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Feladatok 
 

1. Átírtuk a vers egy részét, de nem voltunk biztosak az igék ragozásában. 
Segíts! Útmutató: a feladatban az igék személyragjait és a kötőhangzókat kell beírnod. A 
személyragot sokszor kötőhangzóval illesztjük az igéhez. Például: én  figyel +  e   + k 
 
             ige    +   kh. + szr. 
Esetünkben a személyragok: E/1.: -k, -m, E/2.: -sz, -l 
 

Amikor te beszél___,  én figyel___. 

Amikor én beszél___, te hallgat___, 

mert engem megérteni akar___. 

Ha én eles___, te felsegít___, 

és én elfog___ téged, ha te szalad___. 

Ha én rúg___, te kapuban áll___, 

ha te riadót fúj___, én előre tör___. 

Ha én pongot játsz___, te pinget játsz___, 

és én dobol___, ha te énekel___. 

 
3. Írj három példát arra, amit egyedül szívesebben teszel! 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
4. Írj három példát arra, amit a barátoddal együtt szoktatok tenni! 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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5. Válaszd ki azokat a közmondásokat, amelyek illenek a versben 
megfogalmazottakhoz! Beszéld meg társaiddal (barátaiddal) a 
közmondásokban rejlő igazságokat! 
 

o Jaj nekem egyedül, senki nem hegedül. 

o Jobb magán lenni, mint rossz társsal. 

o Egységben az erő. 

o Az egyes élet búval jár. 

o Ismeretes társadat, régi barátodat holtig szered. 

o Barátodért se tagadd meg az igazat. 

o Barátod vize édesebb az ellenség mézénél. 

o Mond ki a barátod, megmondom ki vagy. 

o Ne vesd meg a barátod kis fogyatékért. 

o A barátság vagy egyenlőket vesz, vagy egyenlőkké tesz. 

o Nem mind barát, aki rádmosolyog. 

o A jó barát drágább az aranynál. 

o Új barátért el ne hagyd a régit. 

 

6. Milyen barátot szeretnél magadnak? Írd le röviden! 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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7. Olvasd el a Radnóti Miklós Ilonának című verséből kiragadott részletet, 

és figyeld meg, hogyan használja a szerző a személyes névmásokat! 

 

Én én vagyok magamnak, 

s neked én te vagyok. 

S te én vagy magadnak, 

két külön hatalom. 

S ketten mi vagyunk. 

De csak ha vállalom. 

 

8. Egészítsd ki a táblázatot a személyes névmások megfelelő alakjaival! 

 
én engem    magam   

te   nálad     

ő  benne      

mi      ránk  

ti       tőletek 

ők    hozzájuk    

 


