
mi -tunk, -tünk -tuk, -tük -ottunk, -ettünk, -ottuk, -ettük, -tunk, -tünk -tuk, -tük

-öttünk -öttük

ti -tatok, -tetek -tátok, -tétek -ottatok, -ottátok, -ettétek, -tatok, -tetek -tátok, -tétek

-ettetek, -öttetek -öttétek

o+k -tak , -tek -ták, -ték -ottak , -ettek, -ották, -ették, -tak , -tek -ták, -ték

-öttek -ötték

Do I kategorii czasowników nale˝à:

– czasowniki, których tematy koƒczà si´ na j, l, ly, n, ny, r, 
– czasowniki dwusylabowe, nieprzechodnie, których tematy koƒczà si´ na ad lub ed. 

tanulni (uczyç si´)
Koniugacja podmiotowa: tanultam, tanultál, tanult, tanultunk, tanultatok, tanultak; 
Koniugacja przedmiotowa: tanultam, tanultad, tanulta, tanultuk, tanultátok, tanulták. 

Do II kategorii nale˝à: 

– czasowniki, których temat koƒczy si´ na dwie spó∏g∏oski, 
– czasowniki, których tematy koƒczà si´ na ít, 
– czasowniki jednosylabowe, których tematy zakoƒczone sà samog∏oskà krótkà oraz t.

Do III kategorii nale˝à wszystkie pozosta∏e czasowniki. 

n Czas przysz∏y
Czas przysz∏y tworzymy za pomocà pomocniczego s∏owa o rdzeniu fog i bezokolicznika 
czasownika wyra˝ajàcego w∏aÊciwà czynnoÊç. S∏owo posi∏kowe wyst´puje w obu koniugacjach.

Koniugacja podmiotowa

én fogok fo +zni ja b´d´ gotowaç
te fogsz fo+zni ty b´dziesz gotowaç
o+ fog fo+zni on / ona b´dzie gotowaç
mi fogunk fo+zni my b´dziemy gotowaç
ti fogtok fo+zni wy b´dziecie gotowaç
o+k fognak fo+zni oni / one b´dà gotowaç 
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Koniugacja przedmiotowa

én fogom ja b´d´
te fogod ty b´dziesz 
o+ fogja on / ona b´dzie
mi fogjuk my b´dziemy
ti fogjátok wy b´dziecie
o+k fogják oni / one b´dà

Rzeczownik

W´gierski rzeczownik odmienia si´ przez przypadki, które jednak tworzy si´ zupe∏nie inaczej
ni˝ w pozosta∏ych j´zykach europejskich. Polskiej odmianie przez przypadki i u˝ywaniu ich
z przyimkami odpowiadajà w j´zyku w´gierskim tzw. koƒcówki okolicznikowe do∏àczane do
wyrazów. Ponadto, w´gierskie rzeczowniki posiadajà liczb´ mnogà, a nie majà rodzajów
gramatycznych. Charakterystyczne sà tak˝e koƒcówki dzier˝awcze (odpowiedniki zaimków
dzier˝awczych).

Koƒcówki Znaczenie Przypadek Przyk∏ad
polskie

- kto, co? mianownik autóbusz (autobus)
- t kogo, co? biernik autóbuszt (autobus)
- ul, ül w jaki sposób? - magyarul (po w´giersku)
- ba, be do (wn´trza), dope∏niacz autóbuszba (do autobusu)

w biernik
- ban, ben w miejscownik autóbuszban (w autobusie)
- ból, bo+l z dope∏niacz autóbuszból (z autobusu)
- hoz, hez, höz do (zewnàtrz) celownik autóbuszhoz (ku autobusowi)
- nál, nél przy miejscownik autóbusznál (przy autobusie)
- tól, to+l od dope∏niacz autóbusztól (od autobusu)
- ra, re na biernik autóbuszra (na autobus)
- n (-on, -en, -ön) na miejscownik autóbuszon (na autobus)
- ról, ro +l z dope∏niacz autóbuszról (o autobusie)

o miejscownik
- val, vel z narz´dnik autóbusszal (z autobusem)

(asymilacja v z ostatnià
spó∏g∏oskà rzeczownika, v
zamienia si´ w t´ spó∏g∏osk´) 
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