
Igék, alapfogalmak 

Az ige szótári alakja 4 tagból áll: 

praesens 
imperfectum S. 1. 
(folyamatos jelen idő) 

infinitivus* 
(főnévi igenév) 

praesens perfectum S. 1.* 
(befejezett múlt idő) 

supinum* 
(célhatározói értelmű 

főnévi igenév) 

narro 1 (narrare) narravi narratum 

habeo 2 (habere) habui habitum 

gero 3 (gerere) gessi gestum 

venio 4 (venire) veni ventum 

sum esse (rendhagyó) fui - 
 

Igetövek: 
Hogyan kapjuk meg az alábbi igetöveket a fenti* szótári alakokból: 

 imperfectumtő: perfectumtő: supinumtő: 
 elhagyjuk az 

1., 2., 4.  
coniugatióban a -re, 
a 3. coniugatióban 
az -ere végződést 

 
elhagyjuk az -i -t 

 
elhagyjuk az –um 

végződést 

 

coniugatio (con.) = igeragozási csoport  

coniugatiós rendszer = igeragozási rendszer 

Az igéket a szótári alak 2. tagja (infinitivus) alapján soroljuk a 4 coniugatio valamelyikébe. 

infinitivus végződések a 4 coniugatióban: 

1. con. -are pl. narrare, amare, portare 

2. con. -ere habere, videre, placere 

3. con. -ere gerere, canere, vincere 

4. con. -ire venire, audire, sentire 

 

Személyragok:                                        Ha a személyrag előtt –e hang áll, az alábbi   

                                                                  esetekben lesz hangsúlyos: sing. 2., plur. 1-2.    

sing. 1. -o (-m) 
          2. -s 

           3. -t 
plur. 1. -mus 

         2. -tis 
         3. -nt 



                         A praesens imperfectum (praes. impf.) 
Jelentése: folyamatos jelen idő 

Képzése: imperfectumtő  + (kötőhangzó a 3. és a 4. coniugatióban) + személyrag 

Az 1. coniugatio:   nincs kötőhangzó 

pl: narro, narrare (imperfectumtő: narra-) 

                                 sing. 1. alakban az impf. tő –a végződése beleolvad az –o személyragba 

sing. 1. narr--o  én mesélek 
         2. narra-s te mesélsz 

         3. narra-t ő mesél     
plur. 1. narra-mus mi mesélünk 

         2. narra-tis ti meséltek   
         3. narra-nt ők mesélnek   

 

2. coniugatio:   nincs kötőhangzó                   Ha a személyrag előtt –e hang áll, az alábbi          

pl: video, videre (imperfectumtő: vide-)       esetekben lesz hangsúlyos: sing. 2., plur. 1-2.                              

sing. 1. vide-o  én látok 
         2. vide-s te látsz 

         3. vide-t ő lát 

plur. 1. vide-mus mi látunk 
         2. vide-tis ti láttok 

         3. vide-nt ők látnak  

 

3. coniugatio:   kötőhangzók: sing. 1.-ben nincs, sing. 2. –től plur. 2-ig –i, plur. 3.-ban -u 

pl: gero, gerere (imperfectumtő: ger-) 

sing. 1. ger---o én viselek 

         2. ger-i-s te viselsz 
         3. ger-i-t ő visel 

plur. 1. ger-i-mus mi viselünk 
         2. ger-i-tis ti viseltek 

         3. ger-u-nt ők viselnek 

 

4. coniugatio:   kötőhangzó: csak a plur. 3.-ban van: -u                   

pl: venio, venire (imperfectumtő: veni-)                                             A létige:  sum, esse, fui 

sing. 1. veni-o én megyek           
          

sum én vagyok 

          2. veni-s te mész es te vagy        
         3. veni-t ő megy est         ő van     

plur. 1. veni-mus mi megyünk sumus mi vagyunk 

         2. veni-tis ti mentek estis        ti vagytok          
         3. veni-u-nt ők mennek sunt         ők vannak          



 

 


