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e) Egészítsd ki a táblázatot a példának megfelelően! 

fogad fogadj! fogadja fogadott fogadjatok!

véd

lát

mond

szán

bont

hisz

huny

játszik

sző

fűt

hagy

fest

éleszt

indít

edz

f) Egészítsd ki a következő mondatokat a zárójelben megadott ige felszólító alakjaival! 

Isten             sokáig jó egészségben! (éltet)

Feri, holnapra             össze a füzeteidet! (készít)

Öcsi, hangosabban             a verset! (mond)

Fiúk, ne             a homokozóban a játékokat! (hagy)

Gyerekek,          ,          ,            
a begyetek! (iszik, eszik, nő)   
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g) Válaszolj a kérdésre! Mit csinál(nak)? Válaszodat a képek alá írd le előbb jelen 
időben, majd múlt időben, aztán pedig felszólító módban! 
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h) A megadott igék közül írd be azt, amelyik a mondatba illik! 

Tegnap az örömhír hallatára nagyot           a szíve. (dobog, dobban)

A turisták léptei           a hóban. (roppan, ropog)

A kanyarban a busz csomagtartójából sorra           (potyog, pottyan) 
a csomagok.

Az erdei vasút lassan, rázkódva haladt,           a fák között. (döcög, 
döccen)

A tűz egyszer csak lángra          . (lobog, lobban)

A héten kora reggeltől késő estig           az ágyúk. (dörög, dörren)

Hirtelen hatalmasat           a cseresznyefa ága. (ropog, roppan)

Valaki mindig hívja, állandóan           a telefonja. (csörren, csörög)

Úgy megijedt, hogy a torkában           a szíve. (dobog, dobban)

Nemzeti ünnepünkön minden hídon           a zászlók. (lobban, lobog)

Időnként egy-egy érett barack           le a fáról (potyog, pottyan)

Azt hallottam, hogy a kulcscsomója           meg a kezében. (csörög, 
csörren)

Néha-néha           egyet az ég. (dörög, dörren)

A tócsában váratlanul nagyot           a kocsi kereke. (döcög, döccen)

i) Egészítsd ki a táblázatot a mintának megfelelően! 

tanít tanítsd! tanítsad!

bont

arat

hall

áld

tesz
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hagy

játszik

eszik

hisz

felejt

vesz

tilt

fed

ás

lő

füröszt

j) Állapítsd meg a megadott példa alapján a következő felszólító módú igék kijelentő 
alakját! A személyt tartsd meg! Példa: öntsd/öntsed → öntöd. 

Felszólító alak Kijelentő alak Felszólító alak Kijelentő alak

hegeszd! vigyük!

nevessünk! süssem! 

bocsásson (meg)! idd (meg)!

eddzed! tapasszon!

játsszon! hidd el!

k) A következő mondatokban húzd át a két igealak közül a helytelent! 

Ma este édesanyám bedagasztja/bedagassza a kenyeret. 

A hétvégén látogatjuk meg / látogassuk meg a vadasparkot!

Akasztjátok/akasszátok föl a kabátotokat!


