
ige tárgy magyarul

Minden héten kiolvasok egy könyvet.
Legtöbbjük minden héten kiolvas egy könyvet.
A szüleink minden héten kiolvasnak egy könyvet.
Péter minden héten kiolvas egy könyvet.
A nagybátyja minden héten kiolvas egy könyvet.
A szomszédjuk minden héten kiolvas egy könyvet.

s.ige ige tárgy határozó magyarul

Nem locsolok mindennap virágot.
Legtöbbjük nem locsol minden nap virágot.
A szüleink nem locsolnak mindennap virágot.
Péter nem locsol mindennap virágot.
A nagybátyja nem locsol mindennap virágot.
A szomszédjuk nem locsol mindennap virágot.

s.ige ige tárgy határozó magyarul

Éjszaka szoktál levele(ke)t írni?
Legtöbbjük éjszaka szokott levele(ke)t írni?
A szüleid éjszaka szoktak levele(ke)t írni?
Péter éjszaka szokott levele(ke)t írni?
A nagybátyja éjszaka szokott levele(ke)t írni?
A szomszédjuk éjszaka szokott levele(ke)t írni?

s.ige ige tárgy határozó magyarul

am Éppen otthon tévézek.
Legtöbbjük éppen otthon tévézik.
A szüleink éppen otthon tévéznek.
Péter éppen otthon tévézik.
A nagybátyja éppen otthon tévézik.
A szomszédjuk éppen otthon tévézik.

s.ige ige tárgy határozó magyarul

am not Most éppen nem olvasok újságot.
Legtöbbjük most éppen nem olvas újságot.
A szüleink most éppen nem olvasnak újságot.
Péter most éppen nem olvas újságot.
A nagybátyja most éppen nem olvas újságot.
A szomszédjuk most éppen nem olvas újságot.

s.ige ige tárgy határozó magyarul

Most éppen újságot olvasol?
Legtöbbjük most éppen újságot olvas?
A szüleid most éppen újságot olvasnak?
Péter most éppen újságot olvas?
A nagybátyja most éppen újságot olvas?
A szomszédjuk most éppen újságot olvas?
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ige határozó magyarul

Van egy kutyám otthon.
Legtöbbjüknek van egy kutyája otthon.
A szüleinknek van egy kutyájuk otthon.
Péternek van egy kutyája otthon.
A nagybátyjának van egy kutyája otthon.
A szomszédjuknak van egy kutyája otthon.

s.ige ige tárgy határozó magyarul

Nincs kutyám otthon.
Legtöbbjüknek nincs kutyája otthon.
A szüleinknek nincs kutyájuk otthon.
Péternek nincs kutyája otthon.
A nagybátyjának nincs kutyája otthon.
A szomszédjuknak nincs kutyája otthon.

s.ige ige tárgy határozó magyarul

Van egy kutyád otthon?
Van a legtöbbjüknek egy kutyája otthon?
Van a szüleidnek egy kutyája otthon?
Van Péternek egy kutyája otthon?
Van a nagybátyjának egy kutyája otthon?
Van a szomszédjuknak egy kutyája otthon?

s.ige ige tárgy határozó magyarul

Van egy kutyám otthon.
Legtöbbjüknek van egy kutyája otthon.
A szüleinknek van egy kutyájuk otthon.
Péternek van egy kutyája otthon.
A nagybátyjának van egy kutyája otthon.
A szomszédjuknak van egy kutyája otthon.

s.ige ige tárgy határozó magyarul

Nincs kutyám otthon.
Legtöbbjüknek nincs kutyája otthon.
A szüleinknek nincs kutyájuk otthon.
Péternek nincs kutyája otthon.
A nagybátyjának nincs kutyája otthon.
A szomszédjuknak nincs kutyája otthon.

s.ige ige tárgy határozó magyarul

Van egy kutyád otthon?
Van a legtöbbjüknek egy kutyája otthon?
Van a szüleidnek egy kutyája otthon?
Van Péternek egy kutyája otthon?
Van a nagybátyjának egy kutyája otthon?
Van a szomszédjuknak egy kutyája otthon?
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s.ige tárgy magyarul

Tudok kávét főzni.
Legtöbbjük tud kávét főzni.
A szüleink tudnak kávét főzni.
Péter tud kávét főzni.
A nagybátyja tud kávét főzni.
A szomszédjuk tud kávét főzni.

s.ige tárgy magyarul

Nem tudok kávét főzni.
Legtöbbjük nem tud kávét főzni.
A szüleink nem tudnak kávét főzni.
Pétern nem tud kávét főzni.
A nagybátyja nem tud kávét főzni.
A szomszédjuk nem tud kávét főzni.

s.ige tárgy magyarul

Tudsz kávét főzni?
Tud a legtöbbjük kávét főzni?
Tudnak a szüleid kávét főzni?
Tud Péter kávét főzni?
Tud a nagybátyja kávét főzni?
Tud a szomszédjuk kávét főzni?

s.ige határozó magyarul

Haza kell mennem.
Legtöbbjüknek haza kell mennie.
A szüleinknek haza kell menniük.
Péternek haza kell mennie.
A nagybátyjának haza kell mennie.
A szomszédjuknak haza kell mennie.

s.ige s.ige ige határozó magyarul

Nem kell haza mennem.
Legtöbbjüknek nem kell haza mennie.
A szüleinknek nem kell haza menniük.
Péternek nem kell haza mennie.
A nagybátyjának nem kell haza mennie.
A szomszédjuknak nem kell haza mennie.

s.ige s.ige ige határozó magyarul

Haza kell menned?
Haza kell mennie a legtöbbjüknek?
Haza kell menniük a szüleidnek?
Haza kell mennie Péternek?
Haza kell mennie a nagybátyjának?
Haza kell mennie a szomszédjuknak?

doesn't

Do

Does

have to

her uncle

their neighbour

Kéttagú módbeli segédigés szerkezet - kérdés

alany

you

home?

most of them

your parents

Peter
go

I

home.

Most of them

Our parents

Peter

Her uncle

Their neighbour

have to go

don't

has to

Kéttagú módbeli segédigés szerkezet - tagadás

alany

I

go home.

Most of them

Our parents

Peter

Her uncle

Their neighbour

have to

Kéttagú módbeli segédigés szerkezet - kijelentés

alany ige

Our parents

Peter

Her uncle

Their neighbour

can

Egytagú módbeli segédigés szerkezet - kijelentés

alany ige

I

make coffee.

Most of them

Egytagú módbeli segédigés szerkezet - tagadás

alany

I

coffee.

Most of them

Our parents

Peter

ige

Her uncle

Their neighbour

Peter

her uncle

their neighbour

you

Egytagú módbeli segédigés szerkezet - kérdés

can't make

Can make

igealany

coffee?

most of them

your parents


