinä

Minä pidän suomea ……………………. a) vaikeana kielenä. b) vaikeaksi kieleksi.

Hän on ………………… Helsingissä. a) lääkäriksi b) lääkärinä

Anna pitää Suomea …………….. a) kauniina. b) kauniiksi.

Kaikki kutsuvat Tuomasta …………… a) Tumpiksi. b) Tumppina.

Hän jää Suomeen …………………… a) viikoksi. b) viikkona.

Ilma on muuttunut niin ………………. a) kuumana. b) kuumaksi.

Me menemme kotiin …………………. a) jouluksi. b) jouluna.

Te tulette Debreceniin ………………….. a) vuodeksi. b) vuonna.

Puhutko sinä ………………. a) suomeksi? b) suomea?

Keskustelemme …………………… a) viroksi. b) viroa.

Lasi on …………… alla. a) pöydän b) pöytä

Kirjat ovat ………………… päällä. a) hylly. b) hyllyn.

6. A bónusz feladat a saját szobád bemutatása lesz. Ahány helyes mondat, annyi plusz pont!


