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cél: a műveltető szerkezet begyakorlása 

feltételezett nyelvtani tudásanyag: igeidők 

szenvedő 

feltételes mód 

függő beszéd 

módbeli segédigék 

műveltető szerkezet elmélete 

 

Gyógymondatok (bemelegítésként ) 

 

1. Tegnap megríkattad szegény Hamupipőkét. Yesterday you made poor Cinderella cry. 

2. Mikor ríkattad meg szegény Hamupipőkét? When did you make poor Cinderella cry? 

3. Kit ríkattál meg tegnap? Who did you make (to) cry yesterday? 

4. Ki ríkatta meg szegény Hamupipőkét tegnap? Who made poor Cinderella cry yesterday? 

5. A tanár meg fogja íratni a dolgozatot minden diákkal. The teacher will have all the students write the test. 

6. Ki fogja megíratni minden diákkal a dolgozatot? Who will have all the students write the test? 

7. Kivel fogja a tanár megíratni a dolgozatot? Who will the teacher have (to) write the test? 

8. Mit fog a tanár megíratni a diákokkal? What will the teacher have the students write? 

9. Rá kell vennünk, hogy beszéljen. We must get him to talk. 

10. Kinek kell rávennie őt arra, hogy beszéljen? Who must get him to talk? 

11. Mire kell rávennünk, hogy megtegye? What must we get him to do? 

12. Megjavíttatnám az autómat, ha lenne pénzem. I would have/get my car repaired, it I had money. 

13. Ki javíttatná meg az autóját, ha lenne pénze? Who would have/get her car repaired, if she had money? 

14. Mit javíttatnék meg, ha lenne pénzem? What would I have/get repaired, if I had money? 

javasoljuk szótár használatát 
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Fejet törető mondatok () 

 

15. Ellopták a pénztárcáját. She had her purse stolen. 

16. Holnap ilyenkorra le kell vágatnom a hajam. By this time tomorrow I’ll have to have/get my hair cut. 

17. Ezeket a betegeket nem lenne szabad váratnunk. We shouldn’t make/have these patients wait. 

18. Kényszeríteni fogjuk a gazdag királylányt, hogy férjhez 

menjen a szegény herceghez. 

We will get the rich Princess marry the poor Prince. 

19. Ki lövette le a lovát tegnap? Who had her horse shot yesterday? 

20. Mióta dolgoztatnak gyerekeket ezekben a gyárakban? How long have children been made/had/got to work in these 

factories? 

21. Miért gondolod, hogy néger vagyok? What makes you think I am black? 

22. Kit fognak rávenni, hogy lelője az elnököt? Who will be got to shoot the president? 

23. A miniszter lelövette a követet. The minister has had the delegate shot. 

24. A miniszter a titkárával lövette le a követet. The minister has had the delegate shot by his secretary. 

The minister has had/made his secretary shoot the delegate. 

25. Már hetek óta figyeltetem a feleségemet. I have been having my wife watched for weeks. 

26. Tetesd meg vele! Make / Have him do it! 

27. Vedd rá, hogy ő tegye meg! Get him to do it? 

28. Mindig megnevettet bennünket. He always makes us laugh. 

29. El szeretném hitetni vele, hogy nem szeretem. I would like to make him believe that I do not like him. 

 

Amennyiben nem értené a mondatfordítások megoldását, vagy bővebb információra van szüksége a műveltető szerkezettel kapcsolatban, tanulmányozza 

át webáruházunkban az ’Organet Rendszerező Nyelvtanköny’ ’Műveltető igék’ tananyagot. 
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