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2. A szófajok helyesírása

2.1. Az ige

a) Találd meg a párját! A képek és a megnevezések összekeveredtek. Kösd össze őket! 

Kép Szó Szó Kép

fúj fésül

kúszik húz

vív épít

rúg fúr

ásít merít

hegedül úszik

túr hajít



11

b) Húzd át a hibásan írt szavakat, és írd le őket helyesen! 

cikázik elbággyad lopóddzik kipálik

pelyhedzik sarkal (’ösztökél’) halad zöldel

nyíllik elsáppad múllik nyúlik

mállik tarkálik forral ujong

fuladozik gugol vánnyad rángatóddzik

szálldos varogat kímélli kínálom

 

 

 

c) Egészítsd ki a következő igéket a megfelelő időtartamú magánhangzóval!

r  gdal becs  l gy  rkőzik   gér

h  zeleg t  ntet d  lnek b  rkózik

b  jkál gy  lik l  völdöz f  töttek

f  jdogál s  gdos   rkál d  csér

  gérnek gy  lekeznek k  sér s  gnak

  rogat k  röz d  ledezik k  nálgat

b  ztat tan  s  t b  znak kidombor  l

kih  l r  gtak h  ledezik h  zgál

l  döz h  zigál kider  l f  rdal
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d) Másold le és tanuld meg a következő nyelvtörőt!

Te tetted e tettetett tettet, | Te tettetett tettek tettese, te?

 

 

 

e) Melyik alak a helyes? A tippedet írd be az üres oszlopba!

1 2 Tipp

menekűl menekül

elmúlik elmulik

virít virit

kifakul kifakúl

megkondúl megkondul

furkál fúrkál

bújik bujik

megkondít megkondit

bizik bízik

húzigál huzigál

dűl dül

perdit perdít

kiderül kiderűl

lazít lazit
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f) Válogasd szét az alábbi igéket, és írd be őket a táblázat megfelelő helyére!

megvarrtuk, mászik, keresztül fogunk bújni, alszol, kizöldült, keresgél, át fogjátok 

írni, hízelgett, láttátok, gyakoroltok, el fogtok indulni, fölépítettetek, megbeszélik, 

felemelünk, vissza fogják fordítani, lemásztál, védekezel, letelepedtünk, át fognak 

szállni, engedek, áztatnak, be fogod látni, kifizetsz, ki fog nyílni, megtanulták, el 

fogjuk tüntetni, lerajzoltam, rá fognak jönni, eltűntek, szét fogsz nézni.

Jelen idejű Múlt idejű Jövő idejű

g) A zárójelben megadott alakok közül egészítsd ki a mondatot azzal, amelyik bele-
illik a mondatba!

Pár üveg üdítőt   a névnapi ünnepségre. (vettünk, vettük)

Ebéd után   az almás rétest. (kapunk, kapjuk)

A vitézek hősiesen   a várat. (védték, védtek)

Alaposan   a  kezed? (fertőtlenítetted, fertőtlenítettél)

Egyenesen   a vonalat! (húzz, húzd)


