
Az igenevek gyakorlása 

1.Milyen igenevek a felsorolt szavak? 

irandó     ________________ 

befejző   ________________ 

menvén  ________________ 

rajzolni  _________________ 

fizetett  _________________ 

 

2. Húzd alá a mondatokban az igeneveket! 

A/ Laci főtt tojást evett vacsorára. 

A felelő gyerek egyest kapott. 

Dávid sokat szokott beszélni az órákon. 

A tízórai szünetben sokat szoktam enni és inni. 

Boti nagyképű szokott lenni. 

b)Csoportosísd az aláhúzott szavakat! 

Melléknévi igenév                    Főnévi igenév 

__________________    ________________                          

__________________   _________________ 

__________________   _________________ 

 

3.Csoportosísd! Attila a melléknévi igeneveket, Dóri a főnévi igeneveket, Laci pedig az igéket gyűjti. 

megy, birkozó, inni, irandó, táncoló, keresendő, számitógépezni, vadászó, halllgatni 

     Attila                                   Dóri                          Laci 

___________       _______________     ______________                                              

___________      _______________     ______________ 

___________      _______________    ______________ 

___________      _______________   ______________ 

___________     _______________    ______________ 

4. Válaszd ki az alábbi szavak közül a főnévi igeneveket, 3-mal írj egy-egy mondatot is! 

zokni, írni, Panni, állni, Tóni, nini, csenni, ülni, Fáni, nézni, néni, szállni, hinni, kérni, félni 

 

5. Az alábbi Toldi – idézetek mindegyikében van egy-két főnévi igenév, írd ki ezeket! 

„El is foglalhatnám, elvehetném joggal, 

Hogyha úgy akarnék bánni a dologgal.” (8. ének, 10. versszak) 

 

„Látogatni jött most negyvened magával,… 

És a kész haszonnak egy felét fölenni, 



Más felét magának tarsolyába tenni.” (2. ének, 6. versszak) 

b/ A következő idézetekben egy-egy ragozott főnévi igenévre lelhetsz. Írd ki ezeket! 

„No hanem hisz ugyan volt is mit látnia! 

Ebédelt a király s tudj´isten hány fia.“ (Petőfi Sándor: János vitéz) 

 

„Itt semmi különös nem történt népünkkel, 

Csakhogy küszködnie kellett a hideggel.“( Petőfi sándor: János vitéz) 

 

„Haj! Be zokon esik most hallgatnom téged!“ (Arany ános: Toldi) 

 

6. Válaszd ki soronként azt a kifejezést, amelyikben melléknévi igenevet találsz! 

házat épít – felépített ház – felépített egy házat 

húst sütött – sült a hús – sült húst (ettem) 

főtt burgonya – burgonyát főzött – főzte a burgonyát 

káposztát töltött bele – töltött káposztát (evett) – káposztával töltötte 

darált húsból (készült) – darálta a húst – darált hozzá húst 

a tészta kifőtt – kifőtt tészta – kifőtt a fazékból 

melegített ebéd – ebédet melegített – elegített a kályha 

fagyasztotta húst – fagyasztott hús – fogyasztotta a húst 

 

7. Válaszd ki a határozói igeneveket! 

árván, ülvén, ponyva, káva, állva, páva, gyáva, írván, teve, téve, kéve, terve, tátva-nyitva, zárva, neve, nevén 

 

8. Tankönyv 100. oldal, 4. feladat 

9. Tankönyv 96. oldal, 3. feladat 

10. Tankönyv 97. oldal, 4. a/ feladat 
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