
     

 

1 

 

 

Társasjáték szavakkal 

 

a) Ezt a társasjátékot órán, csoportban lehet játszani (a feladat PDF 

formában elérhető, nyomtatható). Bábukkal, dobókockával játszák 

a tanulók. A dobott szám (1-6) pedig a személyt jelenti, amelyben el 

kell ragozni az adott mezőn látható igét.  

 

B1 szinten: jelen időben (határozatlan és/vagy határozott 

ragozásban); 

B2 szinten: múlt időben és/vagy felszólító módban (határozatlan 

és/vagy határozott ragozásban)! 

 

Ezek után mondatokat alkothatnak a diákok az igékkel, melyeket a 

tanár irányításával ellenőriznek. 

 

b) A játékot egyénileg is lehet játszani az online felületen. Ez esetben a 

helyes nyelvi megfelelőt kell beírni, saját nyelven vagy akár egy 

választott másik nyelven is. 
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KIKAPCSOL 
jelen idő (határozatlan): kikapcsolok (valamit), kikapcsolsz, kikapcsol, 
kikapcsolunk, kikapcsoltok, kikapcsolnak, 
jelen idő (határozott): kikapcsolom (azt), kikapcsolod, kikapcsolja, kikapcsoljuk, 
kikapcsoljátok, kikapcsolják, 
múlt idő (határozatlan): kikapcsoltam (valamit), kikapcsoltál, kikapcsolt, 
kikapcsoltunk, kikapcsoltatok, kikapcsoltak, 
felszólító mód (határozott): kapcsoljam ki (azt), kapcsoljad (kapcsold) ki, 
kapcsolja ki, kapcsoljuk ki, kapcsoljátok ki, kapcsolják ki; 
 
ÁTHELYEZ 
jelen idő (határozatlan): áthelyezek (valamit), áthelyezel, áthelyez, 
áthelyezünk, áthelyeztek, áthelyeznek, 
jelen idő (határozott): áthelyezem (azt), áthelyezed, áthelyezi, 
áthelyezzük, áthelyezitek, áthelyezik, 
múlt idő (határozatlan): áthelyeztem (valamit), áthelyeztél, áthelyezett, 
áthelyeztünk, áthelyeztetek, áthelyeztek, 
felszólító mód (határozott): helyezzem át (azt), helyezzed (helyezd) át, 
helyezze át, helyezzük át, helyezzétek át, helyezzék át; 
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BEÁLLÍT 
jelen idő (határozatlan): beállítok (valamit), beállítasz, beállít, beállítunk, 
beállítotok, beállítanak, 
jelen idő (határozott): beállítom (azt), beállítod, beállítja, beállítjuk, 
beállítjátok, beállítják, 
múlt idő (határozatlan): beállítottam (valamit), beállítottál, beállított, 
beállítottunk, beállítottatok, beállítottak, 
felszólító mód (határozott): állítsam be (azt), állítsad (állítsd) be, állítsa be, 
állítsuk be, állítsátok be, állítsák be; 
 
HIVATKOZIK 
jelen idő (határozatlan): hivatkozom (valamire), hivatkozol, hivatkozik, 
hivatkozunk, hivatkoztok, hivatkoznak, 
jelen idő (határozott): hivatkozom (azt), hivatkozod, hivatkozza, hivatkozzuk, 
hivatkozzátok, hivatkozzák, 
múlt idő (határozatlan): hivatkoztam (valamire), hivatkoztál, hivatkozott, 
hivatkoztunk, hivatkoztatok, hivatkoztak, 
felszólító mód (határozott): hivatkozzam (azt), hivatkozzad (hivatkozd), 
hivatkozza, hivatkozzuk, hivatkozzátok, hivatkozzák, 
 
SMS-EZIK 
jelen idő (határozatlan): sms-ezem /sms-ezek (valakivel), sms-ezel, sms-ezik, 
sms-ezünk, sms-eztek, sms-eznek, 
jelen idő (határozott): sms-ezem (azt), sms-ezed, sms-ezi, sms-ezzük, sms-
ezitek, sms-ezik, 
múlt idő (határozatlan): sms-eztem (valamit), sms-eztél, sms-ezett, sms-
eztünk, sms-eztetek, sms-eztek, 
felszólító mód (határozott): sms-ezzem (azt), sms-ezzed (sms-ezd), sms-ezze, 
sms-ezzük, sms-ezzétek, sms-ezzék; 
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GUGLIZIK 
jelen idő (határozatlan): guglizom /guglizok (valamit), guglizol, guglizik, 
guglizunk, gugliztok, gugliznak, 
jelen idő (határozott): guglizom (azt), guglizod, guglizza, guglizzuk, 
guglizzátok, guglizzák, 
múlt idő (határozatlan): gugliztam (valamit), gugliztál, guglizott, gugliztunk, 
gugliztatok, gugliztak, 
felszólító mód (határozott): guglizzam (azt), guglizzad (guglizd), guglizza, 
guglizzuk, guglizzátok, guglizzák; 
 
KATTINT 
jelen idő (határozatlan): kattintok (valamire), kattintasz, kattint, kattintunk, 
kattintotok, kattintanak, 
jelen idő (határozott): kattintom (azt), kattintod, kattintja, kattintjuk, 
kattintjátok, kattintják, 
múlt idő (határozatlan): kattintottam (valamire), kattintottál, kattintott, 
kattintottunk, kattintottatok, kattintottak, 
felszólító mód (határozott): kattintsam (azt), kattintsad (kattintsd), kattintsa, 
kattintsuk, kattintsátok, kattintsák; 
 
SPAMEL 
jelen idő (határozatlan): spamelek (valamit), spamelsz, spamel, spamelünk, 
spameltek, spamelnek, 
jelen idő (határozott): spamelem (azt), spameled, spameli, spameljük, 
spamelitek, spamelik, 
múlt idő (határozatlan): spameltem (valamit), spameltél, spamelt, spameltünk, 
spameltetek, spameltek, 
felszólító mód (határozott): spameljem (azt), spameljed/spameld, spamelje, 
spameljük, spameljétek, spameljék; 
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SZÖRFÖL 
jelen idő (határozatlan): szörfölök (a neten), szörfölsz, szörföl, szörfölünk, 
szörföltök, szörfölnek, 
jelen idő (határozott): szörfölöm (a netet), szörfölöd, szörföli, szörföljük, 
szörfölitek, szörfölik, 
múlt idő (határozatlan): szörföltem (a neten), szörföltél, szörfölt, szörföltünk, 
szörföltetek, szörföltek, 
felszólító mód (határozott): szörföljem (a netet), szörföljed (szörföld), 
szörfölje, szörföljük, szörföljétek, szörföljék; 
 
ENGEDÉLYEZ 
jelen idő (határozatlan): engedélyezek (valamit), engedélyezel, engedélyez, 
engedélyezünk, engedélyeztek, engedélyeznek, 
jelen idő (határozott): engedélyezem (azt), engedélyezed, engedélyezi, 
engedélyezzük, engedélyezitek, engedélyezik, 
múlt idő (határozatlan): engedélyeztem (valamit), engedélyeztél, 
engedélyezett, engedélyeztünk, engedélyeztetek, engedélyeztek, 
felszólító mód (határozott): engedélyezzem (azt), engedélyezzed 
(engedélyezd), engedélyezze, engedélyezzük, engedélyezzétek, engedélyezzék; 
 
SZKENNEL 
jelen idő (határozatlan): szkennelek (valamit), szkennelsz, szkennel, 
szkennelünk, szkenneltek, szkennelnek, 
jelen idő (határozott): szkennelem (azt), szkenneled, szkenneli, szkenneljük, 
szkennelitek, szkennelik, 
múlt idő (határozatlan): szkenneltem (valamit), szkenneltél, szkennelt, 
szkenneltünk, szkenneltetek, szkenneltek, 
felszólító mód (határozott): szkenneljem (azt), szkenneljed (szkenneld), 
szkennelje, szkenneljük, szkenneljétek, szkenneljék; 
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TOVÁBBÍT 
jelen idő határozatlan: továbbítok (valamit), továbbítasz, továbbít, 
továbbítunk, továbbítotok, továbbítanak, 
jelen idő határozott: továbbítom (azt), továbbítod, továbbítja, továbbítjuk, 
továbbítjátok, továbbítják, 
múlt idő (határozatlan): továbbítottam (valamit), továbbítottál, továbbított, 
továbbítottunk, továbbítottatok, továbbítottak, 
felszólító mód (határozott): továbbítsam (azt), továbbítsad (továbbítsd), 
továbbítsa, továbbítsuk, továbbítsátok, továbbítsák; 
 
WIFIZIK 
jelen idő (határozatlan): wifizek, wifizel, wifizik, wifizünk, wifiztek, wifiznek, 
múlt idő (határozatlan): wifiztem, wifiztél, wifizett, wifiztünk, wifiztetek, 
wifiztek, 
felszólító mód (határozatlan): wifizzek, wifizzél, wifizen, wifizzünk, 
wifizzetek, wifizzenek; 
 
CHATEL /CSETEL 
jelen idő (határozatlan): chatelek, chatelsz, chatel, chatelünk, chateltek, 
chatelnek, 
múlt idő (határozatlan): chateltem, chateltél, chatelt, chateltünk, chateltetek, 
chateltek, 
felszólító mód (határozatlan): chateljek, chatelj(él), chateljen, chateljünk, 
chateljetek, chateljenek; 
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LETÖLT 
jelen idő határozatlan: letöltök (valamit), letöltesz, letölt, letöltünk, letöltötök, 
letöltenek, 
jelen idő határozott: letöltöm (azt), letöltöd, letölti, letöltjük, letöltitek, letöltik, 
múlt idő (határozatlan): letöltöttem (valamit), letöltöttél, letöltött, 
letöltöttünk, letöltöttetek, letöltöttek, 
felszólító mód (határozott): töltsem le (azt), töltsed (töltsd) le, töltse le, 
töltsük le, töltsétek le, töltsék le; 
 
RÁÍR (valakire) 
jelen idő (határozatlan): ráírok (valamit), ráírsz, ráír, ráírunk, ráírtok, ráírnak, 
jelen idő (határozott): ráírom (azt), ráírod, ráírja, ráírjuk, ráírjátok, ráírják, 
múlt idő (határozatlan): ráírtam (valamit), ráírtál, ráírt, ráírtunk, ráírtatok, 
ráírtak, 
felszólító mód (határozott): írjam rá (azt), írjad (írd) rá, írja rá, írjuk rá, 
írjátok rá, írják rá; 
 
POSZTOL 
jelen idő (határozatlan): posztolok (valamit), posztolsz, posztol, posztolunk, 
posztoltok, posztolnak, 
jelen idő (határozott): posztolom (azt), posztolod, posztolja, posztoljuk, 
posztoljátok, posztolják, 
múlt idő (határozatlan): posztoltam (valamit), posztoltál, posztolt, 
posztoltunk, posztoltatok, posztoltak, 
felszólító mód (határozott): posztoljam (azt), posztoljad (posztold), posztolja, 
posztoljuk, posztoljátok, posztolják; 
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KIJELÖL 
jelen idő (határozatlan): kijelölök (valamit), kijelölsz, kijelöl, kijelölünk, 
kijelöltök, kijelölnek, 
jelen idő (határozott): kijelölöm (azt), kijelölöd, kijelöli, kijelöljük, kijelölitek, 
kijelölik, 
múlt idő (határozatlan): kijelöltem (valamit), kijelöltél, kijelölt, kijelöltünk, 
kijelöltetek, kijelöltek, 
felszólító mód (határozott): jelöljem ki (azt), jelöljed (jelöld) ki, jelölje ki, 
jelöljük ki, jelöljétek ki, jelöljék ki; 
 
RÁKERES 
jelen idő (határozatlan): rákeresek (valamire), rákeresel, rákeres, rákeresünk, 
rákerestek, rákeresnek, 
múlt idő (határozatlan): rákerestem (valamire), rákerestél, rákeresett, 
rákerestünk, rákerestetek, rákerestek, 
felszólító mód (határozatlan): keressek rá (valamire), keress(él) rá, keressen 
rá, keressünk rá, keressetek rá, keressenek rá; 
 
LETILT 
jelen idő (határozatlan): letiltok (valamit), letiltasz, letilt, letiltunk, letiltotok, 
letiltanak, 
jelen idő (határozott): letiltom (azt), letiltod, letiltja, letiltjuk, letiltjátok, 
letiltják, 
múlt idő (határozatlan): letiltottam (valamit), letiltottál, letiltott, letiltottunk, 
letiltottatok, letiltottak, 
felszólító mód (határozott): tiltsam le (azt), tiltsad (tiltsd) le, tiltsa le, tiltsuk 
le, tiltsátok le, tiltsák le; 
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MEGJELÖL 
jelen idő (határozatlan): megjelölök (valamit), megjelölsz, megjelöl, 
megjelölünk, megjelöltök, megjelölnek, 
jelen idő (határozott): megjelölöm (azt), megjelölöd, megjelöli, megjelöljük, 
megjelölitek, megjelölik, 
múlt idő (határozatlan): megjelöltem (valamit), megjelöltél, megjelölt, 
megjelöltünk, megjelöltetek, megjelöltek, 
felszólító mód (határozott): jelöljem meg (azt), jelöljed (jelöld) meg, jelölje 
meg, jelöljük meg, jelöljétek meg, jelöljék meg; 
 
CSATLAKOZIK 
jelen idő (határozatlan): csatlakozom (valamihez), csatlakozol, csatlakozik, 
csatlakozunk, csatlakoztok, csatlakoznak, 
múlt idő (határozatlan): csatlakoztam (valamihez), csatlakoztál, csatlakozott, 
csatlakoztunk, csatlakoztatok, csatlakoztak, 
felszólító mód (határozatlan): csatlakozzam (valamihez), csatlakozzál, 
csatlakozzon, csatlakozzunk, csatlakozzatok, csatlakozzanak; 
 
ARCHIVÁL 
jelen idő (határozatlan): archiválok (valamit), archiválsz, archivál, 
archiválunk, archiváltok, archiválnak, 
jelen idő (határozott): archiválom (azt), archiválod, archiválja, archiváljuk, 
archiváljátok, archiválják, 
múlt idő (határozatlan): archiváltam (valamit), archiváltál, archivált, 
archiváltunk, archiváltatok, archiváltak, 
felszólító mód (határozott): archiváljam (azt), archiváljad (archiváld), 
archiválja, archiváljuk, archiváljátok, archiválják; 
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GÖRGET 
jelen idő (határozatlan): görgetek (valamit), görgetsz, görget, görgetünk, 
görgettek, görgetnek, 
jelen idő (határozott): görgetem (azt), görgeted, görgeti, görgetjük, görgetitek, 
görgetik, 
múlt idő (határozatlan): görgettem (valamit), görgettél, görgetett, görgettünk, 
görgettetek, görgettek, 
felszólító mód (határozott): görgessem (azt), görgessed (görgesd), görgesse, 
görgessük, görgessétek, görgessék; 
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