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BEVEZETŐ 

Az alábbiakban tárgyalt újgenerációs tankönyvcsalád az 5–8. évfolyamon szolgálja a diákok 

anyanyelvi nevelését. A tankönyvcsalád kapcsolódik az általános iskolai irodalom-

taneszközökhöz, valamint a középiskolai magyar nyelvi újgenerációs taneszközök is erre a 

tankönyvcsaládra épülnek.  

A 7–8. évfolyam számára készített taneszközök feldolgozását segítő tanári kézikönyv 

tartalmazza a tananyagfejlesztés céljait, azok megvalósulását a tankönyvekben és a 

munkafüzetekben.  

A tanári kézikönyv – támaszkodva az ún. normál és a rugalmas1 tanmenetekre – 

segítséget ad az egyes témakörök feldolgozásához, megkönnyítve ezzel a tanórára való 

felkészülést.  

A kézikönyv I. Az újgenerációs tankönyvek fejlesztési céljainak megvalósulása című 

fejezetében kitér az újgenerációs taneszközök (tankönyv és munkafüzet) egységes fejlesztési 

elvére, amely értelemszerűen specifikusan jelenik meg a magyar nyelv tantárgyhoz készült 

taneszközök esetében. A fejezetből megismerhető a korszerű műveltségkép közvetítésének 

módja, a tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás módszerei, a szövegértés és 

szövegalkotás fejlesztésének fontossága, a digitális műveltség fejlesztésének lehetőségei. A 

felsoroltakon kívül az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatait is tartalmazza a fejezet.  

A kézikönyv II. A tankönyv felépítése, témakörök bemutatása című fejezetében kitér a 

tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközökre és megoldásokra. Itt esik szó a 

fejezetek kerettantervi témakörökhöz való kapcsolatáról, a fejezetek felépítéséről, a leckék 

szerkezetéről és alkotóelemeiről, valamint a tankönyv feladattípusairól és grafikai eszközeiről.  

Szintén a II. fejezet tárgyalja – immár évfolyamokra bontva – az egyes tankönyvek fejezeteinek 

részletes ismertetését:  

 a célok és feladatok leírását;  

 a fejezet tartalmi elrendezésének szempontjait;  

 a fejezethez köthető, új kerettantervi fogalmakat;  

 a mindenki számára kötelező és a kiegészítő anyagok elkülönítését;  

 a fejezet feldolgozásához ajánlott időt;  

 a tanulók szükséges előismereteit az egyes résztémák feldolgozásához;  

 a differenciálás lehetőségeit;  

 a résztémák feldolgozásának módját (leckékre bontott feladatmegoldási 

javaslatokkal);  

 a feldolgozási mód alternatíváit;  

 a résztémák feldolgozásának eszközigényeit stb.  

                                                
1 Lásd részletesen: III.5. fejezetben. 
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A kézikönyv III. A tankönyvek eredményes használatának feltételei és lehetőségei című 

fejezete kitér a tanulási folyamat megtervezésére, bemutat hatékony tanítási módszereket és 

tanulási technikákat, megmutatja a tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségeit, 

valamint szól a tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetekről.  

A kézikönyv IV. A munkafüzetek című fejezete évfolyamonkénti bontásban mutatja be 

a munkafüzet tartalmait, felhasználási lehetőségeit a tanórán és az otthoni gyakorlás, 

feladatvégzés során.  
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I. AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK MEGVALÓSULÁSA 

I.1. Korszerű műveltségkép közvetítése 

Hasonlóan a többi tantárgy taneszközeihez, az újgenerációs magyar nyelv tankönyvek és 

munkafüzetek fejlesztési céljai között is első helyen szerepelt a korszerű műveltségkép 

közvetítése. A tankönyvek és munkafüzetek korszerű ismereteket tartalmaznak a nyelvről, a 

nyelvhasználatról, a szóbeli és írásbeli kommunikáció hatékony alkalmazásáról. Fontos 

hangsúlyozni, hogy a taneszközökben megjelenő ismeretek minden esetben a nyelv helyes 

használatát hivatottak támogatni, hiszen a tantárgy elsődleges célja a beszélni, írni, olvasni 

tanítás. Ennek érdekében – a tárgyalandó témától függetlenül – folyamatos a szövegalkotás 

képességének fejlesztése mind a tankönyv, mind a munkafüzet feladatanyaga segítségével. A 

tankönyvek és a munkafüzetek szemelvényanyagát nem csupán a klasszikus és a kortárs 

ifjúsági irodalom területéről választották ki az alkotók, hanem természettudományos 

ismeretterjesztő szövegekhez is kapcsolódnak gyakorlatok.  

Az újgenerációs magyar nyelvi taneszközök folyamatosan kapcsolatot teremtenek az 

iskolai tananyag és a mindennapi valóságban tapasztalt jelenségek és problémák között 

életszerű, a diákok számára érdekes feladatokkal. Azaz a taneszközfejlesztésnél kiemelt 

szempont volt, hogy a nyelvtan ne elvont, tanulandó és osztályozandó tantárgyként jelenjen 

meg, hanem olyan hasznos segítségként, amely a diákok mindennapi kommunikációját, ezzel 

boldogulását segíti.  

A tankönyvszerzők különleges figyelmet fordítottak arra, hogy a tantervhez igazodva 

mi kerüljön a tankönyvbe mindenki számára elsajátítandó tananyagként, és mi tekinthető 

kiegészítő anyagnak. Jelen taneszközök alkotói az elvont, így a korosztály számára nehezen 

befogadható témákat (pl. hangtani, alaktani ismeretek, szófajtan) az érvényes szaktudományi 

álláspontnak megfelelően tárgyalják, bemutatnak rendszereket, de elsősorban nem az 

elméleti tudást kérik számon a feladatokban, hanem kifejezetten a tudás alkalmazását.  

I.2. Tanuló- és tanulásközpontú tananyag-feldolgozás 

A tanulóközpontú tananyag-feldolgozás hatékonyságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az 

ismeretek sikeres elsajátításához, a tanult ismeretek alkalmazásához, az ismeretek tudássá 

alakításához elengedhetetlen, hogy a diák folyamatosan tevékeny részese legyen a tanórai 

munkának.  

A tanulók előzetes tudásának feltérképezése, az előzetes tudásra építés a sikeres és 

élményszerű tanórai munka alapja. Jelen tantárgy esetében a tanulóknak mindig van előzetes 

tudásuk, hiszen a diák anyanyelve az, amelyet kisgyerekkora óta használ, anélkül, hogy 

tisztában lenne nyelvi szabályokkal. E szabályok használata a nyelvtanórán tudatosul. A 
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tankönyv segít abban, hogy a tanulók az előzetes tudásra építve jól érthető és könnyen 

felidézhető struktúrákba rendezzék az új tartalmakat, megértsék az összefüggéseket, és 

legyen lehetőségük az önálló reflektálásra, a tanultak új kontextusban való alkalmazására is 

(R–J–R modell). Mindezt a taneszközök változatos feladatai is segítik. Az új ismeretek 

elmélyítésén, alkalmazásán kívül lehetőséget teremtenek a kreativitás, a gondolkodási és 

együttműködési képesség fejlesztésére a csoportmunkában elvégezhető nyelvi játékok, 

drámajátékok, egy-egy probléma megoldására irányuló projektfeladatok segítségével. 

A tankönyvbe kerülő képek és ábrák elsősorban nem illusztrálnak, hanem a tananyag 

megértést, elmélyítését segítik, illetve a rendszerező képességet fejlesztik. A képanyaghoz 

feladatok kapcsolódnak. Témától függően ezek a feladatok a szóbeli vagy írásbeli 

szövegalkotás, a szóbeli kifejezőkészség, a vitakultúra fejlesztését támogatják. Ne sajnáljuk az 

időt a feladatokban rejlő lehetőségek kiaknázására, azaz a diákok minél többször kerüljenek 

olyan helyzetbe, hogy a tanultakra kelljen reflektálniuk (egyéni, páros vagy 

csoportmunkában), a tanultakat saját szavaikkal kelljen megfogalmazniuk, véleményüket 

elmondhassák, megvitathassák társaikkal, természetesen tanári moderálással.  

I.3. A szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

A szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése az alapfokú oktatás kiemelt feladata. A különböző 

tantárgyakhoz készített korszerű taneszközök mindegyike felhasználta az utóbbi évtizedek ez 

irányú kutatásainak eredményeit, a mérések tapasztalatait.  

A szövegértés fejlesztése, a témának és terjedelemnek, valamint a megadott műfaj 

kritériumainak megfelelő szöveg alkotásának gyakorlása alapvetően az összes tantárgy 

feladata, az anyanyelvórán pedig a fejlesztési terület kiemelt szerepet kap. A 2012-es 

tantervekben a korábbiaknál sokkal hangsúlyosabban szerepel a szövegértés és a 

szövegalkotás fejlesztése: nemcsak fejlesztési területként jelenik meg a magyar nyelv és 

irodalom tantárgynál, hanem a témák és tartalmak szintjén is.  

A tankönyvcsalád nyolcadikos taneszközeiben több lecke is foglalkozik kifejezetten a 

szóbeli és írásbeli szövegalkotás témájával, ezenkívül témától függetlenül – a hagyományos 

grammatikai leckéknél is – következetesen van jelen a szövegértés és a szövegalkotás 

fejlesztése a lecke anyagához kapcsolódó feladatokban, mindkét évfolyam taneszközeiben. 

Maguk a feladatutasítások pontosan megadják, hogy a diáknak mit kell teljesítenie egy adott 

gyakorlat megoldásakor, milyen témában, terjedelemben, milyen segítség felhasználásával, 

milyen szövegtípust kell alkotnia. Fontos, hogy a tanulókkal – különösen a szövegértési 

nehézséggel küzdőkkel – mindig értelmeztessük a feladatutasításokat, a szóbeli és írásbeli 

szövegalkotásnál pedig teremtsük meg annak lehetőségét, hogy a diákok egymás munkáit is 

értékelhessék a megadott kritériumoknak megfelelően.  
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I.4. A digitális műveltség fejlesztése 

A tananyagfejlesztés során a nyomtatott taneszközökkel párhuzamosan készültek a digitális 

kiegészítők is. A Nemzeti Köznevelési Portálon (NKP) minden évfolyamon és minden 

tantárgyhoz találunk kiegészítő tartalmakat: szemléltetőanyagokat (videó, animáció, 

hanganyag) és a gyakorlást, elmélyítést segítő feladatokat.  

A hetedikes és a nyolcadikos taneszközök folyamatosan építenek a diákok digitális 

tudására, illetve fejlesztik azt. A 7–8. évfolyam tananyagában az ismeretek szintjén is 

megjelennek az internetes szövegtípusok jellemzői, az elektronikus anyaggyűjtés sajátosságai, 

a szótárak és keresőrendszerek használata. A tankönyvek feladatai között gyakran szerepelnek 

gyűjtőmunkát kérő, az internet használatára építő gyakorlatok.  

I.5. Az iskolai kipróbálás legfontosabb tapasztalatai 

Az újgenerációs taneszközök véglegesítését egyéves kipróbálás előzte meg. Az ún. kísérleti 

taneszközöket osztályukkal kipróbáló szaktanárok a tankönyvek és a munkafüzetek minden 

egyes leckéjét véleményezték (az ismeretközlő szöveget, a feladatokat, az ábraanyagot, a 

tipográfiát stb.). A kísérleti könyvek átdolgozása e vélemények maximális figyelembevételével 

történt.  

A próbatanítók üdvözölték a nyelvtankönyvek- és munkafüzetek vizuális megoldásait, 

a gazdag ábraanyagot, az R–J–R tanulásszervezési modell következetes alkalmazását. 

Kiemelték azokat az egyéni, páros vagy csoportmunkában végezhető feladatokat, amelyek a 

tanultak elmélyítését és alkalmazását segítik, és külön kitértek a kreativitást is fejlesztő 

gyűjtőmunkára irányuló vagy a szövegalkotás fejlesztését segítő feladatokra. A diákok körében 

is nagy sikere volt a különböző nyelvi játékoknak.  
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II. A TANKÖNYV FELÉPÍTÉSE, A TÉMAKÖRÖK BEMUTATÁSA 

II.1. A tanítás és tanulás eredményességét elősegítő eszközök és megoldások 

II.1.1. A tartalmi egységek, témakörök, fejezetek egymásra épülése 

A 7–8. évfolyam kerettantervi témaköreinek megjelenése a tankönyvekben 

Kerettantervi témakör a 7–8. 

évfolyamon 

A témakör helye a tankönyvekben 

Beszédkészség, szóbeli szövegek 

megértése és alkotása 

A témakör bontva jelenik a két évfolyam 

tankönyveiben. 7. évfolyam: V. A kommunikáció és a 

tömegkommunikáció, 8. évfolyam: II. Dolgozzunk a 

szövegekkel! (a témakörhöz kapcsolódik a 8.-os 

tankönyv VI. Beszélgessünk a nyelv használatáról! 

című fejezete is). 

Olvasás, szövegértés A témakör tartalmait a 8. osztályos tankönyv II. 

Dolgozzunk a szövegekkel! című fejezet egyes leckéi 

dolgozzák fel. 

Írás, fogalmazás A témakör tartalmait a 8. osztályos tankönyv II. 

Dolgozzunk a szövegekkel! című fejezet egyes leckéi 

dolgozzák fel. 

Helyesírás A témakör tartalmait a 7. osztályos tankönyv IV. 

fejezetében a 37. Az egyszerű mondat helyesírása, 

valamint a 8. osztályos tankönyv III. fejezetében a 25–

27. lecke és a IV. fejezet 42. leckéje dolgozza fel.  

A nyelv szerkezete A témakör bontva jelenik meg a két évfolyam 

tankönyveiben.  

7. évfolyam: II. A szószerkezetek; III. Mondatok, 

mondatrészek: az állítmány, az alany és a tárgy; IV. 

Mondatok, mondatrészek: a határozók és a jelzők 

című fejezet.  

8. évfolyam: III. A szóalkotási módok, IV. Az összetett 

mondat. 

A nyelv állandósága és változása A témakör tartalmait a 8. osztályos tankönyv V. A 

nyelv változása c. lecke tartalmazza. 

A tankönyvek Bevezetés, tanulásmódszertan címen tankönyvhasználati bevezetőt 

tartalmaznak. E bevezető kitér a tankönyv didaktikai elemeire, bemutatja a feladattípusokat 

és azok jelölését, valamint rövid útmutatót ad a hatékony tanuláshoz. A tankönyvek 



FI -501010701/1 Mag ya r  nye l v  7 .  |  F I -501010801/1  M ag y ar  ny elv  8 .  –  Ta nár i  kéz ikö nyv  
 

10 
 

használata előtt a bevezetőt érdemes közösen feldolgozni, a taneszközökkel való ismerkedés 

során.  

A hetedikes tankönyv 1. fejezete Ismétlés: Mit tanultál a szófajokról? címen a 

szófajokról tanultak felelevenítésére szolgál, ezzel előkészíti a szószerkezetek és az egyszerű 

mondat témák tárgyalását. A fejezet leckéi a nagyon rövid szöveges összefoglalók mellett 

rendszerező ábrákat tartalmaznak.  

A nyolcadikos tankönyv 1. fejezete Mit tanultunk az előző években? címen az 5–7. 

osztályban tanultakat ismétli át kérdések, feladatok és rendszerező ábrák segítségével.  

Az ismétlő, rendszerező fejezet után következik az új tananyag mindkét tankönyvben. 

Ahogy a fenti táblázat is mutatja, a 7–8. évfolyam tantervi témakörei több esetben a két 

évfolyam között bontottan jelennek meg. A bontás abból a megfontolásból született, hogy a 

diákok egy tanévben minél több témakör anyagával találkozzanak, ezáltal biztosítva legyen 

anyanyelvi nevelésük komplexitása. 

II.1.2. A tankönyvi fejezetek és leckék szerkezete és alkotóelemei 

A 7. évfolyamos tankönyv felépítése 

Bevezetés, tanulásmódszertan 

I. ISMÉTLÉS: MIT 

TANULTÁL A 

SZÓFAJOKRÓL? 

1. Alapszófajok – A főnév,  a melléknév és a számnév 

2. Alapszófajok – A határozó és a névmások 

3. Alapszófajok – Az ige és az igenevek 

4. A viszonyszók és a mondatszók 

5. Összefoglalás – Mit tanultál a szófajokról?  

II. A SZÓSZERKEZETEK 

 

 6. A szókapcsolatok 

 7. Az alárendelő szószerkezetek 

 8. A mellérendelő szószerkezetek  

 9. A szószerkezetcsoportok – Kiegészítő anyag 

10. Gyakorolj! 

11. Összefoglalás – A szószerkezetek 

12. Ellenőrizd a tudásodat! 

III. MONDATOK, 

MONDATRÉSZEK: AZ 

ÁLLÍTMÁNY, AZ ALANY 

ÉS A TÁRGY 

13. A mondat 

14. Mondatfajták a beszélő szándéka szerint 

15. Mondatfajták szerkezet szerint 

16. Az állítmány fogalma, szófaji jellemzői 

17. Az állítmány típusai 

18. Az állítmány elemzése 

19. Az alany fogalma, szófaji jellemzői 

20. Az alany elemzése 
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21. Az alany fajtái 

22. Az állítmány és az alany kapcsolata, egyeztetésük – 

Kiegészítő anyag 

23. A tárgy fogalma, szófaji jellemzői 

24. A tárgy elemzése 

25. A tárgy fajtái 

26. Gyakorolj! 

27. Összefoglalás – Mondatok, mondatrészek: az állítmány, az 

alany és a tárgy 

28. Ellenőrizd a tudásodat! 

IV. MONDATOK, 

MONDATRÉSZEK: A 

HATÁROZÓK ÉS A 

JELZŐK 

29. A határozó fogalma, szófaji jellemzői 

30. A határozó elemzése 

31. A határozók fajtái I. (hely-, idő-, szám-, állapot-, mód-, fok- 

és mértékhatározó) 

32. A határozók fajtái II. (eredet-, eredmény-, cél-, ok-, tekin-

tet-, hasonlító határozó) – Kiegészítő anyag 

33. A határozók fajtái III. (társ-, eszköz-, részeshatározó) 

34.A jelző fogalma, jellemzői, fajtái 

35.A minőség-, mennyiség- és birtokos jelző elemzése 

36.Az értelmező – Kiegészítő anyag 

37.Az egyszerű mondat helyesírása 

38. Gyakorolj!  

39. Összefoglalás – Mondatok, mondatrészek: a határozók és a 

jelzők 

40. Ellenőrizd a tudásodat!  

V. A KOMMUNIKÁCIÓ  

ÉS A TÖMEG-

KOMMUNIKÁCIÓ 

41. A tömegkommunikáció 

42. A média 

43.A rádió 

44. A televízió 

45. A reklám 

46. A világháló 

47. Légy óvatos a monitor előtt! 

48. Gyakorolj! 

49. Összefoglalás – A kommunikáció és a tömegkommunikáció 

50. Ellenőrizd a tudásodat!  

 FOGALOMTÁR  
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A 8. évfolyamos tankönyv felépítése 

Bevezetés, tanulásmódszertan 

I. MIT TANULTUNK AZ 

ELŐZŐ ÉVEKBEN?  
 1. A kommunikáció és a tömegkommunikáció 

 2. A helyesírás 

 3. A szövegalkotás 

 4. A beszédhangok 

 5. A szavak szerkezete és jelentése 

 6. A szófajok 

 7. A szószerkezetek 

 8. A mondatok és a mondatrészek 

 9. Gyakorolj!  

II. DOLGOZZUNK A 

SZÖVEGEKKEL! 

 

10. A szövegek olvasása 

11. A szövegek értelmezése 

12. A véleményalkotás szóban 

13. A hozzászólás, a felszólalás és a kiselőadás 

14. Alkalmi beszédek 

15.Jegyzetkészítés szóbeli és írott szövegekhez 

16.Adatgyűjtés, a források felhasználása 

17. Néhány jellegzetes sajtóműfaj 

18. Az önéletrajz 

19. Gyakorolj!  

20. Összefoglalás – Dolgozzunk a szövegekkel! 

21. Ellenőrizd a tudásodat! 

III. A SZÓALKOTÁSI 

MÓDOK 

22. A szóösszetétel 

23.A szerves szóösszetételek 

24. A szervetlen szóösszetételek 

25. A különírás és az egybeírás 

26. Az alárendelő összetett szavak helyesírása 

27. A mellérendelő összetett szavak helyesírása 

28. A szóképzés 

29. A szóalkotás ritkább módjai 

30. Gyakorolj!  

31. Összefoglalás – A névmások  

32. Ellenőrizd a tudásodat! 

IV. AZ ÖSSZETETT 

MONDAT 

33. Az összetett mondat 

34. Az alárendelő összetett mondat 

35. Az állítmányi, az alanyi és a tárgyi alárendelő összetett 

mondat 
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36. A határozói alárendelő összetett mondat 

37. A jelzői alárendelő összetett mondat 

38. A kapcsolatos, az ellentétes és a választó mellérendelő 

összetett mondatok 

39. A következtető és a magyarázó mellérendelő összetett 

mondatok 

40. Részösszefoglalás 

41. A többszörösen összetett mondatok – Kiegészítő tananyag 

42. Az összetett mondatok helyesírása 

43. Az idézés és a párbeszéd 

44. Gyakorolj!  

45. Összefoglalás – Az igék és az igenevek 

46. Ellenőrizd a tudásodat!  

V. A NYELV VÁLTOZÁSA 

47. A magyar nyelv eredete és típusa 

48. A magyar nyelv szókészletének 

eredete 

49. Nyelvtörténeti áttekintés 

50. A magyar nyelv változatai 

51. A nemzetiségi nyelvhasználat az országhatáron innen és túl 

52. Gyakorolj!  

53. Összefoglalás – A nyelv változása 

54. Ellenőrizd a tudásodat! 

VI. BESZÉLGESSÜNK A 

NYELV 

HASZNÁLATÁRÓL! 

55. A nyelvtani szabályokon túl 

56. A nyelvhasználat az érvényesülés eszköze 

57. A nyelv csapatot épít 

58. A helyzethez ilő nyelvhasználat 

59. Gyakorolj! 

 FOGALOMTÁR 

Az egyes fejezetek új ismereteket közlő leckéi után a gyakorlást-rendszerezést szolgáló 

leckék állnak. A Gyakorolj! című lecke kifejezetten gyakorlófeladatokat tartalmaz; a feladatok 

segítségével a megszerzett tudás elmélyíthető, fény derülhet a hiányosságokra. Az 

Összefoglalás a tanultak rendszerezésére szolgál, míg az Ellenőrizd tudásodat! feladatai 

alkalmasak ellenőrzésre, önellenőrzésre. A tankönyvek végén helyet kapó Fogalomtárban 

megtalálhatók a 7–8. évfolyam tananyagához kapcsolódó tantárgyi kulcsfogalmak.  

A tankönyv leckéinek mindegyike az új tananyag feldolgozását előkészítő, a korábbi 

tudást mozgósító ún. Gondolatébresztő feladattal indul. A leckék ismeretközlő szövege 

alcímekkel tagoltan jelenik meg. A szöveg mellett rendszerező ábrák, táblázatok, valamint 

képek segítik az új ismeretek elsajátítását. Fontos! címmel, külön keretben találhatók azok az 
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információk (nem fogalmak, definíciók, inkább praktikus, hasznos tanácsok), amelyeket 

mindenképpen érdemes tudni az adott témával kapcsolatban. A leckék az ún. 

Gondolatgyűjtővel zárulnak, itt a diákok a tanultak összegzését olvashatják. Minden leckéhez 

Feladatok címen egy-egy 2–8 feladatból álló feladatblokk kapcsolódik.  

II.1.3. A tankönyv feladattípusai és grafikai eszközei 

A tankönyvben szereplő feladatok funkció, nehézségi fok, valamint a feldolgozás módja szerint 

strukturáltak. Utóbbi két esetben ezt piktogramok jelölik. A leckék elején álló 

Gondolatébresztő a tanulók előzetes tudását hívja elő: meglévő tapasztalatait vagy a korábban 

tanult tudáselemeket. A feladat elvégzése mindenképpen fontos, hiszen egyrészt ráhangolja 

a diákokat az új tananyagra, másrészt látható, hogy melyik diák milyen előzetes tudással 

rendelkezik, illetve hogyan tudja ezt új kontextusban alkalmazni.  

A leckék után álló feladatok a tanultak elmélyítését segítik. Ezek a feladatok egyéni, 

páros vagy csoportmunkában oldhatók meg. A feladatblokk utolsó gyakorlata általában 

valamilyen kreativitást fejlesztő feladat (Szókincsgyarapító, Társasjáték, Kitekintő, A szavakon 

túl, Játékos anyanyelvünk), amely gyakran csoportmunkában oldható meg. Ez a feladat az 

anyanyelvi ismereteket tágabban kezeli, így alkalmas a tanóra levezetésére, a társas, szociális 

kapcsolatok erősítésére, a problémamegoldás képességének fejlesztésére.  

Egyes feladatoknál a nehézségi fokot is jelöltük: így találkozhatunk ún. könnyű, nehéz 

és emelt szintű feladattal, valamint megjelenik a segítséget igénylők feladata is. Ez, valamint 

a könnyű feladat mindenki számára elvégezhető. A segítséget igénylők feladatát érdemes úgy 

feldolgozni a szövegértési nehézségekkel küzdő vagy a tárgyalt téma iránt kevésbé érdeklődő 

tanulókkal, hogy tanári segítség helyett egy másik diák nyújt segítséget. A feladat melletti 

nehéz jelölés elsősorban a feladat összetettségére vonatkozik, azaz ezek a feladatok 

gondolkodtatóbbak, és inkább a megszerzett tudás alkalmazását kérik. Az emelt szintű 

feladatot a téma iránt különösen érdeklődő diákoknak ajánljuk. A fejezetek végén található 

gyakorló és rendszerező feladatok áttekintik a fejezet egészének tudásanyagát, segítségükkel 

fejleszthető a rendszerező képesség, valamint az ellenőrzés, önellenőrzés képessége. 

A tankönyvek tipográfiai megoldásai a tanulást segítik. A fejezetek egy-egy fejezetnyitó 

oldallal kezdődnek, amelyek a hangulatos rajz mellett tartalmazzák azt is, hogy miről fognak a 

diákok tanulni az elkövetkező órákon. A leckék címe jól elhatárolódik a tankönyv egyéb 

didaktikai elemeitől. A cím a tankönyvben következetesen végigvonuló színnel (hetedikben 

zöld, nyolcadikban vörös) kitöltött blokkban található. A leckék ismeretközlő 

szövegblokkjainak élén piros kiemelésű alcímek találhatók, melyek segítséget nyújtanak a 

vázlatkészítéshez, rendszerezéshez. A tankönyvi leckék képanyaga változatos: fotók, 

grafikák/karikatúrák, szakábrák, különböző grafikai szervezők és táblázatok segítik a tanulást. 

A grafikai szervezők (folyamatábra, fürtábra, pókhálóábra, kettéosztott napló stb.) mintát 

adnak a diákoknak, hiszen számos rendszerező feladatban kell tudásukról egy-egy grafikai 

szervező segítségével számot adni.  
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II.2. A tankönyvek nagy témaköreinek részletes bemutatása 

II.2.1. A 7. osztályos tankönyv tartalmainak részletes bemutatása 

I. ISMÉTLÉS: MIT TANULTÁL A SZÓFAJOKRÓL?  

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 5 lecke 3 óra alatti feldolgozása javasolt. Az órákon új tananyag feldolgozása 

nem történik, mindhárom óra lehetőséget teremt a már meglévő ismeretek felelevenítésére, 

képességfejlesztésre, összefoglalásra, gyakorlásra, ellenőrzésre.  

Javasoljuk az 1. (Alapszófajok – A főnév, a melléknév és a számnév) és 2. (Alapszófajok – A 

határozószók és a névmások), a 3. (Alapszófajok – Az ige és az igenevek) és 4. (A viszonyszók 

és a mondatszók) leckék egy tanórán történő feldolgozását.  

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

Az öt lecke célja a már meglévő tudás, ismeret felelevenítése, a tavalyi évben tanultak 

ismétlése tankönyvi és munkafüzeti feladatokon keresztül, a lecke kínálta ágrajzok, táblázatok, 

grafikai szervezők segítségével.  

Az órák része lehet a taneszközökkel, éves tananyaggal való ismerkedés, anyanyelvi 

felmérő írása is.  

A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák:   

1. Alapszófajok – A főnév, a melléknév és a számnév  

1/Gondolatébresztő 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

A felelevenítéshez használhatjuk a szóforgó technikáját. Minden diák mond egy a fürtábra által 

felidézett tartalmat a szófajokhoz kapcsolódóan. A diákok ügyeljenek arra, hogy ugyanaz a 

tartalmi elem csak egyszer forduljon elő!  

1/Gondolatgyűjtő  

Lehetséges megoldási mód:  

A diákok háromfős csoportokat alkotnak. A csoport minden egyes tagja választ egy szófajt, 

amit a másik két csoporttársának bemutat részletesen az ábra és a példái segítségével.  

1/1. (könnyű feladat jelölés) Pl. 

– A képen látható hat ember vidáman uzsonnázik. 

– A hetedik családtag, a nagymama, éppen a konyhában van. 

– Sok finom étel van az asztalon. 

– A barna hajú kislány tányérján csak egy szendvics van. 

– A gyümölcsös tálon két pirosalma meg négy és fél zöldalma van. 
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1/2. (könnyű feladat jelölés) Pl. 

– A falu végén lévő tóban sok hal van. 

– Amikor a parton sétáltunk, majdnem beleestem a vízbe. 

– Ha elkezd esni az eső, gyorsan beszaladunk a kertből a házba. 

– Őszig várnunk kell a vadludak vonulására. 

– Anyunak nem csak anyák napján szoktam virágot adni. 

– Álmomban először madár voltam, majd pilótává változtam. 

– Többet ésszel, mint erővel. 

1/3.  

a) (segítséget igénylők feladata) Pl.  

– Gyümölcsös lett a kezem, amikor a cseresznyét és a meggyet magoztam. 

– A magyar ábécében több betű van, mint az angol vagy a francia ábécében. 

b) (könnyű feladat jelölés) Pl.  

– A ház mögötti gyümölcsösben hatalmas almafák vannak. 

– A magyarok Közép-Európában élnek. 

1/4. (páros munka jelölés) 

a) hatodszor, házias, négyen, kékes, hangtalanul 

b) Pl.  

– Ebben a társasjátékban hatodszor is szívesen részt veszek. 

– Az unokatestvérem nagyon házias, gyakran segít az otthoni munkában. 

– A csoportfeladatokban négyen szoktunk együtt dolgozni. 

– A kékes színű ruhák majdnem mindenkinek jól állnak. 

– A kistestvérem elaludt délután, ezért hangtalanul lopakodtam be a szobába. 

1/5. (nehéz feladat jelölés)  

– áll: állás, állvány 

– hal: halász 

– szép: szépség, szépészet  

– szabad: szabadság, szabadalom  

1/Társasjáték  

Egyéni megoldások. 

2. Alapszófajok – A határozószók és a névmások 

2/Gondolatébresztő 

reggel, hirtelen, kint, együtt, majd, otthon  

2/ Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A feladat megoldható páros munkában is. Az egyik pár az egyik, a másik pár a másik szófaj 

jellemző jegyeit mutathatja be a társának.  
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2/1. (segítséget igénylők feladata) Pl. 

– Az iskola távolabb van tőlünk, mint Katiéktól. 

– Sokat kellett volna várnom a buszra, ezért gyalog indultam el. 

– Ma délután moziba megyünk. 

– Nemsokára nyolcadikosok leszünk. 

2/2.  

a) (könnyű feladat jelölés)  

b) engem + et, téged + et, őt, minket, titeket, őket 

c) (én)nekem, (te)neked, (ő)neki, (mi)nekünk, (ti)nektek, (ő)nekik 

d) (nehéz feladat jelölés) 

A személyes névmások toldalékos alakjai eltérnek a főnév és az egyéb főnévi névmások 

toldalékos alakjaitól, gyakran rendhagyóak; az összetett alakok nyomatékosítást fejeznek ki. 

2/3. a)–b) (nehéz feladat jelölés)  

határozószók: 

– idő: délelőtt, végül, közben, már, aztán, végül, mindig 

– hely: közelben, bentről 

– egyéb körülmény: egyetértően 

névmások: 

– személyes: hozzá 

– visszaható: magammal 

– mutató: ez, ezt annyira, annyit 

– kérdő: milyen 

– általános: senki, akárhová 

– határozatlan: valamilyen 

2/ Szókincsgyarapító 

Egyéni megoldások. 

3. Alapszófajok – Az ige és az igenevek  

3/Gondolatébresztő  

Egyéni megoldások. 

3/Gondolatgyűjtő 

– hevertem – kijelentő mód, múlt idő, E/1, általános ragozás 

Pl. Nyáron szeretek a fűben heverni. Szedjük össze a homokban heverő játékokat, 

mielőtt elered az eső. Szívesebben olvasok az ágyon heverve, mint az asztal mellett 

ülve. 

– várnák – feltételes mód, jelen idő, T/3, határozott ragozás 

Pl. Érj oda időben, ne kelljen rád várni! Végre megkaptam a nagyon várt/várva várt 

ajándékot. A buszra várva ettem meg az uzsonnámat. 
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– fussatok – felszólító mód, jelen idő, T/2, általános ragozás 

Pl. Hétvégén sokan járnak a Margitszigetre futni. A versenyen futó sportolókat 

nehezebb lefényképezni, mint az otthon üldögélő embereket. A nyári zápor elől futva 

menekültünk a kis házba. 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 

A példamondatokat tollbamondásként is lediktálhatjuk, feladatként adva az igenevek 

aláhúzását. Ebben az esetben fontos, hogy a helyesírást is ellenőrizzük. 

3/1.  

a) gereblyéz, hegedül, sóz, díszít 

b) (könnyű feladat jelölés)  

gereblyézz/gereblyézzél – gereblyézd/gereblyézzed; hegedülj/hegedüljél – 

hegedüld/hegedüljed; sózz/sózzál – sózd/sózzad; díszíts/díszítsél – díszítsd/díszítsed 

3/2. (nehéz feladat jelölés) 

főnévi igenév, segíthet a ragozási sor: futnom, futnod, futnia, futnunk, futnotok, futniuk 

Javasoljuk, hogy a diákok hasonlítsák össze az igék és a főnévi igenevek ragozási sorát, az 

utóbbi sorban megfigyelve az E/3. és T/3. alakban megjelenő -ni képzőt!  

3/3. (páros munka jelölés) 

– csónakázik, evez, húz, megerősödik, utazik, mosolyog, nevet, drukkol, fél, kapaszkodik, 

ül, kanyarodik, úszik, hullámzik, fodrozódik, zöldell/zöldellik stb. – mindegyik igéből 

képezhetünk igenevet is 

– kerékpározik, biciklizik, teker, tapos, ül, halad, megelőz, lemarad, mosolyog, lebarnul, 

megszomjazik stb. – mindegyik igéből képezhetünk igenevet is 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

– Megadhatjuk a fenti igéket/igeneveket szókártyán is, ekkor a feladat a szófajok szerinti 

csoportosítás.  

– Lehet a kártyákon olyan szó, amelyik nem illik az adott képhez. Ebben az esetben 

indokolást is kérjünk! 

– Felhasználhatjuk a gyűjtött szavakat egy 6-8 mondatos képleírásban! 

3/4. a), b) (könnyű feladat jelölés)  

– ismerkedtek meg – kijelentő mód, múlt idő, T/3 

– szerettek volna – feltételes mód, múlt idő, T/3 

– ültette – kijelentő mód, múlt idő, E/3 

– megkedvelték, váltak, tudták – kijelentő mód, múlt idő, T/3 

– érkezni fog – kijelentő mód, jövő idő, E/3 

– járnak, kirándulnak, tervezgetik – kijelentő mód, jelen idő, T/3 

3/5. (emelt szintű feladat jelölés)  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 
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Lehetséges feldolgozási mód:  

A feladat könnyíthető, amennyiben javaslunk a diákoknak különböző internetes 

adatbázisokat, amelyeket át lehet vizsgálni ebből a szempontból. Pl. a port.hu kiállításai között 

jelen kézirat készítésekor talált példáink: Fenntartható építészet; Mesében, muzsikában 

rejtekezve; Futó pillanat boldogsága; Látványház, a szemhökkentő kiállítás; Zománcba 

álmodva; Kipróbálható hangszerek; Eltiport tavasz, Prága 1968; Eltűnt világok – 

Dinoszauruszok kora Magyarországon; Vendéget látni, vendégnek lenni. 

4. A viszonyszók és a mondatszók 

4/Gondolatébresztő  

Önálló jelentéssel nem rendelkező, önálló mondatrészi szerepet nem betöltő szófaj. A 

mondatban mindig más szavakhoz kapcsolódva állnak. Jelentésüket a másik szóval való 

kapcsolatukból, viszonyukból lehet megállapítani.  

4/Gondolatgyűjtő 

Lásd 21. oldal ábrája 

Pl. 

– Nos, a mondatszók olyan egyszavas kifejezések, amelyek önmagukban is önálló 

mondatként állhatnak.  

– Íme egy mondatszó, ami a mondaton belül sem kapcsolódik össze más szavakkal.  

– A mondatszókkal, hapci, gyakran egyszavas mondatokként találkozunk.  

4/1. (páros munka jelölés)  

Egyéni megoldások. 

4/2. (csoportmunka jelölés)  

a) viszonyszók 

névelő: a (gyümölcsfa), a (függőágyban), a (garázsban), egy (padot) 

névutó: (a két gyümölcsfa) között 

segédige: (álmos) volt, fogom (felébreszteni), (jó) lenne 

kötőszó: bár, mert, (padot) is, és, vagy, de 

igekötő: ki(hozni), el(bír), fel(keltsem), fel(kelthetném), el(döntjük) 

módosítószó: tagadószó: nem, nem (bírom); tiltószó: ne (keltsem fel); bizonyítószó: 

biztosan 

b) mondatszók  

kapcsolattartás: persze 

4/3. (segítséget igénylők feladata)  

a) kukurikú! 

b) bumm!, csatt! 

c) pusz! 

d) hapci! 
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e) oá! 

f) bim-bam 

A feladatban szereplő hangutánzó mondatszókat összehasonlíthatjuk a diákok által tanult 

idegen nyelv megfelelő szóalakjaival. Megbeszélhetjük, vajon mi okozza a hasonlóságokat és 

az eltéréseket. 

4/4. (nehéz feladat jelölés) Pl. 

– Lám, lám.  

– Nos? 

– Aha! 

– Szóval? 

– Pszt! Durrrr! 

– Ó! 

– Ugye?  

4/Talentum 

szólam, szónok, szóvivő, szózat, szóváltás, szósz 

5. Összefoglalás – Mit tanultál a szófajokról?  

A grafikai szervező segítségével a diákok háromfős csoportokat alkotva, 15-20 percben 

összefoglalhatják egymásnak a tanult ismereteket.  

II. A SZÓSZERKEZETEK 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 7 lecke 6 óra alatti feldolgozása javasolt. A 3 órányi új tananyag feldolgozását 

3 óra képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás és ellenőrzés követi. A fejezet 9. leckéje 

kiegészítő anyag. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A 7. évfolyam a nyelvi szintek témakörön belül a szószerkezetek illetve a mondatok, 

mondatrészek szintjeit tárgyalja részletesen. A szószerkezetek fejezet így a 7. évfolyam egyik 

kiemelt témaköre.  

A fejezet A szókapcsolatok (6.) leckével nyit, célja a szókapcsolat fogalmának 

ismertetése, típusainak bemutatása, illetve a viszonyszós szókapcsolat és szószerkezet 

fogalmainak elkülönítése, tisztázása. A fejezet nagy hangsúlyt fektet a szószerkezet fajtáinak 

elkülönítésére (mellérendelés, alárendelés), felismerésére és alkotására.  

Az ezt követő lecke, Az alárendelő szószerkezet (7.) célja az alárendelő szószerkezet 

lényegének megértetése, a nyelvi szerkezet megismertetése és típusainak elkülönítése. Ennek 

megfelelően sor kerül alanyos, tárgyas, határozós, jelzős alárendelés felismerésére, 

alkotására. A fejezet nagy hangsúlyt fektet az alaptag és bővítmény, a vonzat és szabad 

bővítmény fogalmainak tisztázására tankönyvi és munkafüzeti feladatok segítségével.  
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A 8. lecke, A mellérendelő szószerkezetek részcélja a mellérendelő szószerkezet 

lényegének megértetése, a mellérendelő nyelvi szerkezet megismertetése és típusainak 

elkülönítése. Ennek megfelelően kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető, magyarázó 

mellérendelés felismerésére, alkotására nyílik lehetőség.  

A szószerkezetcsoportok (9.) lecke kiegészítő anyag, feldolgozása szabadon 

választható. A lecke a szószerkezetcsoport fogalmának meghatározásán túl a 

szószerkezetlánc, szószerkezetbokor, szószerkezetsor fogalmainak tisztázását tűzi ki célul.  

Az új ismeretanyagot követően a Gyakorolj! (10.) lecke részcélja a meglévő tudás 

elmélyítése, pontosítása, az esetleges hiányosságok pótlása, pontatlanságok korrigálása 

tankönyvi és munkafüzeti feladatokon keresztül.  

Az Összefoglalás – A szószerkezetek (11.) lecke részcélja a tanultak ismétlése, az 

esetleges hiányosságok pótlása a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó feladatanyaga 

segítségével.  

Az Ellenőrizd a tudásodat! (12.) lecke lehetőséget teremt a tanult ismeretek, 

elsajátított képességek ellenőrzésére. 

A munkafüzet alkalmat nyújt a tudás elmélyítésére, egyes leckét érintő problémák 

megvilágítására, megértésére, gyakorlásra, hiányosságok pótlására szóbeli és írásbeli 

feladatokon keresztül. Egyéni munka, páros munka és csoportmunka lehetőségével valósul 

meg a tananyag feldolgozása különböző nehézségű feladatok segítségével. 

A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák:   

Ebben a fejezetben csak általában foglalkozunk a szószerkezetekkel. A részletes elemzés a 

Mondatok, mondatrészek című fejezetekben történik. Azt javasoljuk, hogy mindegyik 

feladatban fogadjunk el minden olyan megoldást, ami a diákok nyelvi kompetenciája alapján 

logikusnak tekinthető, és nem mond ellent a később tanultaknak. 

A szószerkezetekkel foglalkozó leckék szövegében nem részletezzük a névelő speciális 

helyzetét. Azt javasoljuk, hogy fogadjuk el a fa alól szedik, az asztal fölött eszi típusú válaszokat 

és megoldásokat is. A tanulók érdeklődő kérdései esetén viszont megbeszélhetjük, hogy 

ezekben a szószerkezetben az alapszófajú szó (szedik, eszi) és a viszonyszós szókapcsolat (fa 

alól, asztal fölött) mellett még egy viszonyszó, a névelő is megjelenik a beszédben. 

Ugyancsak a névelőhöz kapcsolódó probléma, hogy általában a jelzős szószerkezetek 

élén szerepel a névelő (a piros alma íze, az utolsó vonat indulásakor, egy izgalmas film vetítése 

alatt). Elemzéskor természetesen fogadjuk el a Minek az íze? Minek az indulásakor? Minek a 

vetítése alatt? kérdésekre adott névelős válaszokat is (az alma íze, a vonat indulásakor, egy 

film vetítése alatt)! 

Ügyeljünk rá, hogy a tanulók a kérdezéskor ne bontsák fel a viszonyszós 

szókapcsolatokat, különösen vonatkozik ez a névutós szerkezetekre. Hívjuk fel a figyelmet 

arra, hogy a Mi alól?, Mi fölött? kérdés a szókapcsolatok esetén nem helytálló, hiszen a 
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válaszként kapott névutós szerkezet (fa alól; asztal fölött) önmagában fejez ki egy körülményt, 

itt konkrétan a helyviszonyt. 

6. A szókapcsolatok 

6/Gondolatébresztő 

– Javasoljuk a feladatot háromfős csoportokban megoldani.  

– A csoportok a feladatot ellenőrizhetik a tankönyv 10. oldalán lévő ábrához 

visszalapozva. 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

A feladat megoldása könnyíthető, ha a táblára hiányosan felkerül a tankönyv 10. oldalán lévő 

ábra, a csoportok feladata pedig a hiányzó részek kitöltése.  

6/Gondolatgyűjtő 

A viszonyszós szókapcsolat egy alapszófajú szóból és egy viszonyszóból áll, a szószerkezet két 

alapszófajú szó vagy egy alapszófajú szó és egy viszonyszós szókapcsolat nyelvtani 

kapcsolatából áll.  

6/1. (könnyű feladat jelölés) 

– Kik szednek? – Zalán és Annamária szednek 

– Honnan szednek? – a fa alól szednek 

6/2. (könnyű feladat jelölés) 

Pl. elfogytak a fa alól, én szedtem volna, szedd fel mindet, a kert lakói, egy alma elgurult, a 

gyerekek nem szedik (le); tó és kert, ház is van 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 

A megoldások megbeszélhetők páros munkában. Egymás füzeteit kicserélve javíthatják 

egymás munkáit a diákok.  

6/3. (könnyű feladat jelölés) 

– szószerkezet: Zalán szerencsés volt, mindig szerencsés volt, ötödikben kerékpározott, 

Palival és Annamáriával, Palival és Annamáriával kerékpározott, délután 

kerékpározott, őszi délután, a híd alatt majdnem kilyukasztotta, vasúti híd, 

kilyukasztotta a kerekét, az első kerekét, egy szög kilyukasztotta, egy rozsdás szög, fél 

centivel, (fél) centivel elkerülte, Palinak bezzeg nem sikerült, nem sikerült elkerülnie, 

elkerülnie a bajt 

– viszonyszós szókapcsolat: szerencsés volt, egy (őszi) délután, egy (rozsdás) szög, a 

(vasúti) híd, híd alatt, majdnem kilyukasztotta, az (első) kerekét, egy (rozsdás) szög, 

megtörtént volna, meg is történt, de elkerülte, bezzeg (nem) sikerült, nem sikerült, a 

bajt 

6/4. (nehéz feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszközök: helyesírási szótár  
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Pl. az egér (meg)rágta → egérrágta, kéményt seprő → kéményseprő, csapadékban szegény → 

csapadékszegény, a kezén áll → kézenáll, magasra ugrás → magasugrás, gyógyító növény → 

gyógynövény, három szög → háromszög, hét fejű → hétfejű, a szilva magja→ szilvamag; a 

csillagok között (lévő) → csillagközi, csatára buzdító kiáltás → csatakiáltás; ide és oda → ide-

oda, szerte és széjjel → szerteszéjjel, holnap után →holnapután 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

– Eredményes lehet ezt a feladatot párban végezni, és a tanulók számára a kereséshez 

valamilyen forrást biztosítani, például valamelyik helyesírási szótárt. 

– A feladat ellenőrzésekor először kérhetjük az összetett szót, és ebből kiindulva 

megalkothatjuk a hozzákapcsolódó szószerkezetet.  

– A feladat könnyíthető, amennyiben a táblára felírjuk a megoldás ajánlott 

szószerkezeteit és/vagy összetett szavait, a diákok pedig összetett szavakat és/vagy 

szószerkezeteket hoznak létre belőlük.  

6/5. (emelt szintű feladat jelölés) 

a), b) 

A feladat megoldásához szükséges eszközök: internet; Bárdosi Vilmos (2015): Szólások, 

közmondások eredete. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

– A feladatok szólásonként csoportmunkában is megoldhatók.  

– A feladatok végeztével a csoportok az elkészült munkáikat ismertethetik.  

Megoldások:  

– sok van a rovásán  

’sokkal tartozik valakinek; már sok helytelen cselekedet terheli a lelkét’; a szólás 

eredete a számrovásra vezethető vissza; sok van, van a rovásán 

– kötélnek áll 

’rábeszélésre nagy nehezen beleegyezik valamibe’; a szólás eredetének többféle 

magyarázata van: a hagyományos, paraszti állattartás, a XVIII-XIX. századi katonai 

verbuválás, a folyami hajóvontatás; kötélnek áll 

– nem fenékig tejfel/tejföl 

’valami a látszat ellenére sem tökéletes’; a szólás eredete konkrét jelenséghez, a 

tejfölös edényhez kötődik’; nem fenékig tejfel 

– kilóg a lóláb 

’megmutatkozik valakinek az igazi – rendszerint rossz – szándéka’; a szólás eredete az 

ördöggel kapcsolatos, ősi babonás hiedelemre vezethető vissza; kilóg a lóláb 

6/Játékos anyanyelvünk  

Egyéni megoldások. 
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7. Az alárendelő szószerkezetek 

7/Gondolatébresztő. Pl. 

– két alapszófajú szóból álló szószerkezet: vonat érkezik, táblát tart, tornacipőt visel, 

látcsővel néz, messzire lát, kanyargó vágány, piros sapka, az állomás épülete 

– alapszófajú szóból és viszonyszós szókapcsolatból álló szószerkezet: a peronon áll, az 

első vágányon, egy vonat érkezik, a korlát mellett vár, jöhetett volna korábban, meg 

kell figyelnie, nem látja jól, blúzt és mellényt, sínek és talpfák is  

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

A szóforgó technikájának megfelelően játszhatjuk úgy is a gondolatébresztő feladatot, hogy 

egymás után mindegyik diák mond egy-egy szószerkezetet. Törekedjenek a diákok arra, hogy 

ami egyszer már elhangzott, az ne ismétlődjön.  

7/Gondolatgyűjtő 

Az alárendelő szószerkezet felismerését a rákérdezés segíti.  

7/1. (könnyű feladat jelölés) 

a) alaptag: akartunk – egy szinten lévő bővítmények: mi, később, indulni 

b) alaptag: vegyél – egy szinten lévő bővítmények: nőnapra, édesanyádnak, virágot 

c) alaptag: elnyerik – egy szinten lévő bővítmények: a bátrak, jutalmukat 

d) alaptag: várta e – egy szinten lévő bővítmények: a tóparton, egy ház, a vendégeket 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívái:  

– A feladat elvégezhető páronként vagy csoportonként kiosztva a mondatokat úgy, hogy 

minden esetben a bővítményhez tartozó kérdést is kérjük (pl. Mi várta? Egy ház várta; 

Kiket várt? A vendégeket; Hol várta? A tóparton). 

– A páros vagy csoport egyik tagja a megoldott mondat ágrajzát felrajzolhatja a táblára.  

7/2. (könnyű feladat jelölés) Pl.  

a) Péter, társasjátékot, a barátjával, a konyhában, örömmel, dominóval 

b) mi, a barátnőmmel, a parkban, halkan 

c) Emma, könyvet, az osztálytársával, a könyvtárban, elmélyülten, nagyítóval 

– Ügyeljünk arra, hogy a bővítmények mindig a megadott alaptaghoz kapcsolódjanak! 

Ebben segítségünkre lehet, ha a kérdőszóhoz kapcsoljuk az alaptagot (pl. Ki játszik? 

Péter játszik). 

– A diákok párokat alkotva felolvashatják egymásnak megoldásaikat, és ellenőrizhetik 

egymásét. 

7/3. (nehéz feladat jelölés) 

– Ki látogatja meg? – Pali meglátogatja 

– Mikor látogatja meg? – ma meglátogatja 

– Kit látogat meg? – a nagymamáját látogatja meg 

– Ki kiabált le? – Annamária kiabált le 
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– Hogyan kiabált le? – hangosan kiabált le 

– Honnan kiabált le? –  az erkélyről kiabált le 

7/4. (nehéz feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 

A diákok háromfős csoportot alkotva egymásnak feladhatják az elkészített mondataikat. Így 

minden diák 4 mondatot tud gyakorlásképpen megoldani.  

31/Szókincsgyarapító 

– Jó napot kívánok! – formális, udvarias 

– Jó napot! – kevésbé formális, kevésbé udvarias 

– Pl. Napot! – informális, udvariatlan 

– kisztihand – [német] kezét csókolom, csókolom 

8. A mellérendelő szószerkezetek 

8/Gondolatébresztő 

– alapszófajú szavakból álló szószerkezet; az egyik tag tulajdonnév, márkanév 

– kapcsolatos mellérendelő szószerkezet, az és kötőszóval kapcsolhatók a szavak 

egymáshoz, nem tudunk az egyik taggal sem rákérdezni a másikra   

8/Gondolatgyűjtő 

kapcsolatos: és, is, sőt – ellentétes: de, ám, mégis – választó: vagy, akár-akár – következtető: 

ezért, tehát – magyarázó: mert, ugyanis, azaz 

pl. fáradt és lassú, éretlen de ehető, ajtó vagy ablak, sikeres, mert kitartó, Juli, azaz az anyukám 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A diákok csak a saját megoldásaikat írják fel a táblára, majd a táblán összegyűjtött 

szószerkezeteket csoportosíthatják a füzetükbe a mellérendelés fajtája alapján.  

8/1. (könnyű feladat jelölés) 

a) ellentétes 

b) kapcsolatos 

c) választó 

d) magyarázó 

e) következtető 

f) kapcsolatos 

8/2. (páros munka jelölés) 

1. kép, pl. 

kopár és terméketlen – kapcsolatos; érdekes, de veszélyes – ellentétes; bátor vagy 

könnyelmű – választó; elszánt, ezért fáradhatatlan – következtető; a túrázó, azaz a 

hegymászó – magyarázó 
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2. kép, pl. 

kanapé és fotel – kapcsolatos; zsúfolt, mégis otthonos – ellentétes; akár régi, akár új – 

választó; fiatalos, tehát barátságos – következtető; világos, mert ablakos – magyarázó  

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 

A gyűjtött szószerkezetek páronkénti cseréje után 8-10 mondatos képleírást kérhetünk a 

másik pártól kapott szószerkezetek felhasználásával. 

8/3. 

a) –3, b) – 2, c) – 1 

8/Társasjáték 

Egyéni megoldások. 

9. A szószerkezetcsoportok – Kiegészítő anyag  

9/Bemelegítő agytorna 

tojás, tej, só, tyúk, hír 

9/Gondolatgyűjtő 

– szószerkezetlánc, szószerkezetbokor, szószerkezetsor 

– A szószerkezetláncnál az alárendelő szószerkezet bővítménye alaptagja lesz egy újabb 

bővítménynek. A szószerkezetsorban több mellérendelő szószerkezet kapcsolódik 

össze.  

Lehetséges feldolgozási mód:  

Az ábrák készülhetnek nagyobb lapokra is, színesen, amelyek utána kifüggeszthetők a 

teremben, így a gyakorlásnál szem előtt lesznek, mindenki látja őket.  

9/1. (emelt szintű feladat jelölés) 

– szószerkezetbokor: rákapott – alaptag, ehhez kapcsolódik azonos szinten a többi 

bővítmény – Annamária, mostanában, a rejtvényfejtésre 

– szószerkezetlánc: vigasztalja – alaptag, a többi bővítmény egymásnak van alárendelve 

(ennek megfelelően a korábbi bővítmény a következő szerkezetben alaptag lesz): 

vigasztalja a kislányt, a síró kislányt, a keservesen síró 

– szószerkezetbokor: sírt = alaptag, ehhez kapcsolódik azonos szinten a többi bővítmény: 

keservesen, szívszaggatóan, Piroska 

– szószerkezetbokor: dobta – alaptag, alárendeltje: lendülettel, sarokba, táskáját 

szószerkezetsor: dobta – alaptag – lendülettel – alaptag, a többi bővítmény egymásnak 

van alárendelve (ennek megfelelően a korábbi bővítmény a következő szerkezetben 

alaptag lesz): lendülettel dobta, nagy lendülettel 

9/2. (emelt szintű feladat jelölés)  

szószerkezetlánc: Szegény Gélyi János lovai, Vakáció a halott utcában 

szószerkezetbokor: Megy a juhász a szamáron, Akiért a harang szól, Párisban járt az Ősz 

szószerkezetsor: Pap, katona, kondás 
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9/Játékos anyanyelvünk 

Egyéni megoldások. 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: üres cédulák  

10. Gyakorolj! 

10/1. (segítséget igénylők feladata) 

– viszonyszós szókapcsolatok: tegnap óta; el fog indulni; jó volna; a patak; nem jó 

– szószerkezetek: mellérendelő: tücsköt, bogarat; kicsi, de erős; alárendelő: nagyon 

éhes; szép táj 

10/2. (könnyű feladat jelölés) Pl.  

– Jó volna a patak mellett egy szép tájon sétálni. 

– Tegnap óta nagyon éhes. 

10/3. (könnyű feladat jelölés) 

– alárendelő szószerkezetek: új asztal, városban lakik, húst süt, gyorsan fut 

– mellérendelő szószerkezetek: kicsi, mégis tágas; hideg vagy meleg; szép, de 

kényelmetlen 

10/4. (nehéz feladat jelölés) 

– alárendelő szószerkezetek: a komód tetején, holnap meg fogod kapni, reggel óta 

várom, nem szeretem a sajtot 

– mellérendelő szószerkezetek: eszik és iszik; tüsszög, hiszen beteg 

– viszonyszós szókapcsolat: a váza mellett 

10/5. (könnyű feladat jelölés) 

– Ki nem hallott? – Zalán nem hallott; Kiről nem hallott? – a jetiről nem hallott 

– Mi bújt ki? – egy repülőgép bújt ki; Honnan bújt ki? – a felhők közül bújt ki 

10/6. (nehéz feladat jelölés) 

a) levelet ír – tárgyas; (nem) kér almát – tárgyas, a színház mellett lakik – határozós, 

gyorsan beszél – határozós, Pali teniszezik – alanyos, finom torta – jelzős 

b) az alaptagot aláhúztuk a fenti példákban 

10/7. (nehéz feladat jelölés) 

a), b) egyszerű, de nagyszerű – ellentétes (); kényelmes és praktikus – kapcsolatos (–); lusta, 

ezért sikertelen – következtető (→); akár ma, akár holnap – választó (~); értékes, mert ritka – 

magyarázó () 

10/8. (páros munka jelölés) Pl. 

a) a szánkó mellett, lecsúszott volna, emeljük fel, a hó, egy kirándulás, nem félnek 

b) a család kirándul, elhozták a szánkót, lecsúsznak a dombról, szikrázó hó, pomponos 

sapka, a cipő talpa 

c) kisfiú, kislány, anya, apa; hideg és csúszós; gyors, de veszélyes; lassan vagy gyorsan; 

havas, ezért csúszós; nevetnek, mert boldogok 
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10/9. (nehéz feladat jelölés)  

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

10/10. (nehéz feladat jelölés) 

Társadalmi szolidaritást elősegítő téma. 

Pl. 

a) zsűri előtt, tekint vissza, mutatkoztak be, a zsűri 

b) a rendezvény tekint vissza, a fiatalok mutatkoztak be, Rostás Farkas György 

köszöntötte 

c) találkozóját tartották, köszöntötte a résztvevőket, tartja magát, tiszteli a kultúrát, 

képviseltette magát 

d) tartották a könyvtárban, mutatkoztak be a zsűri előtt, könyvjutalmakban részesültek 

e) a megyei könyvtárban, roma kultúra, három éve, kilenc iskola, az irodalom ápolása 

f) vers- és prózamondó általános és középiskolások; író, költő, újságíró; magyarnak és 

romának; kultúra és irodalom 

11. Összefoglalás – A szószerkezetek 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A grafikai szervezők segítségével a diákok háromfős csoportokat alkotva, 10-15 percben 

összefoglalhatják egymásnak a szószerkezetekről tanult ismereteket.  

12. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudást ellenőrző feladatokat javasoljuk egyéni munkában megoldani. Így a diák átfogó képet 

kap az aktuális, saját tudásáról.  

(12/1.) Szókapcsolatok, amelyek egy alapszófajú szóból és viszonyszóból állnak. 

(12/2.) Pl. egy kenyér, asztal alatt 

(12/3.) Szókapcsolatok, amelyek legalább két alapszófajú szóból állnak, és közöttük valamilyen 

nyelvtani kapcsolat van, vagy egy alapszófajú szóból és egy viszonyszós szókapcsolatból állnak.  

(12/4.) Két alapszófajú szó nyelvtani kapcsolata: pl. piros alma; egy alapszófajú szó és egy 

viszonyszós szókapcsolat nyelvtani kapcsolata: pl. körtét ettem volna 

(12/5.) alárendelő szószerkezet pl. mély álom, izgalmas kirándulás; mellérendelő 

szószerkezet: békés és harmonikus; vékony, ezért törékeny 

(12/6.) Az alárendelő szószerkezet tagjai nem egyenrangúak a mondatban; a szószerkezet 

alaptagból és bővítményből áll. A bővítmény az alaptagnak van alárendelve.  
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(12/7.) A szószerkezet irányító tagját nevezzük alaptagnak, az irányított tagot pedig 

bővítménynek. Az irányító tagból tudunk rákérdezni az irányított tagra. Az irányító tag a 

kérdésben és a válaszban is szerepel.  

(12/8.) Az alaptag és a bővítmény közötti viszony alapján csoportosítjuk az alárendelő 

szószerkezeteket.  

(12/9.) Fajtái: alanyos szószerkezet pl. a macska alszik, tárgyas szószerkezet pl. könyvet olvas, 

határozós szószerkezet pl. a teraszon kávéztam, jelzős szószerkezet pl. a vörös naplemente 

(12/10.) A mellérendelő szószerkezet tagjai egyenrangúak a mondatban, így ugyanazt a 

mondatrészi szerepet töltik be az adott mondatban.  

(12/11.) Fajtái: kapcsolatos pl. tea és csokoládé, ellentétes pl. forró de illatos, választó pl. 

cukorral vagy üresen, következtető pl. krémes ezért finom, magyarázó pl. ízletes ugyanis édes 

(12/12.) pl. gyorsan futó nyúl, hamisan éneklő gyermek 

(12/13.) Ha két vagy több alárendelő szószerkezet alaptagja azonos, szószerkezetbokorról 

beszélünk.  

(12/14.) A példákban több mellérendelő szószerkezet kapcsolódik össze. 

(12/15.) Szószerkezetbokor: pl. Sietve nyírta a füvet a kertben. – szószerkezetlánc: pl. A 

gyorsan futó nyulat senki sem fogta meg. – szószerkezetsor pl. Anna, Irén vagy Cecília a 

legjobb barátnőd? 

III. MONDATOK, MONDATRÉSZEK: AZ ÁLLÍTMÁNY, AZ ALANY ÉS A TÁRGY 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 16 lecke 12 óra alatti feldolgozása javasolt. A 9 órányi új tananyag 

feldolgozását 3 óra képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás és ellenőrzés követi.  

Javasoljuk a 17. (Az állítmány típusai) és 18. (Az állítmány elemzése), a 19. (Az alany 

fogalma, szófaji jellemzői) és 20. (Az alany elemzése) és a 23. (A tárgy fogalma, szófaji 

jellemzői), 24. (A tárgy elemzése) leckék egy-egy tanórán történő feldolgozását.  

A fejezet 22. leckéje kiegészítő anyag. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A 7. évfolyam a nyelvi szintek témakörön belül a szószerkezetek, illetve a mondatok, 

mondatrészek szintjeit tárgyalja részletesen. A Mondatok, mondatrészek: az állítmány, az 

alany és a tárgy fejezet így a 7. évfolyam egyik kiemelt témaköre.  

A fejezet A mondat (13.) leckével nyit, célja a mondat fogalmának tisztázása, a 

mondatrész és mondatrészi szerep fogalmának előkészítése és a mondatfajták bevezetése.  

Az ezt követő lecke, Mondatfajták a beszélő szándéka szerint (14.) célja a mondatok 

modalitás, a beszélő szándéka szerinti csoportosítása, ennek megfelelően a kijelentő, kérdő, 

felékiáltó, felszólító, óhajtó mondat jellemzőinek ismertetése.  
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A 15. lecke Mondatfajták szerkezet szerint részcélja a mondatok csoportosítása 

szerkezetük szerint. Ennek megfelelően egyszerű, összetett, tagolt, tagolatlan, minimális, 

bővített, szerkesztett, szerkesztetlen mondat fogalmának és jellemzőinek tisztázása. A fejezet 

kifejezett hangsúlyt fektet a mondatok szerkezet szerinti felismerésére a tankönyv és a 

munkafüzet feladataival egyaránt.  

Az állítmány fogalma, szófaji jellemzői (16.) lecke az állítmány fogalmának, szófaji 

jellemzőinek megismertetését és az ágrajz fogalmának bevezetését vállalja.  

Az állítmány típusai (17.) lecke az igei és névszói-igei állítmány fogalmait, jellemzőit 

ismerteti, hangsúlyt fektetve a felismerés gyakorlására.  

A 18. lecke, Az állítmány elemzése gyakorlati segítséget nyújt a sikeres elemzés 

elsajátításához.  

A 19. lecke, Az alany fogalma, szófaji jellemzői részcélja az alany fogalmának, szófaji 

jellemzőinek, alaki tulajdonságainak, mondatbeli szerepének tisztázása.  

A 20. lecke, Az alany elemzése gyakorlati segítséget nyújt a sikeres elemzés 

elsajátításához.  

Az ezt követő lecke, Az alany fajtái (21.) célja az alany fajtáinak megismertetése: 

határozott, határozatlan, általános alany fogalmainak elkülönítése.  

Az állítmány és alany kapcsolata, egyeztetésük (22.) kiegészítő anyag, feldolgozása 

szabadon választható. A lecke a két mondatrész kapcsolatát, egyeztetését részletezi.  

A 23. lecke, A tárgy fogalma, szófaji jellemzői célja a tárgy fogalmának, szerepének, 

szófaji jellemzőinek a tisztázása.  

A tárgy elemzése (24.) lecke gyakorlati segítséget nyújt a sikeres elemzés 

elsajátításához.  

A tárgy fajtái (25.) lecke feladatul tűzi ki iránytárgy és eredménytárgy, határozott és 

határozatlan tárgy fogalmainak megértetését tankönyvi és munkafüzeti feladatokon 

keresztül. 

Az új ismeretanyagot követően a Gyakorolj! (26.) lecke részcélja a meglévő tudás 

elmélyítése, pontosítása, az esetleges hiányosságok pótlása, pontatlanságok korrigálása 

tankönyvi és munkafüzeti feladatokon keresztül.  

Az Összefoglalás – mondatok, mondatrészek: az állítmány, az alany és a tárgy (27.) 

lecke részcélja a tanultak ismétlése, az esetleges hiányosságok pótlása a tankönyv és a 

munkafüzet vonatkozó feladatanyaga segítségével.  

Az Ellenőrizd a tudásodat! (28.) lecke lehetőséget teremt a tanult ismeretek, 

elsajátított képességek ellenőrzésére. 

A munkafüzet lehetőséget teremt a tudás elmélyítésére, egyes leckét érintő 

problémák megvilágítására, megértésére, gyakorlásra, hiányosságok pótlására szóbeli és 

írásbeli feladatokon keresztül. Egyéni munka, páros munka és csoportmunka lehetőségével 

valósul meg a tananyag feldolgozása különböző nehézségű feladatok segítségével. 
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A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák: 

A mondatokat alkotó szószerkezeteket a tankönyvi példáknak megfelelően kérdezéssel 

keressük meg. Ügyeljünk a kérdések szerkezetére: a kérdőszó után mindig az alaptag 

következzen, valamint a válaszként adott bővítményt is egészítsük ki az alaptaggal! Például: A 

férfi szép házban élt. Ki élt? – a férfi élt; Hol élt? – házban élt; Milyen házban? – szép házban. 

A kérdésfeltevéskor többféle változást is megfigyelhetünk a szóalakokban, például az 

igekötő helyzetének módosulásában: Pali megette a levest. Ki ette meg a levest? Ugyancsak 

szembetűnő lehet a változás a mellérendelő alanyokat és többes számú állítmányt tartalmazó 

szerkezetekben, például Pali és Piroska nem mentek el. Ki nem ment el? (Pali), Ki nem ment 

el? (Piroska). Az ilyen jellegű változásokat nem szükséges megmagyaráznunk, csak abban az 

esetben célszerű kitérni rájuk, ha a tanulók hívják fel a változásokra a figyelmet. 

Ebben a fejezetben is előkerülhet a jelzős szerkezetekhez kapcsolódó névelők 

problémája (megette az ízletes levest). A szószerkezetek feltárásakor és az ágrajzok 

készítésekor ezen a téren is a tanulók nyelvi kompetenciájára hagyatkozzunk, azaz Mit evett 

meg? A levest ette meg. Milyen levest? Az ízletes levest. 

13. A mondat 

13/Gondolatébresztő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A diákok alkothatnak párokat, és egy-két perc gondolkodási időt kapva felidézhetik közösen a 

már meglévő tudásanyagot. A pókhálóábra felkerülhet üresen a táblára, majd a párok 

beleírhatják a felidézett ismereteket, formálhatják, alakíthatják azt.  

13/Gondolatgyűjtő 

A mondat egy vagy több szóból álló egység. Jellemző hanglejtéssel rendelkezik. A nyelv felől 

vizsgálva a legkisebb nyelvi egységekből különböző szabályok alapján felépíthető legnagyobb 

nyelvi egység. A kommunikáció felől nézve a mondat a legkisebb beszédegység.  

13/1. (könnyű feladat jelölés) 

a) a levest  

b) tanítás után, pihent volna 

c) a kályha, a kályha előtt 

d) egy csokit, egy jégkrémet 

e) 2010 óta, állatvásárokat is 

13/2. (nehéz feladat jelölés) 

lásd 21. oldal  
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13/3. (könnyű feladat jelölés) 

13/4. (nehéz feladat jelölés) 

csokit vagy jégkrémet 

13/5. (könnyű feladat jelölés) 

Pl. 

a) Az öcsém vagy a húgom hozza el délután a csomagot! 

b) Reggel a nagymamám látta az autó mellett a szomszédot. 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

A diákok az elkészült mondatokat felírhatják a táblára összevissza rendezetlenül. Az osztály 

feladata a mondatok csoportosítása a két ágrajznak megfelelően.  

13/Talentum 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: egynyelvű szótárak (pl. Magyar értelmező 

kéziszótár, Új magyar tájszótár, Magyar szinonimaszótár) 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

Javasoljuk, hogy a diákok háromfős csoportokat alkotva válasszanak egy számukra érdekes 

egynyelvű szótárt. A megírt történeteket a felolvasást követően érdemes lehet kitűzni a 

faliújságra, így a diákok egymásét is el tudják/újra tudják olvasni a szünetekben.  

14. Mondatfajták a beszélő szándéka szerint 

14/Gondolatébresztő 

Egyéni megoldások. 
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Lehetséges feldolgozási mód:  
Két diák az osztály elé kiállva párbeszédes formában előadhatja a szituációt az utasításnak 

megfelelően.  

Az osztály többi tagja pedig megfigyelheti, hogy mit eredményez a csak kijelentő mondatok 

használata a szituációra vonatkozóan.  

14/Gondolatgyűjtő 

A feladat megoldásához szükséges eszközök: csomagolópapír, színes filcek. 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 

Ötfős csapatokat alkotva a diákok elkészíthetik közös pókhálóábrájukat. Javasoljuk, hogy 

minden diák egy-egy mondatfajtát dolgozzon ki. Érdemes lehet az ellenőrzést a csoportok 

mozgatásával megvalósítani. Minden csoport menjenek át egy másik csoport vázlatához, és 

nézze át, ha szükséges, egészítse ki azt! 

14/1. (páros munka jelölés)Pl. 

A mai órán a mondatfajtákkal foglalkoztunk. / Mondhatnánk érdekesebb példamondatokat 

is. 

Mikor használunk felszólító mondatot? Udvarias-e a főnévi igenévvel kifejezett felszólítás? 

Érdekesek ezek a mondatfajták! De jó, hogy mindjárt vége az órának! 

Csak egy kicsit lenne izgalmasabb a nyelvtan! Bárcsak két kiflit hoztam volna tízóraira! 

14 /2. (segítséget igénylők feladata jelölés) Pl. 

Mehetnék gyorsabban is. Vajon utolér a barátom? Vigyázat! Hű de ügyesen kanyarodtam! 

Bárcsak én lennék az első! 

Ezt a versenyt én szeretném megnyerni. Ki nyeri meg ezt a versenyt? Legyél te az első! Jaj de 

meredek ez a lejtő! Bárcsak én nyernék! 

14 /3. (nehéz feladat jelölés) Pl. 

– Van ennél nehezebb szakasza a versenynek? 

– Azt hiszem, ez a legnehezebb. 

– Figyeld, hogy száguldanak lefelé a lejtőn! 

– De jó látni őket! 

– Bárcsak én is ott lehetnék! 

14/Társasjáték 

Egyéni megoldások. 

15. Mondatfajták szerkezet szerint 

15/Gondolatébresztő 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A feladat megoldását könnyítheti, ha a diákok párokat alkotva az állítás mellett és ellen szóló 

három-három érvet gyűjtenek.  
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15/Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A diákok párokat alkotva összefoglalhatják egymásnak a táblázat tartamát.  

15/1. (könnyű feladat jelölés) 

Mindegyik mondat egyszerű mondat. 

– Tagolatlan, szerkesztetlen: Ó!, Brr! 

– Tagolatlan, szerkesztett: Kedves fecskék! 

– Tagolt, minimális: Tavaszodik! Örülök neki. Visszatértetek? 

– Tagolt, bővített: A kertben gyönyörű virágok nyílnak., A fáról csiripelés hallatszik., Az 

esték még hűvösek. 

15/2. (könnyű feladat jelölés) 

Pl. 

– Zalán tudja a titkomat. 

– Zalán tudja a megoldást a problémákra. 

– Zalán tudja leggyorsabban és legpontosabban elemezni a mondatokat. 

15/Társasjáték 

Egyéni megoldások. 

16. Az állítmány fogalma, szófaji jellemzői 

16/Gondolatébresztő 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

– A feladat könnyíthető, amennyiben a diákok visszalapozhatnak a tankönyv 17–18. oldalára.  

16/Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Amennyiben a diákok párokat alkotnak, egymásnak felváltva mondhatnak igaz állításokat az 

állítmányról. A hallgató fél feladata az állítás helyességének ellenőrzése. 

Pl. Az állítmány a mondat központi, fő mondatrésze. – Az ágrajzokon a jelölése: Á. – Fő 

szófaja az ige. – Önállóan is mondatot alkothat. – Két vonallal húzzuk alá. – Sokféleképpen 

bővíthető. – Nem lehet bővítmény, ezért nyelvtani értelemben nem lehet rákérdezni.  

16/1. (könnyű feladat jelölés)  

a), b) 

– Zalán úszkált. 

– Zalán úszkálni fog. 

– Zalán úszkálna. 

– Zalán úszkáljon! 

– Zalán úszkált volna. 
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16/2. (nehéz feladat jelölés) 

a), b) 

– Zalán úszó volt. 

– Zalán úszó lesz. 

– Zalán úszó lenne. 

– Zalán úszó lett volna. 

– Zalán úszó legyen! 

16/3. (könnyű feladat jelölés) 

a), b) 

– Pali sokat tanul. – igei állítmány 

– Zalán ügyvéd lesz. – névszói-igei állítmány 

– Annamária egyfolytában beszélget. – igei állítmány 

– Te mindig első vagy a futóversenyen? – névszói-igei állítmány 

– Még aludtam volna egy kicsit. – igei állítmány (összetett igealak) 

– Holnapután lesz péntek. – igei állítmány 

16/4. (nehéz feladat jelölés) 

születtem, eredetű volt, származott, jutott, költözött, vette el, neveztek, eltorzítják, ragadt, 

neveztek, fiú voltam, (nem) neveltek, volt, megöregedett, igyekezett, szerette volna, ügyvéd 

leszek, akartam 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 

Javasoljuk, hogy a diákok húzzák alá a névszói-igei állítmányokat a gyűjtésből.  

Célravezető lehet a mondatokat kijelentő mód, jelen idő, E/3. személyű alanyra átfogalmazni, 

melynek köszönhetően megfigyelhető a névszói-igei állítmány változása.  

16/Szókincsgyarapító 

magas lóról beszél valakivel ’indokolatlanul fölényesen, nagyképűen beszél valakivel’ 

lándzsát tör valaki mellett  ’kiáll valakinek az érdekében, védelmébe vesz valakit’ 

pálcát tör valaki felett  ’elítél valakit, lesújtó ítéletet mond róla’ 

Pl.  

elszívja a békepipát valakivel  ’kibékül, békét köt valakivel’ 

borsot tör az orra alá valakinek  ’bosszant valakit, kellemetlenséget okoz valakinek’ 

a csillagokat is lehozná az égről valakinek  ’minden kívánságát lesi és teljesítené’ 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A feladat megoldásához szükséges eszközök: O. Nagy Gábor (1976): Magyar szólások és 

közmondások. Gondolat Kiadó. Bárdosi Vilmos (2015): Szólások, közmondások eredete. Tinta 

Kiadó. 

A feladat könnyíthető, ha a megadott forrásokból dolgozhatnak a diákok. 
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Az utóbbi kiadványból a szólások eredetét is feldolgoztathatják, akár kiselőadások, akár 

kérdésekkel irányított szövegértő olvasás formájában. 

17. Az állítmány szerkezete és típusai 

A hagyományosan névszói állítmánynak nevezett mondatrész valójában névszói-igei 

állítmány, melyben a segédige  fokú. Ezért amikor az állítmány típusait tanítjuk, nem 

térünk ki a névszói állítmány típusára, mert nem külön kategória.  

17/ Gondolatébresztő 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal (1848. március 13.) 

17/Gondolatgyűjtő 

fényesebb – névszói-ige állítmány; ékesíti – igei állítmány 

17/1. (könnyű feladat jelölés) 

– Hamisságok: Bajáról lecsurogtunk Dunaújvárosig; különleges növényzet a Duna és a 

Tisza összefolyásánál; a Dunából kifogott tonhalból készített halászlé; elhajóztunk 

Dobó István vára (Eger) mellett 

– Állítmányok: jó volt, szálltunk, lecsurogtunk, gyönyörködtünk, láttunk, készítettünk, 

finom volt, elhajóztunk 

17/2. (nehéz feladat jelölés 
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17/Szókincsgyarapító 

– buta/részeg/süket, mint az ágyú  

– ingadozik/egyenes/karcsú, mint a nádszál 

– ritka, mint a fehér holló 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

A feladatot végeztethetjük csoportmunkában, és megadhatjuk a tanulók életével kapcsolatos 

fogalmakat, amelyekhez a hasonlatokat várjuk, például figyel, mint a... Érdekes lehet a 

hasonlatok szemantikai mezőjének, valamint negatív vagy pozitív voltának összehasonlítása. 

18. Az állítmány elemzése 

18/Gondolatébresztő 

Szerkesztett tagolatlan mondatok, nem tartalmaznak állítmányt – lásd 48. oldal. 

18/Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: csomagolópapír, színes filcek. 

A diákok háromfős csoportokat alkotva elkészíthetik a fürtábráikat. Érdemes lehet az 

ellenőrzést a csoportok mozgatásával megvalósítani. Minden csoport tagjai menjenek át egy 

másik csoport vázlatához, és nézzék át, ha szükséges, egészítsék ki azt!  

Javasoljuk, hogy az elkészült fürtábrák közül egy kerüljön ki az osztályterembe egy jól látható 

helyre. Így a diákok bármikor rá tudnak tekinteni a gyakorlóórák alkalmával.  
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18/1. (segítséget igénylők feladata) 

a), b) Pl.  

– A bátyám minden nap fut egy órát. – igei állítmány 

– Ma a testnevelésórán mindenki futni fog. – igei állítmány 

– Az öcsémnek sok színes ceruzája van. – igei állítmány 

– Tokaj környéke a szőlőről és a borról híres. – névszói-igei állítmány 

– A húgom nyáron a Balatonnál szeretett volna nyaralni. – igei állítmány 

– Lili nagyapja és édesapja is orvos. – névszói-igei állítmány 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

Érdemes átalakítani a névszói-igei állítmányú mondatokat úgy, hogy a névszó mellett 

megjelenjen a segédige. Figyeljük meg, hogyan kérdezünk ebben az esetben az állítmányra! 

18/2. (könnyű feladat jelölés) 

a) Ha a verset kétszer négy soros versszaknak tekintjük, melyet balról jobbra olvasunk, 

akkor a szöveg sértődésre ad okot. Ha viszont egy négysoros versszaknak tekintjük, 

ahol középen sortörés található, akkor nem.  

b)  

18/3. (nehéz feladat jelölés) 

a) csemete, cselleng, fecseg; táplál, orom, eledel 

b) Pl.  

– Ebből a csemetéből gyönyörű fa lesz majd pár év múlva. 

– Hol csellengtetek egész délután? 

– Ne fecsegj túl sokat! 

– Az édesanya anyatejjel táplálja a csecsemőt. 

– Nem minden hegyormot lehet könnyen megmászni. 

– Sokféle eledel kapható a kutyák és a macskák számára. 

c)  
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A diákok átadhatják egyik általuk választott társuknak a megoldott feladataikat, és egymásét 

ellenőrizhetik.  

18/4. (egyszerű feladat jelölés) 

 
b)  Bárcsak veletek lettünk volna.  

c)  Annamária tegnap beteg volt. 

d)  Az új táskám elég nagy. 

18/ Játékos anyanyelvünk 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: Magyar szólástár 

elrepült felette az idő – megette (?) az idő vasfoga [Az idő vasfoga mindent megőröl – Ovidius] 

(egy) tapodtat sem enged – az orrunkig se lehet látni 

lerágott csont – lejárt lemez 

Egyéni megoldások; Javasoljuk a Magyar szólástár című kötet használatát a feladat 

megoldásához.  

19. Az alany fogalma, szófaji jellemzői 

19/ Gondolatébresztő 

Érdemes 1-2 percnyi időt adni a diákoknak, hogy 2-3 fős csoportokban beszélgessenek a 

témáról.  

19/ Gondolatgyűjtő 

Vannak olyan szavak a mondatban, amelyek főnévként viselkednek: a főnevet helyettesítő 

névmás (pl. Kopogott valaki?), a főnévi igenév (pl. Este aludni kell.). Alkalmilag főnévvé válhat 

egy mondatban a melléknév (pl. A világos a kedvencem.), számnév (pl. Az ötödik az enyém.), 

a melléknévi igenevek (pl. Megpihentek a túrázók.) és a mondatszók (pl. Egy Ó volt?).  

19/1. (könnyű feladat jelölés) 

Pl.  

A közelgő vihar elől a zöldséges sietve szedte be az árut az utcai pultról. 

A New York-i magyarok is minden évben megünneplik az 1848–49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulóját. 

A ceruzák közül a zöldek tetszenek nekem a legjobban. 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 
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A példamondatokat tollbamondásként is lediktálhatjuk. Ebben az esetben feladatként 

adhatjuk a mondatok alanyának és állítmányának megkeresését, vagy rákérdezhetünk a 

kiemelt példaszavak szófajára. Tollbamondásként természetesen a mondatok helyesírási 

ellenőrzését is célszerű elvégezni. 

19/2. (nehéz feladat jelölés) 

okosok – főnév, okosak – melléknév 

Pl. 

Az okosok ritkán okoskodnak. 

A hetedikes tanulók mindannyian nagyon okosak. 

19/Játékos anyanyelvünk 

Csoma/Bea/Ajándék, Tea/Lili, Nóra 

Pl.  

Ez az ág igazán hosszú! – Ági 

Az a barna bástya a mai kirándulás végállomása. – Barnabás – Mása  

20. Az alany elemzése 

20/ Gondolatébresztő 

Este van, este van: kiki nyúgalomba! / Feketén bólingat az eperfa lombja, 

Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, / Nagyot koppan akkor, azután elhallgat. 

Mintha lába kelne valamennyi rögnek, / Lomha földi békák szanaszét görögnek, 

Csapong a denevér az ereszt sodorván, / Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán. 

„koppan”, „elhallgat” – E/3. személyű igei személyrag hordozza az alany jelenlétét, 

visszautalva a „bogár” szóra.  

20/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

20/1. (segítséget igénylők feladat jelölés)  

a) főként a civakodó gyerekeket szokták szétválasztani ezzel a mondással 

b) okos, szamár 

20/2. (nehéz feladat jelölés) 

a), b)  

– kell – állítmány: igei, Mi kell? indulnunk – alany: főnévi igenév 

– (nem) maradhattok – állítmány: igei, (ti) – alany: az ige személyragja utal rá 

– ér – állítmány: igei, Ki ér? Dani – alany: főnév, tulajdonnév, személynév 

– kell – állítmány: igei, Mi kell? megérkeznünk – alany: főnévi igenév 

– sajnálom – állítmány: igei, (én) – alany: az ige személyragja utal rá 

20/3. (könnyű feladat jelölés) 

Pl. 

– Holnap a tornaversenyen mindent látnom kell. 
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– A játékos kutyák összevissza futkosnak az udvaron. 

– Valaki egy csokor virágot tett az asztalomra. 

– A lépcsőházban nem illik kiabálni. 

– A dolgozatban a harmadik kérdés nagyon nehéz volt. 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 

Nehezíthetjük a feladatot, ha 8-10 mondatos összefüggő szöveget kérünk a megadott 

alanyokkal. Némi könnyítést jelent, ha az alanyok sorrendje változhat a szövegben.  

20/4. (könnyű feladat jelölés) 

a) ő; b) én, c) te; d) ők; e) mi; f) ti 

20/ Talentum 

adoma  ’élőszóban terjedő, rövid, csattanós, vidám történet’ 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internet 

Összehasonlíthatjuk Arany János bűvös négyzetét a matematikaórákon megismert bűvös 

négyzetekkel. Internetes feladatként megkereshetjük Dürer híres képén (Melankólia I.) is a 

bűvös négyzetet, és néhány perces kiselőadásban kérhetjük a kép bemutatását. 

21. Az alany fajtái 

21/ Gondolatébresztő 

– a kislány – pontosan tudjuk, hogy kire vonatkozik az adott beszédhelyzetben vagy 

szövegkörnyezetben 

– egy kislány – nem tudjuk pontosan, hogy kire vonatkozik 

– az ember – nem tudjuk pontosan, hogy kire vonatkozik, mert általában mindenkire 

vonatkozhat 

21/ Gondolatgyűjtő 

– Ezeknél a mondatoknál magára a cselekményre kerül a határozatlan alany miatt a 

hangsúly; személytelenné, tárgyilagossá válik a közlés ezáltal.  

– Az alany személye sem a szituációból, sem a szövegkörnyezetből nem derül ki.  

– a hírekben 

– pl. Feltalálták az öregedés ellenszerét. – Megtalálták Petőfi Sándor sírját. 

21/1. (nehéz feladat jelölés) 

a), b) 

Ki ismeri? – mindenki ismeri, Mi kapcsolatos? – a kifejezés kapcsolatos, Mi éri el? – 

szárnyfesztávolsága éri el, Mik járják? – a rovarok járják, Ki figyelheti meg? – bárki 

megfigyelheti, Mi kezdődik? – rajzásuk kezdődik, Mi nem hasonlítható? – semmi sem 

hasonlítható, Mik emelkednek fel? – a lárvák felemelkednek, Mi segíti? – a gáz segíti, Mi bújik 

elő? – a rovar bújik elő 
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c) 

határozott a kifejezés, szárnyfesztávolsága, a rovarok, rajzásuk, a lárvák, a gáz, a 

rovar 

határozatlan  

általános mindenki, bárki, semmi 

21/ Szókincsgyarapító 

– nem túl bizalomgerjesztő a kinézete – a szeme sem áll jól 

– nem sok jó várható tőle – a szeme sem áll jól 

– nagyon éhes – kopog a szeme az éhségtől 

– egyszerre örül és szomorkodik – egyik szeme sír, a másik meg nevet 

– felpanaszol valamit valakinek – szemére hány 

22. Az állítmány és az alany kapcsolata, egyeztetésük – Kiegészítő anyag 

22/ Gondolatébresztő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

– A diákok párokat alkotva 2-3 percben feleleveníthetik a meglévő tudásukat.  

– A feladat könnyíthető, ha a tanulók kinyithatják a tankönyvet a 39. oldal összefoglaló 

vázlatánál. 

22/ Gondolatgyűjtő 

A feladat megoldásához szükséges eszközök: internet-hozzáférés, Magyar értelmező 

kéziszótár 

1. Fil  A gondolkodást mint az objektív igazság feltárásának eszközét vizsgáló és a gondolkodás 

formáit, törvényeit rendszerbe foglaló tudomány. 2. vál ésszerű következetes gondolkodás(ra 

való képesség) 3. vál A dolgok közötti törvényszerű összefüggés  

22/1. (páros munka jelölés) és 22/2. a) 

– Ajándék lónak ne nézd a fogát (te) – ’nem illik az ajándékot lekicsinyelni’ 

– Átesik a ló túlsó oldalára (ő) – ’az ellenkező végletbe esik’ 

– Magas lóról beszél (ő) – ’fölényesen, fennhéjázva beszél’ 

– Rossz lóra tesz (ő) – ’rosszul számít, amikor valakinek vagy valamilyen ügy oldalára áll’ 

– Húzza a lóbőrt (ő) – ’mélyen alszik’ 

– Lovat ad alá (ő) – ’felbátorít valakit’ 

– Közös lónak túros a háta – ’amit többen használnak, az rendszerint hamar 

tönkremegy’ 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 

Páronként kioszthatjuk a szólások jelentését (2-3 jelentéssel többet, mint ahány szólás van), 

és kérhetjük a megfelelő jelentés kiválasztását és párosítását. A kimaradt jelentésekhez 

közösen kereshetünk szólást. 
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a) Az utolsó szólás kivételével általános alany szerepel a mondatokban. 

b) (emelt szintű feladat jelölés) 

Mert a közmondásokban megfogalmazott gondolat általában vagy mindenkire, vagy senkire 

sem vonatkozik.  

22/3. (emelt szintű feladat jelölés)  

22/ Szókincsgyarapító 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: Papp Ferenc (1994): A magyar nyelv szóvégmutató 

szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Az érdeklődő tanulóknak néhány oldalt bemutathatunk a szóvégmutató szótárból, és 

megfigyeltethetjük, miben tér el ez a szótár az eddig megismert szótáraktól. Megbeszélhetjük 

azt is, vajon miért nevezik sokan rímszótárnak. 
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Pl. összefoglaló, székfoglaló, honfoglaló, munkavállaló, felszólaló, hizlaló, sertéshizlaló, (...) 

nekivaló, mondanivaló, tudnivaló, féltenivaló 

23. A tárgy fogalma, szófai jellemzői 

23/ Gondolatébresztő 

– A mindennapi tapasztalataink alapján az adott alany cselekvése egy bizonyos dologra 

irányul, például a kutya csóválja a farkát, a nagymama elteszi a befőttet. A humor 

forrása: az idézett szólásokban felcserélték az alanyt és a tárgyat. 

Pl. 

– Nehogy már a nyúl vigye a puskát! 

– Nehogy már a fagyi nyaljon vissza! 

23/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

23/1.  

a) Emese, Pál, Tamás, Anna, László, Kata, Teréz, Ottó, Bálint 

Lehetséges feldolgozási mód: 

Kérhetünk minden tanulótól egy példamondatot, amelyben a saját családnevét vagy 

keresztnevét rejtette el. A cédulákra írt mondatokat összekeverve csoportfeladatként 

megkerestethetjük az elrejtett neveket. 

b) Mit kapált? – földjét, Miket lógatott? – hálókat, Mit kért? – fölvonulását (is) 

23/Talentum 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód: 

Érdemes lehet 2-3 fős csoportokban dolgozni ennél a feladatnál. A hallás utáni keresés 

könnyíthető, ha az elkészült szövegeket a csoportok egymással kicserélik, és olvasva 

keresgélnek azokban.  

Javasoljuk, hogy a felolvasott csalimesék kerüljenek fel az osztály faliújságjára, hogy lehessen 

tovább keresgélni bennük.  

24. A tárgy elemzése 

24/ Gondolatébresztő 

Javasoljuk, hogy 1-1,5 perc álljon mindenki rendelkezésére az áttekintéshez.  

24/ Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Érdemes lehet háromfős csoportokban elkészíteni a feladatot.  

A feladat könnyíthető, ha a diákok használhatják a tankönyv alábbi oldalait: 19. oldal, 55. oldal, 

60–61. oldal. 
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24/1. (segítséget igénylők feladata jelölés) 

a) Pl. 

– Ma délután ki viszi le a kutyát sétálni? 

– (A múltkori rajzom nagyon nem tetszett.) Ma szebbet rajzolok. (én) 

– Szeretnék kérdezni. (én) 

– Most megnézheted magad! (te) 

– (A tálban már kevés cseresznye van.) Minden negyediket megettük. (mi) 

Ha nem főnevek, hanem egyéb szófajok fejezik ki a tárgyat, akkor konkrét szituációk 

felvázolásával segíthetünk a tanulóknak a mondatalkotásban (lásd a fenti példákat), ill. őket is 

bátoríthatjuk különböző helyzetek elképzelésére. 

b) (könnyű feladat jelölés) 

24/2. (nehéz feladat jelölés) 

Mindegyik mondatban főnévi igenévvel kifejezett tárgy (megkérdezni, felhívni, kinyílni) 

kapcsolódik az állítmányhoz (szeretnék, nem tudtak, látom), és mindegyik főnévi igenévi tárgy 

további tárggyal bővül (mindent, téged, virágot). 

24/3. (nehéz feladat jelölés) 

– Gyönyörű pulóvereket láttam a kirakatban. (én) Szeretném ráérősen megnézni és 

felpróbálni a boltban. (én) 

– Melyiket kéred? (te) 

– A sárgát és a kéket is megveszem. (én) 

24/Játékos anyanyelvünk 

Sn = ón, B = bór, Cu = réz, Fe = vas, I = jód, Au = arany 
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25. A tárgy fajtái 

25/ Gondolatébresztő 

a lábszárat/lábszárunkat védő, az államot (meg)alapító, hasznot leső, irodalmat kedvelő, 

hangot utánzó 

25/ Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Javasoljuk, hogy az ábra feldolgozása, értelmezése páros munkában történjen. Miután a párok 

megbeszélték az ábrát, következhet a közös megbeszélés.  

25/1. (könnyű feladat jelölés) 

– Édesapám egész délután fát vágott. 

– Jó lenne minden kutyát engedelmességre oktatni. 

– A falat festő mester ruhája nagyon színes lett a munka után. 

– Nagymamám karácsonyra pulóvert köt ajándékba édesanyámnak. 

– Szeretnék megtanulni süteményt sütni. 

– A falat építő kőművesek hamarosan befejezik a munkát. 

25/2. (páros munka jelölés) 

a), b) 

– Egy szomszédot és Annamáriát érinti a dolog. – Annamária határozott tárgy, ehhez 

igazodik a ragozás 

– Őt és még valakit megkérdeztek. – valaki határozatlan tárgy, ehhez igazodik a ragozás 

– Valamennyit, de nem olyan sokat kérek. – olyan határozatlan tárgy, ehhez igazodik a 

ragozás 

25/ 3. a)  

b) (könnyű feladat jelölés) 

határozott tárgy Annamáriát, (fél) órát, a várost, sétálni, elkésni, az időt 

határozatlan tárgy keveset, kabátot, sapkát és sálat, egy filmet, bármennyit  

25/4. (egyszerű feladat jelölés) 

iránytárgy: salátát, gyerekeket, a lakásomat 

eredménytárgy: koszorút, autókat, tanítani 

25/5. (nehéz feladat jelölés) 

Kivettem a kosárból egy szelet kenyeret. – A pékek mindennap finom kenyeret sütnek. 

A március 15-i ünnepségen felavatták Petőfi Sándor szobrát. – A művész most készíti az új 

szobrot. 

Délután kaptam egy fontos sms-t. – Éppen most írok egy sms-t a barátnőmnek. 
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25/ A szavakon túl 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internet-hozzáférés, Hajdú Mihály (2010): 

Családnevek enciklopédiája. Tinta Kiadó, Budapest.; Magyar értelmező kéziszótár 

– bognár ’kerékgyártó, kisebb faipari munkákat végző mester’ 

– borbély ’férfifodrász’, régen: ’sebész’ 

– csizmadia ’csizmákat készítő és javító iparos’ 

– gombkötő ’selyemből, bőrből vagy más anyagból gombot, zsinórt, övet készítő iparos’ 

– molnár ’a malomban dolgozó, gabonát őrlő személy’ 

– tímár ’nyersbőr kikészítését végző iparos’ 

– vincellér ’a szőlő gondozásával és a szőlőmunkások felügyeletével megbízott személy’ 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

Csoportmunkában dolgozva a diákok utánanézhetnek a Családnevek enciklopédiája című 

kötetben annak, hogy a felsorolt foglalkozásnevek közül melyekből lettek családnevek.  

26. Gyakorolj! 

26/1. (könnyű feladat jelölés)  

a) felszólító m., kijelentő m., kérdő m., kérdő m., kijelentő m., felkiáltó m., kijelentő m., 

kijelentő m. 

b) óhajtó m. 

26/2. (könnyű feladat jelölés) 

– Tisztelt asszonyom! – tagolatlan, szerkesztett 

– Pannitól kaptam az ajándékot. – tagolt, minimális 

– Jaj! – tagolatlan, szerkesztetlen 

– Tegnap megvettem a régen kinézett futócipőt. – tagolt, bővített 

– Kenyeret szel. – tagolt, minimális 

26/3. (könnyű feladat jelölés) 

– boldog vagyok – névszói-igei 

– el fogok indulni – igei 

– szeretek – igei 

– kényelmes – névszói-igei 

– közeledett – igei 

– nem kérdeznéd meg – igei 

26/4 (könnyű feladat jelölés) a), b) 

– orvos (névszói-igei Á) – Anna (főnév, tulajdonnév, személynév) 

– szebb (névszói-igei Á) – kék (melléknév) 

– elfelejti (igei Á) – valaki (határozatlan névmás) 

– kerestünk (igei Á) – mi (személyes névmás) 

– kérdezi (igei Á) – ki (kérdő névmás) 

– (nem) illik (igei Á) – beszélni (főnévi igenév) 
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26/5. (páros munka jelölés) 

– Ilyenkor déltájban mindig ennem kell valamit. 

– Délutánra el fog fogyni ez a finom torta. 

– Segíthetne végre valaki a mondatelemzésben. 

– Zalán az egyik legjobb sportoló az iskolában. 

– Én adtam fel a nagyapámnak a levelet Nóra helyett. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Megkérhetjük a diákokat, hogy kérdésekkel segítsenek egymásnak még tovább bővíteni a 

mondatokat, például El fog fogyni a torta. – Milyen torta? Mikorra fog elfogyni? 

26/6. (könnyű feladat jelölés) 

határozott A határozatlan A általános A 

e)  a), b), d) c), f) 

26/7 a) (nehéz feladat jelölés) b) c) 

a) Mária olvas. 

b) Mária olvas egy könyvet. 

c) Egy könyvet olvas Mária. 

d) Olvas. 

26/8. 
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a) szeret – Á; Zalán és Annamária – A; tollasozni – T  

b) vegyél – Á; te – A; almát és körtét – T 

c) köhög, tüsszög (nem) lázas – Á; Pali – A 

d) kell – Á; indulnom – A 

e) szeret – Á; Panni – A; sütni – T; süteményt – T  

f) (nem) találom – Á; (én) – A; pénztárcám – T  

27. Összefoglalás – Mondatok, mondatrészek: az állítmány, az alany és a tárgy  

Lehetséges feldolgozási mód: 

A grafikai szervezők segítségével a diákok háromfős csoportokat alkotva, 10-15 percben 

összefoglalhatják egymásnak a tanult ismereteket.  

28. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudást ellenőrző feladatokat javasoljuk egyéni munkában megoldani. Így a diák átfogó képet 

kap az aktuális, saját tudásáról.  

(28/1.) A mondat egy vagy több szóból áll, és jellemző hanglejtéssel rendelkezik. A nyelv felől 

vizsgálva a legkisebb nyelvi egységekből különböző szabályok alapján felépíthető legnagyobb 

nyelvi egység. A kommunikáció felől nézve a mondat a legkisebb beszédegység. 

(28/2., 3.) kijelentő mondat – Kimentem a kertbe füvet nyírni., óhajtó mondat – Bárcsak 

láthatnálak téged!, felkiáltó mondat – Erre nem is gondoltam!, felszólító mondat – Fuss egy 

kört!, kérdő mondat – Kivitted a kutyát sétálni? 

(28/4., 5.) minimális, tagolt, egyszerű – Bocsánatot kértem Katitól.  

bővített, tagolt, egyszerű – Tegnap az uszodában voltam egész délután. 

szerkesztett, tagolatlan, egyszerű – Kedves barátném! 

szerkesztetlen, tagolatlan, egyszerű – Óh! 

összetett mondat – Sajnos holnap nem tudunk találkozni, mert sok feladatom maradt még.  

(28/6.) Mondatrésznek nevezzük a szószerkezeteket felépítő egységeket.  

(28/7.) A mondaton belül lévő szószerkezetek elemzési ábrája.  

(28/8.) A mondat központi, fő mondatrésze. Fő szófaja az ige. Önállóan is alkothat mondatot. 

Sokféleképpen bővíthető. Nem lehet bővítmény, nyelvtani értelemben nem lehet rákérdezni. 

Jelölése: Á. Az állítmányt két vonallal húzzuk alá. 

(28/9.) Igei állítmány lehet az ige bármely alakja. – A névszó is állhat állítmányi szerepben, de 

csak segédigével együtt. 

(28/10.) Az alany fő szófaja a főnév (és főnévi értékű szavak). Az állítmány bővítménye. A 

főnevet helyettesítő Ki?, Kik?, Mi?, Mik? kérdő névmással kérdezünk rá. Az ágrajzon a jelölése: 

A. Egy vonallal húzzuk alá.  
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(28/11., 12) Határozott alany – Pl. Zoli énekel. A naplemente csodás látvány. Határozatlan 

alany – Valaki sétál a kertben. Kocsik érkeztek. Általános alany – Az ember sokszor bizonytalan. 

Bárki megeheti ezt a csokit.  

(28/13.) A fő szófaja a főnév (és a főnévi értékű szavak). Ige vagy igenév bővítménye. A Kit?, 

Kiket?, Mit?, Miket?, Milyet?, Mekkorát? stb. kérdő névmással kérdezünk rá. Az ágrajzon a 

jelölése: T. Szaggatott vonallal húzzuk alá a tárgyat. 

(28/14., 15.) Iránytárgy – pl. könyvet olvas, filmet néz; eredménytárgy – házat épít, levelet ír; 

határozott tárgy – Julit szeretem, őt kérte; határozatlan tárgy – megnézett egy filmet, amit 

csak szeretnél  

(28/16.) igaz: a, c, e, g – hamis: b, d, f 

(28/17.) 

Pl. 

a) Az öcsém vagy a húgom firkálta össze. 

b) Elmegyek én és bevásárolok. 

c) A kutya rágja a csontot. 

d) Ne nézd a tévét! 

e) Zsömlét vagy kiflit hozzak? 

f) A fiatalabbaknak illik átadniuk a helyüket. 

IV. MONDATOK, MONDATRÉSZEK: A HATÁROZÓK ÉS A JELZŐK 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 12 lecke 8 óra alatti feldolgozása javasolt. Az 5 órányi új tananyag 

feldolgozását 3 óra képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás és ellenőrzés követi.  

Javasoljuk egy tanórán feldolgozni a következő leckéket: 

– 29. (A határozó fogalma, szófaji jellemzői) és 30. (A határozó elemzése); 

– és a 31. (A határozók fajtái I.) és 33. (A határozók fajtái III.)  

A fejezet 32. és 36. leckéje kiegészítő anyag. 

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A 7. évfolyam a nyelvi szintek témakörön belül a szószerkezetek, illetve a mondatok, 

mondatrészek szintjeit tárgyalja részletesen. A Mondatok, mondatrészek: a határozók és a 

jelzők fejezet így a 7. évfolyam egyik kiemelt témaköre.  

A fejezet A határozó fogalma, szófaji jellemzői (29.) leckével nyit, célja a határozó 

fogalmának, szófaji jellemzőinek tisztázása.  

Az ezt követő lecke, A határozó elemzése (30.) gyakorlati segítséget nyújt a sikeres 

elemzés elsajátításához.  

A 31. lecke, A határozók fajtái I. célja a határozók fajtáinak megismertetése: 

helyhatározó, időhatározó, számhatározó, állapothatározó, módhatározó, fok- és 

mértékhatározó felismerése.  
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A 32. lecke, A határozók fajtái II. kiegészítő anyag. A lecke lehetőséget nyújt az 

eredethatározó, az eredményhatározó, a célhatározó, az okhatározó, a tekintethatározó, a 

hasonlító határozó fajtáinak megismerésére.  

A 33. lecke, A határozók fajtái III. célja a társhatározó, eszközhatározó és 

részeshatározó megismertetése.  

A jelző fogalma, jellemzői, fajtái (34.) lecke a jelzők szerepének és fajtáinak 

(minőségjelző, mennyiségjelző, birtokos jelző) a tisztázást vállalja.  

A minőség-, mennyiség- és birtokos jelző elemzése (35.) lecke gyakorlati segítséget 

nyújt a sikeres elemzés elsajátításához.  

A 36. lecke, Az értelmező kiegészítő anyag. A lecke lehetőséget teremt az értelmező 

jelző megismeréséhez.  

Az ezt követő lecke, Az egyszerű mondat helyesírása (37.) célja a mondatokat záró és 

a mellérendelt mondatrészek közötti írásjelek tisztázása.  

Az új ismeretanyagot követően a Gyakorolj! (38.) lecke részcélja a meglévő tudás 

elmélyítése, pontosítása, az esetleges hiányosságok pótlása, a pontatlanságok korrigálása 

tankönyvi és munkafüzeti feladatokon keresztül.  

Az Összefoglalás – mondatok, mondatrészek: az állítmány, az alany és a tárgy (39.) 

lecke részcélja a tanultak ismétlése, az esetleges hiányosságok pótlása a tankönyv és a 

munkafüzet vonatkozó feladatanyaga segítségével.  

Az Ellenőrizd a tudásodat! (40.) lecke lehetőséget teremt a tanult ismeretek, 

elsajátított képességek ellenőrzésére. 

A munkafüzet lehetőséget teremt a tudás elmélyítésére, egyes leckét érintő problémák 

megvilágítására, megértésére, a gyakorlásra, a hiányosságok pótlására szóbeli és írásbeli 

feladatokon keresztül. Egyéni munka, páros munka és csoportmunka lehetőségével valósul 

meg a tananyag feldolgozása különböző nehézségű feladatok segítségével. 

A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák:  

29. A határozó fogalma, szófaji jellemzői 

29/ Gondolatébresztő 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

Egységes téma és stílus jellemezze! 

Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Javasoljuk, hogy a feladat megoldására páronként 1-1,5 perc álljon rendelkezésre.  

29/ Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód:  
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A feladat megoldását páros munkában javasoljuk. A pár tagjai egymásnak felváltva 

mondhatnak jellemzőket.  

29/1. (könnyű feladat jelölés)  

a)  

– kezdődik – Á, az énekkar – A, kettőtől – H 

– főzzük – Á, (mi) – A, a szilvalekvárt – T, üstben – H 

– ízesítjük – Á, (mi) – A, a csokoládét – T, mogyoróval – H 

– kell – Á, hozni – A, áldozatot – T, céljainkért – H 

– megyek – Á, (én) – A, moziba – H, ma – H, barátnőimmel – H 

b), c) 

mikortól/hánytól kezdődik? – kettőtől; miben főzzük? – üstben; mivel ízesítjük? – 

mogyoróval; miért kell? – céljainkért; kivel/kikkel megyek? – barátnőimmel 

29/2 a) (segítséget igénylők feladata jelölés)  

b) (könnyű feladat jelölés) 

határozóragos 

névszó 

kivel veszekszik? – a testvérével, hogyan fut? – gyorsan, hogyan néz? – 

szomorúan 

névutós névszó hol találta? – az asztal alatt, mióta nem láttam? – tavasz óta, miért 

késtem el? – a dugó miatt 

 

29/3. (nehéz feladat jelölés) 
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– csipogtak – Á, verebek – A, hajnalban, kedvtelenül, bokorban – H 

– vánszorogtak – Á, (ők) – A, a kastély felé, kimerülten, de rendíthetetlenül – H 

– indultunk – Á, (mi) – A, sétálni, jókedvűen – H 

– bízom – Á, (én) – A, benned és Piroskában – H  

29/4. (nehéz feladat jelölés) 

a), b) 

– Ma estétől holnap reggelig gyenge hószitálás várható. 

– Késő délutánig szép napos időre számíthatunk. 

– A globális felmelegedés nyáron több forró napot, télen erőteljesebb szélviharokat 

okoz. 

29/5 a), b), c) (emelt szintű feladat)  

meddig hajókáztam? – (három) hétig hajókáztam, hogyan hajókáztam? – hátrahagyva 

hajókáztam 

mikor hajóztunk? – hetedikén hajóztunk, mikor hajóztunk? – hétfőn hajóztunk, kivel 

hajóztunk? – Hédivel/Hugóval hajóztunk, honnan hajóztunk? – Hágából hajóztunk, hová 

hajóztunk? – Helsinkibe hajóztunk 

hová húzódott? – hálóhelyére húzódott 

mikor háborították? – hamarosan háborították; hogyan himbálták? – halászcsónakként 

himbálták 

mikor hallgattuk? – huszonharmadikán hallgattuk, hol hallgattuk? – hangversenyen 

hallgattuk 
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hol havazik? – Helsinkiben/Hágában havazik 

hová hull? – háztetőkre/hidakra/halpiacokra hull 

mikor húzódik? – hajnalban húzódik, meddig húzódik? – húszig húzódik 

mikor hangzik? – (háromnegyed) hétkor hangzik, meddig hangzik? – hosszan hangzik 

hol (vannak)? – helyiségeiben/hálószobáiban (vannak), mivel (vannak)? – háziszőttesekkel 

(vannak) 

mikor hógolyózunk, hokizunk? – hétköznapokon hógolyózunk, hokizunk, minél hógolyózunk, 

hokizunk? – holdfénynél hógolyózunk, hokizunk 

honnan érkezem haza? – hontalanságomból hazaérkezem, mikorra érkezem haza? – húsvétra 

hazaérkezem, kihez érkezem haza? – hozzátok hazaérkezem, hová érkezem haza? – Hevesre 

hazaérkezem, mivel érkezem haza? – hajóval vagy helikopterrel hazaérkezem 

29/ Talentum 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: külön lapok  

Javasoljuk, hogy a diákok párokat alkotva hozzanak létre ilyen jellegű szövegeket. Érdemes a 

fogalmazásra 5-10 percnyi időt szánni.  

A feladat könnyíthető, nehezíthető az előre megadott témával, kezdőbetűvel.  

Érdemes a fogalmazásokat külön lapra készíteni, így a fel nem olvasott szövegek kikerülhetnek 

az osztály faliújságjára.  

30. A határozó elemzése 

30/ Gondolatébresztő 

A feladat megoldható a szóforgó technikájával. Ilyenkor minden diák egy-egy kérdőszót idéz 

fel egymást követve, figyelve arra, hogy egy kérdőszó csak egyszer hangozzék el.  

30/ Gondolatgyűjtő 

pl. Délutánonként a szobájában, a lámpa mellett Kati a nagymamájának érdeklődve felolvas 

egy könyvet, hangosan, de nem kiabálva. 

30/1.  

a) (könnyű feladat jelölés) 

b) (nehéz feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Az a) feladatot követően a diákok egymással kicserélhetik a füzeteket, így mindenki a másik 

mondatait elemezheti és készítheti el hozzá az ágrajzokat. Az ellenőrzésre pedig visszakerülhet 

mindenkihez a saját füzete. 

30/2. (nehéz feladat jelölés) 

– Hetedikén, hétfőn (kapcsolatos mellérendelés, kötőszó nélkül) hárman Hédivel, 

Hugóval (kapcsolatos mellérendelés, kötőszó nélkül) Hágából Helsinkibe hajóztunk. 
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– Havazik Helsinkiben, Hágában (kapcsolatos mellérendelés, kötőszó nélkül). 

– Hó hull háztetőkre, hidakra, halpiacokra (kapcsolatos mellérendelés, kötőszó nélkül). 

– Hangulatos hotelünk helyiségeiben, hálószobáiban (kapcsolatos mellérendelés, 

kötőszó nélkül) hintaszékek, heverők háziszőttesekkel. 

– Hosszú hontalanságomból húsvétra hazaérkezem hozzátok Hevesre helikopterrel vagy 

hajóval (választó mellérendelés, kötőszóval). 

30/3. (könnyű feladat jelölés) 

– Úgy érzem, az osztálytársaim legtöbbje kedvel (Á) engem. – Jó kedvvel (H) fogtunk neki 

a szombati főzésnek. 

– Az unokatestvérem egy nagyvállalatnál könyvel (Á). – A könyvtár tele van jobbnál jobb 

könyvvel (H). 

30/A szavakon túl 

Szeretném felpróbálni a piros ruhát a kirakatban. – értelmezhetjük a ruha helyének 

jelölőjeként (hol lévő ruhát?), de – mint az eladó is tette – a próba helyeként is (hol 

felpróbálni?) 

31. A határozók fajtái I. (hely-, idő-, szám-, állapot-, mód-, fok- és mértékhatározó) 

31/ Gondolatébresztő 

látogatóba – hely, betegen – állapot, ötször – szám, gyermekkorában – idő, asztalon – hely, 

délben – idő, sokszor – szám, üdítően – mód, ügyesen – mód 

A feladat könnyíthető, amennyiben a diákok a megadott szavakhoz igéket kapcsolva 

szintagmákat hoznak létre, és úgy kérdeznek rá a határozókra.  

31/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

A feladat megoldható otthoni feladatként, 3-5 perces kiselőadásokat készítve belőle.  

31/1. (könnyű feladat jelölés) 

– szájról szájra – módhatározó – ’kering, körbe jár’ 

– egyik napról a másikra – módhatározó – ’éppen csak hogy a mindennapi dolgokra jut 

pénze’ 

– sebbel-lobbal – módhatározó – ’izgatott sietséggel’ 

– felibe-harmadába – módhatározó – ’elnagyoltan, nagyjából’ 

31/2. (könnyű feladat jelölés) 

– állapothatározó: a), b), c) 

– módhatározó: d), e), f) 

31/3. a) (emelt szintű feladat jelölés) 

– helyhatározó: Hágából, Helsinkibe, hálóhelyére, hangversenyen, Helsinkiben, 

Hágában, háztetőkre, hidakra, halpiacokra, húszig, helyiségeiben, hálószobáiban, 

hontalanságomból, Hevesre 
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– időhatározó: (három) hétig, hetedikén, hétfőn, hamarosan, huszonharmadikán, 

hajnalban, hétkor, hosszan, hétköznapokon, húsvétra 

– állapothatározó: halászcsónakként 

– módhatározó: hátrahagyva 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A szöveget három-négy mondatonként szétválasztva a feladatot páros munkában is 

megoldhatjuk. Ebben az esetben a tanultak közül minden lehetséges határozót meg kell 

keresni. 

b) A tanultak közül egy határozófajta sem hiányzik, csak a kiegészítő anyagba soroltak.  

Pl.  

Már háromszor hívtam telefonon. – számhatározó 

Ezerszer izgalmasabb ez a könyv. – fok- és mértékhatározó  

31/ A szavakon túl 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: Magyar értelmező kéziszótár 

– hosszmérték: rőf ’kb. 78 cm’, arasz ’a hüvelykujj és a kisujj hegye közti távolság’, 

sing ’kb 60 cm’, öl ’6 láb, kb. 1,8 m’ 

– súlymérték: font ’kb. fél kg’, uncia ’28,35 g’, lat ’1,75 dkg’ 

– űrmérték: akó ’kb. fél hl’, icce ’kb. 8 dl’, pint ’kb. 1,5 l’, messzely ’kb. 3 dl’ 

A diákok akár csoportmunkában, akár páronként megszerezhetik a hiányzó információkat. A 

csoportok, ill. párok számára szűkíthetjük a feladatot: csak a hosszmértéket, csak a 

súlymértéket vagy csak az űrmértéket kerestetve velük. 

32. A határozók fajtái II. (eredet-, eredmény-, cél-, ok-, tekintet-, hasonlító határozó) – 

Kiegészítő anyag  

32/ Gondolatébresztő 

fából – eredet, füstté – eredmény, semmiért – cél, tökmagnak – ok, méznél – hasonlító  

A feladat megoldása könnyíthető, amennyiben a diákok kérdéseket tesznek fel, amire az adott 

határozó válaszol.  

miből vaskarika? – fából vaskarika, mivé válik? – füstté válik, miért a hűhó? – semmiért a hűhó, 

minek örül? – a tökmagnak örül, minél édesebb? – a méznél is édesebb 

32/ Gondolatgyűjtő 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

Az új határozók összeggyűjtése kiindulhat a Gondolatébresztő határozóinak megállapításából.  

fából – eredethatározó, füstté – eredményhatározó, semmiért – célhatározó, tökmagnak – 

okhatározó, méznél – hasonlító határozó 
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32/1. (emelt szintű feladat jelölés)  

32/2. 

a) (nem) látta – Á, Pali – A, édesanyját – T, hetek óta – Hidő 

b) lettek – Á, tervei – A, semmivé – Heny, a háború miatt – Hok  

c) harcolj – Á, (te) – A, a győzelemért – Hcél, kitartóan – Hmód 

d) származik – Á, a recept – A, a nagymamámtól – Het, ez – Jkij 

e) szeretem – Á, a csokit – T, (én) – A, jobban- Hmód, a sütinél – Hhas 

f) elsírja – Á, valaki – A, magát –T, az örömtől – Hok 

32/3. (emelt szintű feladat jelölés) 
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32/ Társasjáték 

Egyéni megoldások. 

33. A határozók fajtái III. (társ-, eszköz-, részeshatározó) 

33/ Gondolatébresztő 

szív 

33/ Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: csomagolópapír, nagyobb karton, színes filctoll 

A diákok 3-4 fős csoportokat alkotva elkészíthetik a közös táblázatukat/fürtábrájukat a 

tudásuk rendszerezéséhez. Javasoljuk, hogy az elkészült alkotások kerüljenek ki az 

osztályterembe, így a gyakorló, ismétlő, összefoglaló órák alkalmával segítségül szolgálhatnak.  

33/1. (könnyű feladat jelölés) 

a)  

– javították meg – Á, (ők) – A, a bicikliket – T, Palival – Htárs 

– neveztek – Á, (ők) – A, a versenyre – Hhely, előadásokkal – Heszk 

– húzták ki – Á, (ők) – A, a vízből – Hhely, egy kötéllel – Heszk 

– utazott el – Á, (ő) – A, Debrecenbe – Hhely, a testvérével – Htárs 

b)  

– Csillagcsavarhúzókkal javították meg a bicikliket. 

– A tanárnővel együtt neveztek a versenyre. 

– Önkéntes mentőkkel húzták ki a vízből. 

– Vonattal utazott el Debrecenbe. 

c)  

– Palival vagy Marcival javították meg a bicikliket. 

– Az édesapjával és a testvérével utazott el Debrecenbe. 

33/2. (emelt szintű feladat jelölés) 

– időhatározó: reggel, tegnap 

– eszközhatározó: berregéssel, ajándékkal, énekkel, virággal 

– társhatározó: Zalánnal 

– részeshatározó: a lányoknak, mindenkinek 

– helyhatározó: a kiserdő felé, mellette, réten, az úton, az osztályban 

– fok-, mértékhatározó: nagyon, rengeteg, sok, hatalmas 

– eredethatározó: ezekből, belőle 

33/3. (emelt szintű feladat jelölés) 

Igen, abban az esetben, ha igenévvel fejezzük ki, például Érdemes iskolába járni. 

33/ A szavakon túl 

Egyéni megoldások. 
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34. A jelző fogalma, jellemzői, fajtái 

34/ Gondolatébresztő 

A feladat páros munkában megoldható.  

34/ Gondolatgyűjtő 

– minőségjelző: a jelzett szó valamely tulajdonságát – milyen? – Jmin 

– mennyiségjelző: a jelzett szó valamely mennyiségi tulajdonságát – mennyi?, hány? – 

Jmeny 

– birtokos jelző: birtokviszonyt – kinek…a?, minek…a? – Jb 

– piros, csíkos, cukros – Jmin 

34/1. (páros munka jelölés)  

Javasoljuk, hogy a diákok a jelzős szószerkezeteket gyűjtsék ki a szövegből.  

– minőségjelző: szomorú fellegek, éjszakai műszak, az első ajtót, szigorú szemekkel, régi 

kalapja, a nyikorgó ajtók, jobb oldali székre, múlt héten, szürke tömbházakat, álmosító 

eső, októberi eső 

– mennyiségjelző: tíz perccel, második székre 

– mutató névmási kijelölő jelző: azon a hajnalon 

– birtokos jelző: a gyár parkolójában, a felszállók igazolványait, nagyapja kalapja 

34/2. (könnyű feladat jelölés)  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: csomagolópapír, nagyobb kartonlap, színes filctoll 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A diákok 3-4 fős csoportokat alkotva elkészíthetik a táblázatukat. Érdemes lehet az ellenőrzést 

a csoportok mozgatásával megvalósítani. Minden csoport menjen át egy másik csoport 

vázlatához, és nézze át, ha szükséges, egészítse ki azt! Javasoljuk, hogy az elkészült alkotások 

kerüljenek ki az osztályterembe, így a gyakorló, ismétlő, összefoglaló órák alkalmával 

segítségül szolgálhatnak.  

34/3. (nehéz feladat jelölés) 

a) A fürge egér beszaladt a kis lyukba. 

b) A negyedik ház előtt van egy szobor. 

c) A kutya a leghűségesebb háziállat. 

d) Azokat a szendvicseket ne vidd el a holnapi kirándulásra! 

Nehezíthetjük a feladatot például azzal, hogy konkrétan megadjuk mindegyik mondat alanyát 

(egér stb.), vagy a példamondattal azonos szófajú és alakú állítmányt vagy alanyt kérünk 

(igekötős ige, mutató névmás stb.). 

34/ Szókincsgyarapító 

körülményes, tanult, tapasztalt, hiteget, különc 

Egyéni megoldások. 
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Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

35. A minőség-, mennyiség- és birtokos jelző elemzése 

35/ Gondolatébresztő 

A feladat páros munkában megoldható. 

35/ Gondolatgyűjtő 

– öt ördög – mennyiségjelző, görbe úton – minőségjelző, öt görögdinnyét – 

mennyiségjelző, (gömbbé) gömbölyödött (öt) görögdinnyét – minőségjelző, görgő 

gömbbé – minőségjelző 

– A macska két zöld szeme világít a sötétben.; A két cirmos macska szeme egyformán 

világított a sötétben. 

35/1. (egyszerű feladat jelölés)  

1. igei állítmány: szerette volna 

2. Ki szerette volna? Zalán szerette volna. 

3. alany: Zalán 

4. Mit szeretett volna? Kölcsönkérni szerette volna. 

5. tárgy: kölcsönkérni 

6. Mit kölcsönkérni? Biciklijét kölcsönkérni. 

7. tárgy: biciklijét 

8. Kinek a biciklijét? Zalán(nak a) biciklijét. 

9. birtokos jelző: Zalán 

 

1. igei állítmány: lakott 

2. Ki lakott? A testvére lakott. 

3. alany: testvére 

4. Kinek a testvére? A bábá(nak a) testvére. 

5. birtokos jelző: bába 

6. Milyen bába? A vasorrú bába. 

7. minőségjelző: vasorrú 

8. Hol lakott? A szélén lakott. 

9. helyhatározó: szélén 

10. Minek a szélén? A tisztás(nak a) szélén. 

11. birtokos jelző: tisztás 

35/2. (páros munka jelölés)  

A feladat könnyíthető, ha a kiinduló szószerkezetet megadjuk.  
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35/Játékos anyanyelvünk 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

Egyéni megoldások. 

36. Az értelmező (Kiegészítő anyag)  

36/ Gondolatébresztő 

Először a tulajdonnév szerepel, majd utólag emeljük ki az illető személy egy tulajdonságát. 

Gyakran emlegetjük az adott személyt a neve nélkül, csupán a rá jellemző tulajdonságával. 

36/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Javasoljuk, hogy a feladat megoldására páronként 1-1,5 perc álljon rendelkezésre.  

36/1. (emelt szintű feladat jelölés) 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

– Javasoljuk a feladatot páros munkában megoldani.  

– A diákok elmagyarázhatják egymásnak, hogy hogyan szűkíti az értelmező a példákban 

az értelmezett szó jelentését.  

36/2. (emelt szintű feladat jelölés)  
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– igyál – Á, (te) – A, vizet – T, sokat – Tért 

– kérek – Á, (én) – A, jégkrémet – T, négyet – Tért 

– vezetett – Á, út – A, kanyargós – A ért, a völgybe – Hhely 

– befolyt – Á, a víz – A, a házakba – Hhely, az út mentiekbe – Hhely ért 

– vegyél – Á, (te) – A, abból – Hhely ért 

– indul – Á, szomszédom – A, a polgármester – A ért, korán – Hidő, munkába – Hhely  

– utazom – Á, (én) – A, Londonba – Hhely, a fővárosba – Hhely ért 

– hagytam – Á, (én) – A, lemezeket – T, bent – Hhely, a szobában – Hhely ért  

– találod – Á, (te) – A, Zalánt – T, fent – Hhely, az emeleten – Hhely   ért 

36/3. (emelt szintű feladat jelölés) 

meleget/hideget; Valért/Xavért/Babért; dutyiban/sufniban; barátom 

36/4. (emelt szintű feladat jelölés) 

Lehetséges válaszelemek: 

Az értelmező az értelmezett szó után áll. Az értelmezett szó jelentését értelmezi, pontosítja. Az 

értelmezőt az értelmezett szóval egyeztetjük. Szófajuk és mondatrészi szerepük így azonos. Az 

értelmezős szószerkezet a mellérendelő szószerkezethez hasonlít.  

36/Játékos anyanyelvünk 

Egyéni megoldások. 
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A feladat könnyíthető, amennyiben a diákok a kilenc mondatból hármat-négyet választva 

oldják meg a feladatot.  

37. Az egyszerű mondat helyesírása 

– Ha van rá lehetőség, érdemes lehet a www.helyesiras.mta.hu online helyesírási 

tanácsadó portált is használatra előkészíteni, a felületet projektorral kivetíteni, így óra 

közben a felmerülő kérdéseket lehet a portál segítségével tisztázni. 

– A leckével való foglalkozás idejére érdemes egy állandó helyet kijelölni a helyesírási 

szótáraknak, hogy a diák bármikor könnyen hozzáférjen, amikor szükségét érzi.  

37/1. (könnyű feladat jelölés) 

a)  

– A láda abban a pillanatban visszaesett a gödörbe./? 

– Eltűnt./!/? 

– Csak egy nagy csörrenést lehetett hallani./!/? 

– Te vagy a hibás./!/? 

b) Ajánljuk, hogy a diákok párokat alkotva olvassák fel egymásnak a megoldási 

javaslataikat.  

c)  (páros munka jelölés) 

Egyre nagyobb és nagyobb lett a gödör. Lassuló mozdulatokkal, de még mindig 

kitartóan lapátolták a földet. Itt kell lennie! Hirtelen elakadt az ásó... Egy láda 

körvonalai rajzolódtak ki a földben, olyan mélyen voltak már, hogy csak kötéllel 

lehetett kiemelni. Mind a négyen nekifeszültek, de egyikük megcsúszott és elesett az 

agyagos földhalmon. A láda abban a pillanatban visszaesett a gödörbe. Jaj! Eltűnt? – 

nézett lefelé a másik, de választ senkitől sem kapott, csak egy nagy csörrenést lehetett 

hallani. Te vagy a hibás! – kiáltottak mindannyian a kötéllel a kezében, még mindig a 

földhalmon fekvő társukra. 

37/2. (könnyű feladat jelölés)  

A karavánok ott álltak meg a lovaskocsijaikkal, ott tanyáztak, ott főztek. 

Együtt ültek, beszélgettek, szót váltottak erről is, meg arról is. 

Egyszer csak a fa mellett, illetve a fa tövénél kilobbant a földből egy hatalmas(,) zöld láng. 

Azon a helyen elrejtett aranypénznek vagy kincsnek kell lennie! 

Bizony az ördög piros öltözetet viselt: piros csizmát, piros nadrágot, piros kabátot, piros sapkát 

és piros szarvakat! 

A 2. példamondat kapcsán fedeztessük fel a tanulókkal, hogy a meg kötőszó elé kerülő vessző 

oka az (erről) is- (arról) is szerkezet. Kérjük a mondat átalakítását úgy, hogy a meg kötőszó elé 

ne kerüljön vessző, pl. Szót váltottak erről meg arról.  

37/3. (könnyű feladat jelölés)  

a) Javasoljuk, hogy a diákok párokat alkotva szólaltassák meg a mondatokat.  

http://www.helyesiras.mta.hu/
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a) Az első mondatban a hétfőn szó kap erősebb nyomatékot (nem kedden), a második 

mondatban a reggel is nyomatékos (nem délben). 

b) egy hatalmas zöld láng – egy hatalmas, zöld láng 

37/4. (könnyű feladat jelölés) 

– Barátom, Zalán gyakran eljön velem a könyvtárba. 

– Zalán, a barátom olvasni és filmet nézni is szeret./Zalán – a barátom – olvasni és filmet 

nézni is szeret. 

– Zalán barátom legtöbbször útleírásokat kölcsönöz a könyvtárból. 

Olvastassuk fel a mondatokat, figyeljük meg a hangsúlyozást, esetleg találjunk ki szituációt a 

példamondatokhoz! 

37/ A szavakon túl  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: nagyobb lap, csomagolópapír, színes filctoll, 

tankönyvek. 

A feladatot érdemes 2-3 fős csoportban megoldani. A diákok külön lapra más tankönyveket is 

felhasználva készíthetnek gyűjtést a különféle szimbólumokból.  

Lehetőség tantárgyi koncentrációra: 

pl. emotikonok (írott-beszélt nyelv)  

38. Gyakorolj! 

38/1.  

a) (könnyű feladat jelölés)  

1. (nem) lenne jobb – Á, kirázni – A, a takarókat – T, az udvaron – Hhely 

2. bátraké – Á, a szerencse – A 

3. (nem) láthatták – Á, az emberek – A, az eseményeket – T, utcai – Jmi, a lépcsőjéről 

– Hhely, múzeum – Jbi 

4. nézte meg – Á, Zalán – A, Palival – Htárs, a madáretetőit –T, kiserdő – Jbi, a hónapban 

– Hidő, múlt – Jkij 

5. elvész – Á, a gyerek – A, bába közt – Hhely, sok – Jmeny 

6. elvállalhatta volna – Á, bárki- A, a rendezését – T, a színdarabnak – Jbi, ennek – Jkij 

b)   1–c, 2–a, 3–b, 4–d, 5–e, 6–f 

38/2  

a), c) (nehéz feladat jelölés)  

1–b, 2–a, 3–e, 4–d, 5–c, 6–f 

a) 1. bokrokat és cserjéket; 2. munkával, szorgalommal; 3. szombaton vagy vasárnap; 4. 

szép és igaz; 5. hajnalban, tehát álmosan; 6. erkölcsöt, törvényt, kötelességet és 

tisztességet 
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38/3. 

a), b) (emelt szintű feladat jelölés) 

1–b, 2–e, 3–c) 4–h, 5–g, 6–d, 7–a, 8–f 

38/4. (könnyű feladat jelölés) 

 
a) Sok víz lefolyt azóta a Dunán. ’régen volt, sok idő eltelt azóta’ 

lefolyt – Á, víz –A, a Dunán – Hhely, azóta – Hidő, sok – Jmeny 

b) Kutyából nem lesz szalonna. ’a rossz természet ellen nehéz küzdeni’ 

(nem) lesz – Á, szalonna – A, kutyából – Heredet 

c) Sötétben minden tehén fekete. ’ha sötét van, nem látszik, hogy milyen a külseje 

valakinek’ 

fekete – Á, tehén – A, sötétben – Hidő, minden – Jmeny 

d) Ebül szerzett jószág ebül vész el. ’a tisztességtelen úton szerzett vagyont elherdálják’ 

vész el – Á, jószág – A, szerzett – Jmin, ebül – Hmód, ebül – Hmód  

Érdemes a szólások és közmondások jelentését és használatát megbeszélni. Kérhetünk 8-10 

mondatos történetet is, amelynek a címe valamelyik közmondás a fentiek közül. 
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39. Összefoglalás – Mondatok, mondatrészek: a határozók és a jelzők  

Lehetséges feldolgozási mód: 

– A grafikai szervezők segítségével a diákok háromfős csoportokat alkotva, 15-20 

percben összefoglalhatják egymásnak a tanult ismereteket.  

– Differenciálható, hogy melyik csoport melyik vázlatot bontja ki részletesebben a 

rendelkezésére álló idő alatt.  

40. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudást ellenőrző feladatokat javasoljuk egyéni munkában megoldani. Így a diák átfogó képet 

kap az aktuális saját tudásáról.  

(40/1.) A nyelv felől vizsgálva a mondat a legnagyobb nyelvi egység, a kommunikáció felől 

közelítve a mondat a legkisebb beszédegység. 

(40/2.) Szószerkezet: azok a szókapcsolatok, amelyek legalább két alapszófajú szóból állnak, 

és köztük valamilyen nyelvtani kapcsolat van. Vagy egy alapszófajú szóból és egy viszonyszós 

szókapcsolatból állnak. – Mondatrész: a szószerkezeteket felépítő egységeket mondatrésznek 

nevezzük.  

(40/3.) Az alárendelő szószerkezeten belül az irányító tagot alaptagnak, az irányított tagot 

bővítménynek nevezzük. 

(40/4.) Az alárendelő szószerkezet tagjai nem egyenrangúak a mondatban, a tagjai között 

nyelvtani kapcsolat van. A mellérendelő szószerkezet tagjai egyenrangúak a mondatban, tagjai 

a mondatban ugyanazt a mondatrészi szerepet töltik be. A tagok között tartalmi, logikai 

kapcsolódás van.  

(40/5.) állítmány, alany, tárgy, határozó – hely-, idő-, mód-, állapot-, eszköz-, társ-, eredet-, 

eredmény-, ok-, cél-, tekintet-, részes-, hasonlító-, szám-, fok- és mértékhatározó – jelző –

minőségjelző, mennyiségjelző, birtokos jelző (értelmező jelző) – A mondatot elemezve 

rákérdezéssel, az adott mondatrészre jellemző kérdőszó felismerésével 

(40/6). állítmány – ige, alany – főnév és főnévi értékű szavak, tárgy – főnév és főnévi értékű 

szavak, határozó – az igén kívül minden szófaj, jelző – a névszók fajtái 

(40/7.) határozott alany, határozatlan alany, általános alany 

(40/8.) határozott tárgy, határozatlan tárgy, iránytárgy, eredménytárgy  

(40/9.) hely-, idő-, mód-, állapot-, eszköz-, társ-, eredet-, eredmény-, ok-, cél-, tekintet-, 

részes-, hasonlító-, szám-, fok- és mértékhatározó 

(40/10.)  

– helyhatározó: az alaptag jelentésének a helyét fejezi ki. Hhely, Hol?, Honnan?, Hová?, 

Mibe? stb., pl. a kocsinál állt 

– időhatározó: az alaptag jelentésének az időbeli körülményét fejezi ki., Hidő, Mikor?, 

Mióta?, Meddig?, Mikorra? stb., pl. három hét alatt  
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– számhatározó: időbeli ismétlést fejez ki, Hszám, Hányszor?, Hányadszor?, Mennyiszer?, 

Hányadszorra?, pl. kétszer szóltam 

– állapothatározó: kifejezi, hogy valaki vagy valami milyen állapotban van, milyen 

állapotból kerül ki, illetve milyen állapotba kerül, Háll, Hogyan?, pl. szomorúan 

ballagott 

– módhatározó: kifejezi, hogy az alaptag jelentése milyen módon történik, Hmód, Milyen 

módon?, pl. gyorsan futott 

– fok- és mértékhatározó: az alaptag jelentésében foglaltak erősségét, fokát, mértékét 

fejezik ki, Hf-m, Milyen mértékben?, pl. ezerszer izgalmasabb 

– eredethatározó: megjelöli, hogy valami vagy valaki honnan ered, Het, Miből?, Mitől?, 

Honnan?, pl. szalmából fonta  

– eredményhatározó: megjelöli, hogy valaki vagy valami mivé, milyenné válik, Heny, 

Mivé?, Milyenné?, pl. porrá töri 

– célhatározó: valakinek vagy valaminek a célját jelöli meg, Hcél, Miért?, Mi célból?, Mi 

végett?, pl. kalácsért jött 

– okhatározó: valaminek az okát jelöli meg, Hok, Miért?, Mi okból? Mi miatt?, pl. lustaság 

miatt 

– tekintethatározó: azt jelöli, hogy az alaptag jelentése milyen szempontból érvényes, 

Htek, Mire nézve?, Milyen szempontból?, pl. magasságát tekintve  

– hasonlító határozó: azt jelöli, akihez vagy amihez hasonlítunk valakit vagy valamit, Hhas, 

Minél?, pl. Péternél fiatalabb  

– társhatározó: azt jelöli, hogy valaki vagy valami kinek vagy minek a társaságában van, 

Htárs, Kivel (együtt)?, Mivel (együtt)?, pl. Robival sétált  

– eszközhatározó: azt jelöli, hogy milyen eszközzel megy végbe az alaptagban megjelölt 

cselekvés, történés, Heszk, Mivel?, Ki/mi által?, pl. kalapáccsal ütötte be 

– részeshatározó: azt jelöli, hogy az alaptagban megjelölt cselekvés, történés kinek vagy 

minek a részére megy végbe, Hrész, Kinek?, Minek?, Kinek a számára?, pl. nekem fontos 

(40/11.) minőségjelző, mennyiségjelző, birtokos jelző, mutató névmási kijelölő jelző  

– közös jegy: általában a jelzők főnevekhez kapcsolódnak, a jelző általában megelőzi a 

jelzett szót, szófajai a névszók fajtái 

– eltérő jegy: a minőségjelző a jelzett szó tulajdonságát, a mennyiségjelző a jelzett szó 

valamely mennyiségi tulajdonságát, a birtokos jelző a birtokviszonyt fejezi ki.  

(40/12.)  

– minőségjelző: a jelzett szó valamely tulajdonságát, ismertetőjegyét fejezi ki, Jmi, 

Milyen?, pl. vékony hangú 

– mennyiségjelző: a jelzett szó valamely mennyiségi tulajdonságát, ismertetőjegyét 

fejezi ki, Jmeny, Mennyi?, Hány?, pl. végtelen türelem 
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– birtokos jelző: birtokviszonyt fejez ki az alaptaggal közösen, Jbi, Kinek…a?, Minek…a?, 

pl. a kutya füle 

– mutató névmási kijelölő jelző: rámutatással szűkíti le a jelzett szó jelentéskörét, Jmuki, 

Melyik?, pl. ez a fa 

(40/13.) minimális, tagolt – bővített, tagolt – szerkesztett, tagolatlan – szerkesztetlen, 

tagolatlan  

(40/14.)  

a) tagolt, minimális mondat 

b) tagolt, minimális 

c) tagolatlan, szerkesztetlen 

d) tagolt, minimális mondat 

e) tagolt, bővített mondat 

(40/15.) l. tankönyv 105. oldal  

(40/16.) 

– Iskola után a sportpálya bejáratánál vagy bent találkozunk. 

– Bent./! Mindig késik valamelyikünk. Ne a hidegben várakozzon addig a másik! 

– De jó is lenne egyszer időben érkezni, többet beszélgetni! 

– Én igyekezni fogok./! Te se faggasd még az utolsó óra után a fizikatanárodat a 

galaxisokról meg a fekete lyukról, azaz mindenféle csillagászati kérdésekről! 

(40/17.) igaz: b, c, e – hamis: a, d 

(40/18.)  

a) szeretne – Á, Annamária – A, síelni – T  

b) sütöttek – Á, Zalán, erőművész – A, tortát – T, rettenthetetlen – Jmi 

c) jár – Á, szabadnap – A, egy – Jmeny, osztálynak – Hrész, szereplő – Jmin, jól – Hmód, a 

versenyen – Hhely  

d) szerepelt – Á, lány –A, magabiztos – Jmin, az előadáson – Hhely  

e) érkezett meg – Á, szomszédja –A, Paliék – Jbi, a nyaralásból – Hhely, most – Hidő 

f) fog nyerni – Á, versenyző – A, fizikumú, taktikusabb – Jmin, jobb – Jkij, ma – Hidő 

(40/19.)  

a) Az édesanya és a kislánya lelkesen készíti a karácsonyi süteményt a konyhában. 

b) A fekete, szemüveges kisfiú szerencsére nem felejtette otthon a bukósisakját. 

c) A két lány vidáman dodzsemezik a napsütötte udvaron.  

d) A zsiráfok és a zebrák békésen legelésznek a szavannán. 

e) A tanár kérdésekkel segíti a diák feleletét a táblánál. 

f) A gyorsan száguldó motorversenyzők éles kanyarodása rendkívül veszélyes. 
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V. A KOMMUNIKÁCIÓ ÉS A TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 10 lecke 7 óra alatti feldolgozása javasolt. A 4 órányi új tananyag 

feldolgozását 3 óra képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás és ellenőrzés követi. 

Javasoljuk egy tanórán feldolgozni a következő leckéket: 

– 41. (A tömegkommunikáció) és 42. (A média);  

– 43. (A rádió) és 44. (A televízió); 

– 46. (A világháló) és 47. (Légy óvatos a monitor előtt!)  

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A fejezet A tömegkommunikáció (41.) leckével nyit, célja a kommunikáció, 

tömegkommunikáció fogalmainak megismertetése, a kommunikációs forma jellemzőinek, 

illetve a személyes és tömegkommunikáció eltéréseinek bemutatása.  

Az ezt követő lecke, A média (42.), célja a médium, média, médiatudatosság 

fogalmainak megismertetése. A fejezet kifejezett hangsúlyt fektet a médiatudatosság 

kialakítására, és rávilágít a média működésére, hatásaira.  

A 43. lecke, A rádió célja a rádiózás jellegzetességeinek bemutatása, a rádiós műfajok 

és műsortípusok megismertetése. 

A 44. lecke, A televízió célja a televíziózás jellegzetességeinek bemutatása, a tévés 

műfajok, műsortípusok megismertetése.  

A reklám (45.) lecke feladata a fogalom megismerésén túl a reklámok hatáskeltő 

mechanizmusának szemléltetése, és a manipulatív szándék tudatosítása.  

A világháló (46.) lecke részcélja az internet, honlap, web2, közösségi háló, blog 

fogalmainak tisztázása, az internet történetének megismerése.  

A Légy óvatos a monitor előtt! (47.) lecke nagy hangsúlyt fektet az internethasználat 

veszélyeire, a tudatos internethasználat előnyeire, az adatvédelem fontosságára.  

Az új ismeretanyagot követően a Gyakorolj! (48.) lecke részcélja a meglévő tudás 

elmélyítése, pontosítása, az esetleges hiányosságok pótlása, a pontatlanságok korrigálása 

tankönyvi és munkafüzeti feladatokon keresztül.  

Az Összefoglalás – a kommunikáció és a tömegkommunikáció (49.) lecke részcélja a 

tanultak ismétlése, az esetleges hiányosságok pótlása a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó 

feladatanyaga segítségével.  

Az Ellenőrizd a tudásodat! (50.) lecke lehetőséget teremt a tanult ismeretek, 

elsajátított képességek ellenőrzésére. 

A munkafüzet lehetőséget teremt a tudás elmélyítésére, egyes leckét érintő 

problémák megvilágítására, megértésére, gyakorlásra, a hiányosságok pótlására szóbeli és 

írásbeli feladatokon keresztül. Egyéni munka, páros munka és csoportmunka lehetőségével 

valósul meg a tananyag feldolgozása különböző nehézségű feladatok segítségével. 
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A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák:   

41. A tömegkommunikáció 

41./ Gondolatébresztő 

– A kommunikáció közlési folyamat, amely kölcsönös információcserén alapul.  

– A közlésfolyamatot több tényező együttesen alkotja: beszélő, hallgató, csatorna, kód, 

üzenet, beszédhelyzet, valóság. 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

A feladatot páros munkában is megoldhatjuk. Javasoljuk a pókhálóábra grafikai szervezőjének 

alkalmazását. A pókhálóábra közepébe felkerülhet a központi fogalom: kommunikáció. A 

párok feladata pedig az ezzel a fogalommal kapcsolatos ismeret, előzetes tudás összegyűjtése. 

A tanulóknak ilyenkor nem kell törekedniük a logikai kapcsolódásra. Ezt követően a táblán 

rendszerezhetjük a már általuk összegyűjtött információkat. 

41/ Gondolatgyűjtő  

Lehetséges válaszelemek:  

– mobil telefonhálózatok, internet, beszélt nyelv – verbális csatorna 

– mobil telefonhálózatok, internet 

41/1. (könnyű feladat jelölés)  

– kétirányú, közvetlen 

– kétirányú, közvetett 

– egyirányú, közvetett 

– egyirányú, közvetlen 

41/2. (páros munka jelölés) Pl. 

– utca, közlekedési eszközök zaja – mellettük sétáló többi ember beszélgetése  

– a vonal akadozása – mellette lévő emberek beszélgetése 

– adás, közvetítés akadozása – mellette lévő emberek beszélgetése – félreérthető 

fogalmazás  

– tudományos nyelvhasználat túlsúlya  

41/ Talentum 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internet-hozzáférés  

– infokommunikációs eszközök: amelyek lehetővé teszik a gép-gép, ember-gép, ember-

ember közötti kapcsolódást.  

– mobilkommunikáció: mobiltelefonon keresztül történő kommunikáció  

– digitális technológia: adatok rögzítésére, tárolására és felhasználására szolgáló 

technológia 

– Ki korán kel, aranyat lel. 
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42. A média 

42/ Gondolatébresztő  

Lehetséges feldolgozási mód:  

A diákok háromfős csoportokban dolgozva készíthetnek a témával, kérdéssel kapcsolatosan 

egy fürtábrát. A fürtábra készítésénél javasoljuk, hogy a diákok válogatás nélkül írják le azokat 

a szavakat, kifejezéseket, amik a témáról eszükbe jutnak. A felírt fogalmak között csak ezután 

teremtsenek kapcsolatot! 

Lehetséges válaszelemek:  

– nyomtatott médiumok (könyvek, újságok) – elektronikus médiumok (tévé, rádió) – 

online média (blogok, hírportálok, honlapok) – hangzó médium (rádió) – képi médium 

(csak szöveget és képet tartalmazó honlap) – képi-hangzó médium (televízió, film, 

multimédiás honlapok)  

– rádió, televízió, internet 

42/ Gondolatgyűjtő  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés (televízió, rádió) 

Egyéni megoldások. 

Érdemes a gyűjtést otthoni feladatnak feladni. A következő óra eleje kezdődhet ezeknek a 

címeknek a közös összegyűjtésével a táblán rendszerezve.  

42/1. (könnyű feladat jelölés) 

– Előnyei: naprakész információszerzés – távoli eseményekről szerzett tudás – olcsón és 

kényelmesen juthatunk tartalomhoz 

– Káros hatásai: kényelmes befogadáshoz hozzászokás – passzivitásra, tétlenségre adhat 

okot  

42/2. (páros munka jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszközök: kisebb lapok, páronként 4 darab  

Egyéni megoldások. 

42/Projektfeladat  

Egyéni megoldások. 

Javasoljuk meghatározni a gyűjtendő hír mennyiségét.  

43. A rádió  

A lecke elején olvasható kiegészítő anyagot felajánlhatjuk kiselőadás témájaként a korábbi 

órák egyikén. Így az óra kiselőadással kezdődhet.  

43/ Gondolatébresztő  

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: puha kislabda/plüssfigura 
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A diákok válaszolhatnak a két kérdésre úgy, hogy egymásnak dobják a labdát/plüssfigurát, 

akinél a labda van, az válaszol.  

43/ Gondolatgyűjtő  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: lap/karton  

Lehetséges feldolgozási mód:  

Érdemes a feladat megoldásához hosszabb határidőt adni (1 hét). Javasoljuk, hogy a diákok 

külön lapra, esetleg kartonra készítsék el a feladatot. Az elméleti kiindulópont a tankönyv 123–

124. oldalán található.  

Az elkészült feladatokat kiselőadás formájában többen bemutathatják, majd azok 

kikerülhetnek a faliújságra.  

43/1. (könnyű feladat jelölés)  

rádióadó – Tesla – hangjáték – közszolgálati – tömegkommunikáció – kereskedelmi – 

tájékoztatás – zeneközvetítés  

43/2. (páros munka jelölés)  

Egyéni megoldások. 

Az elkészült műsortervet minden pár továbbadhatja a közelében ülő másik párnak, akik 

átolvasva módosító javaslatokat tehetnek. 

43/3. (nehéz feladat jelölés)  

A feladat könnyíthető, ha a diákok páros munkában dolgozhatnak. 

Portréinterjú: célja nem az új információ megszerzése elsődlegesen, hanem az interjúalany 

személyének kibontása, megjelenítése. Fontos szerep jut a hangulati elemeknek, 

ábrázolásnak, megjelenítésnek.  

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

43/ Kitekintő  

fonográf – bakelitlemezek – mágneses szalag – nagylemez – szetereó hangrögzítés és 

hangközvetítés – kompakt kazetta – CD  

44. A televízió  

A lecke elején olvasható kiegészítő anyagot felajánlhatjuk kiselőadás témájaként a korábbi 

órák egyikén. Így az óra kiselőadással kezdődhet.  

44/ Gondolatébresztő  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: puha kislabda/plüssfigura 

A diákok válaszolhatnak a kérdésekre úgy, hogy egymásnak dobálják a labdát/plüssfigurát, 

akinél a labda van, az válaszol. 
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44/ Gondolatgyűjtő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés  

– Javasoljuk, hogy a közösen választott honlapot a tanár vetítse ki.  

– A diákok háromfős csoportokat alkotva dolgozhatnak a feladaton, amit a közös 

megbeszélés követhet.  

44/1. (könnyű feladat jelölés)  

a) sportműsor 

b) beszélgetős műsor 

c) valóságshow  

44/2. (emelt szintű feladat) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés  

– angol soap opera fordítása – a szappan szó egyes korai amerikai rádiósorozatokra utal, 

amelyeket nagy szappangyártó cégek szponzoráltak.  

– az opera szó a műfaj cselekményének milyenségét hasonlítja a zenei műfajhoz.  

44/ Talentum  

Volt egyszer egy vadnyugat 

45. A reklám  

45/ Gondolatébresztő  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: puha kislabda/plüssfigura 

A diákok válaszolhatnak a kérdésekre úgy, hogy egymásnak dobálják a labdát/plüssfigurát, 

akinél a labda van, az válaszol. 

45/ Gondolatgyűjtő  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: számítógép, projektor 

Lehetséges feldolgozási mód:  

– Érdemes a feladat megoldásához hosszabb határidőt adni (1 hét). Javasoljuk, hogy a 

diákok töltsék le az elemezni kívánt reklámokat. 

– Az elkészült feladatokat kiselőadás formájában többen bemutathatják.  

– Érdemes lehet egy közös mappát készíteni, ami az elemzett reklámokat tartalmazza.  

45/1. (könnyű feladat jelölés) 

A diákok párokat alkotva 1-1,5 percben kifejthetik egymásnak a véleményüket.  

45/2. (nehéz feladat jelölés) Pl. 

1. kép: síkképernyős televízió – a valóság illúziójának megteremtését ígéri a készülék 

segítségével  

2. kép: autó – a szabadságélmény érzékeltetésével reklámozza a tárgyat 

3. kép: környezettudatosság – az egyén felelősségét hangsúlyozza a kézbentartás képi 

formájával  
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4. kép: parfüm – életérzést közvetítő reklám: magabiztosság, sikeresség, ilyenné válunk, 

ha használjuk a terméket  

5. kép: futócipő – a gyorsaság érzetével kecsegtet 

6. kép: bevásárlóközpont – minden egy helyen, könnyedén megszerezhető, beszerezhető  

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és a reklám műfajának stílusa jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

45/3. (nehéz feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: csomagolópapír, színes filcek  

Egyéni megoldások. 

– A feladat háromfős csoportban megoldható.  

– Érdemes lehet először az 5 szempontot a plakát hátuljára felírni, majd olyan plakátot 

készíteni, amely ezeket a szempontokat képileg, nyelvileg hordozza.  

– A plakátok bemutatásánál érdekes lehet kitérni arra, hogy a többi diáknak milyen 

üzenetet közvetített, és ez egybeesik-e az 5 felsorolt szemponttal.  

45/ Talentum 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: csomagolópapír, színes filcek, számítógép 

Egyéni megoldások. 

A feladat megoldása 3-4 fős csoportokban javasolt.  

46. A világháló 

A lecke elején olvasható kiegészítő anyagot felajánlhatjuk kiselőadás témájaként a korábbi 

órák egyikén. Így az óra kiselőadással kezdődhet.  

46/ Gondolatébresztő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: puha kislabda/plüssfigura 

A diákok válaszolhatnak a kérdésekre úgy, hogy egymásnak dobálják a labdát/plüssfigurát, 

akinél a labda van, az válaszol. 

46/ Gondolatgyűjtő  

Pl.  

második fejlődési szakasz – saját adattermelés – blogok – közösségi hálók – kollektív tudás – 

kibővített valóság – lehetőség a közélet alakítására  

A kulcsszavak összegyűjtését követően a feladat páros munkában megoldható. A párok 

egymásnak 5 mondatban összefoglalják a szerzett ismeretanyagot.  
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46/1. (könnyű feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

a) Douglas Engelbart 

b) Ray Tomlinson 

c) 2001. január 15. 

d) 1998  

46/2. (páros munka jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés  

– A megtalált honlapokat 2-3 pár 3–5 percben bemutathatja.  

– Érdemes készíteni egy közös dokumentumot, amelyben összegyűjthetők a talált linkek.  

46/3. (nehéz feladat jelölés)  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés  

a)  

– Videoblog: videofelvételen keresztül közvetített tartalom.  

– Hírblog: hírkivonatokat tartalmazó blog.  

– Blogregény: bejegyzések formájában formálódó próza. A regény olvasói aktív 

részesei a regény születési folyamatának, hozzászólásokkal, 

mikroblogbejegyzésekkel formálhatják azt.  

– Haverblog: egy megosztott napló a weben. Rövid, gyakran frissülő bejegyzéseket 

tartalmaz. Hasonló érdeklődési körrel rendelkező barátok szerkesztenek. 

Olvasóközönsége is alapvetően maga a társaság.  

– Közösblog: több, pár fős szerkesztővel rendelkező blog.  

– Politikai blog: politikai tematikájú blog. Az elmélkedő bloghoz tartozó típus.  

– Elmélkedő blog: a szerző egy adott témához kapcsolódó gondolatait tartalmazó 

blog. Gyakran filozofikus tartalom jellemzi.  

b) Egyéni megoldások. 

46/4. (emelt szintű feladat jelölés)  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: papírlapok 

a), b) 

A feladat megoldható 4 fős csoportok segítségével. A csoportok a kerekasztal-körforgó 

technikáját alkalmazhatják. Minden csoport kap egy lapot. Az első diák leír egy gondolatot, 

észrevételt, véleményt a lap tetejére, majd behajtva azt továbbadja a következő diáknak. 

Miután mindenki leírta a gondolatait, a csoportok kihajtva a lapot kezdhetik a megbeszélést.  

46/ Talentum 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés  

Egyéni megoldás. 
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47. Légy óvatos a monitor előtt!  

47/ Gondolatébresztő 

A feladat páros munkában is megoldható. A párok 1-1,5 percben kicserélhetik a véleményüket, 

gondolataikat az idézethez kapcsolódóan.  

47/ Gondolatgyűjtő 

a) A nyelvezete a hagyományos értelemben vett írásbeliséghez képest csak látszólag 

írásbeli, valójában szóbeli.  

b) Élőbeszéd: mulandó, pillanatnyi, egyszeri, lehetőség van az azonnali visszajelzésre, 

gazdag kifejezőeszköz-készlet (nem nyelvi kifejezőeszközök, mondatfonetikai és 

szövegfonetikai eszközök), lazább, szabálytalanabb mondatszerkesztés, rövidebb 

mondatok, ismétlések, töltelékszavak, közhely, mellérendelő összetett mondatok. 

Írott szöveg: újraolvasható, az azonnali visszajelzésre alapvetően nincs lehetőség, 

korlátozott kifejezőeszköz-készlet, szabályosabb mondatszerkesztésű mondatok, 

igényesebb mondatformálás, összetett mondatok, alárendelő összetett mondatok. 

c) Tömör, rövid, rövidítéseket alkalmazó, egyszerűsítő, hangulatjeleket használó, a 

helyesírási szabályokat lazábban kezelő. 

47/1. (csoportmunka feladat jelölés)  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés  

Egyéni megoldás. 

47/2. (könnyű feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

47/3. (könnyű feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

47/4. (nehéz feladat jelölés) 

Érdemes a feladat megoldásához hosszabb határidőt adni (1 hét).  

– Az elkészült feladatokat kiselőadás formájában többen bemutathatják.  

– Érdekes lehet egy közös listát készíteni az osztály gyűjtéséből.  

47/Projektfeladat  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: számítógép, projektor, papír 

Lehetséges feldolgozási mód:  

– Érdemes a feladat megoldásához hosszabb határidőt adni (1 hét).  

– Az elkészült munkát kiselőadás formájában többen bemutathatják.  

– Érdemes lehet egy közös mappát készíteni, ami az elkészült bemutató programokat 

tartalmazza.  
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48. Gyakorolj! 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: számítógép, projektor, könyvtár, 

karton/csomagolópapír, színes filcek  

Egyéni megoldások. 

49. Összefoglalás – A kommunikáció és a tömegkommunikáció  

Lehetséges feldolgozási mód: 

– A grafikai szervezők segítségével a diákok háromfős csoportokat alkotva, 15-20 

percben összefoglalhatják egymásnak a tanult ismereteket.  

– Differenciálható, hogy melyik csoport melyik vázlatot bontja ki részletesebben a 

rendelkezésére álló idő alatt.  

50. Ellenőrizd a tudásodat!  

A tudást ellenőrző feladatokat javasoljuk egyéni munkában megoldani. Így a diák átfogó képet 

kap az aktuális, saját tudásáról.  

(50/1.)  

– közvetlen: ha a feladó és a címzett a kommunikációs szituációban egy helyen, egy 

időben van jelen.  

– közvetett: a kommunikáció nem egy időben vagy nem egy térben zajlik. 

(50/2.)  

– kétirányú: a kommunikációs folyamat résztvevői szerepet cserélnek, a feladó 

üzenetére visszajelzés érkezik a címzettől.  

– egyirányú: a feladó üzenetére nem érkezik válasz a címzettől.  

(50/3.) Olyan közlésfolyamat, amelyben az üzenet közvetett módon (a televízió, a rádió, az 

internet útján) jut el a címzetthez. Egyidejűleg sok címzetthez, akár emberek millióihoz.  

(50/4.)  

– zaj: olyan zavaró tényező, amely akadályozza a megértést.  

– szűrő: a tömegkommunikációs eszközök megszűrik a rendelkezésükre álló információt, 

és úgy közvetítik azt.  

– erősítő: a tömegkommunikáció bizonyos eseményeket, történéseket kiválaszt, 

jelentőségüket ezzel felerősítve.  

(50/5.) Az információk megjelenítését, rögzítését és kommunikálását szolgáló 

eszközrendszereket nevezzük médiumoknak, ezek együttesét pedig médiának.  

(50/6.) nyomtatott: könyvek, újságok – elektronikus: tévé, rádió  

(50/7.) Előnyei: naprakész információszerzés – távoli eseményekről szerzett tudás – olcsón és 

kényelmesen juthatunk tartalomhoz 

Káros hatásai: kényelmes befogadáshoz hozzászokás – passzivitásra, tétlenségre adhat okot  
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(50/8.)  

– forró: a keresőszavakkal mi magunk irányíthatjuk, hogy mi legyen a téma; 

reagálhatunk, kezdeményezhetünk. 

– hideg: alapvetően passzív befogadói vagyunk. 

(50/9.) Egyedi példán keresztül bemutatandó általános jellemzők: többféle médium követése 

– többféle nézőpont kialakítása – tudatos választás – kételkedés, kritikus szemléletmód – 

média szerkezetének, típusainak, alapműfajainak ismerete. 

(50/10.) lásd tankönyv 123–124. oldal – A diákok áttekinthetik a 43/ Gondolatgyűjtő 

megoldott feladatát.  

(50/11.) hírműsor, elemző műsor, magazinműsor, beszélgetős műsor, vetélkedő, közvetítés, 

rádió- vagy hangjáték, zenei műsor  

(50/12.) A rádiónál csak hang, a televíziónál a hang és a kép együttesen közvetíti az 

információt.  

(50/13.)  

– rádiózás: más elfoglaltság mellett is művelhető – a képzelőerőt, fantáziát jobban 

megmozgatja  

– televíziózás: komplexebb élményt ad (hangzás és látvány) 

(50/14.) kívánságműsor, tehetségkutatók szavazásai  

(50/15.) hatást gyakorolnak a befogadóikra  

(50/16.) hamis kép a világról – a tökéletes mindennapok mutatása – csinos nők és jóképű 

férfiak szerepelnek a reklámokban – karcsú, egészséges emberek bemutatása – érzelmekre 

ható mechanizmus, mely vágyakat kelt  

(50/17.) Keresőszavakkal mi magunk irányíthatjuk, hogy mi legyen a téma.  

(50/18.) mi magunk termeljük a tartalmakat – blogok – közösségi hálók – saját magunk osztunk 

meg képeket, gondolatokat, tartalmakat – ezáltal közös kollektív tudás jön létre – kibővített 

valóságot teremtve – közéletet akár formálva 

(50/19.) tankönyv 135–136. oldal – 5 pont  

(50/20.) az általunk küldött és fogadott információknak nyoma marad – érdemes szűrőket 

alkalmazni – mérlegelni, hogy milyen információkat osztunk meg magunkról 

(50/21.) tömör, rövid, rövidítéseket alkalmazó, egyszerűsítő, hangulatjeleket használó, a 

helyesírási szabályokat lazábban kezelő 
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II.2.2. A 8. osztályos tankönyv tartalmainak részletes bemutatása 

I. MIT TANULTUNK AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN?  

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

Összesen 12 tanórát szánjunk az év eleji mérésre, ismétlésre, az új tananyaggal való 

ismerkedésre. A fejezeten belüli 9 ismétlő/gyakorló lecke 9 óra alatti feldolgozása javasolt. 

Ezenkívül az eddig tanultak ismétlése előtt a tanév első tanóráját fordítsuk a taneszközökkel 

való ismerkedésre, az előttünk álló feladatok megbeszélésére! Javasoljuk az év elején a 

szövegértés, szövegalkotás, helyesírás felmérését (1 tanóra), ill. a felmérés eredményeinek 

megbeszélését (1 tanóra).  

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A kilenc lecke célja a már meglévő tudás, ismeret felelevenítése, az 5–7. osztályban tanultak 

ismétlése a tankönyv és a munkafüzet feladatain keresztül, a lecke kínálta ágrajzok, 

táblázatok, grafikai szervezők segítségével. A fejezet tartalmai többféleképpen is 

feldolgozhatók. Azaz a tankönyv és munkafüzet szerkesztési elvét követve az ismétlő órák 

kövessék egymást, és csak ezek után kezdjük el az új tananyag tárgyalását. Ugyanakkor jól 

működik az a megközelítés is, ha egy-egy ismétlő órát iktatunk be az új tananyag tárgyalása 

előtt. (A II. fejezet tárgyalása előtt az 1–3. leckék, a III. fejezet tárgyalása előtt a 4–6., a IV. 

fejezet tárgyalása előtt a 7–8. lecke segítségével ismételhetünk és készíthetjük elő az új 

tananyagot.) 

A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák:   

1. A kommunikáció és a tömegkommunikáció 

1/ Gondolatébresztő, Gondolatgyűjtő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: csomagolópapír, színes filcek  

Javasoljuk a feladat megoldását 3-4 fős csoportokban.  

1/1. (könnyű feladat jelölés) 

a) anya – gyermek (író) 

b) Egy könyv megírásának lehetőségéről. 

c) nem véve komolyan  

1/2. (könnyű feladat jelölés)  

 beszédhelyzet: beszélgetés  

 feladó: anya 

 címzett: gyermek, alkotó 

 csatorna: levegő 
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 üzenet – visszajelzés: Írhatnál rólunk is valami könyvet. – Nocsak! (…) milyen könyv 

legyen az, vidám-e vagy szomorúságos? – Igaz legyen. 

 kód: nyelv  

1/3. (nehéz feladat jelölés) 

Egyéni megoldások, több válasz is elfogadható. 

Pl. A kommunikáció célja a befolyásolás, az anya a fiát róluk, a családjukról szóló könyv írására 

kéri fel.  

1/4. (nehéz feladat jelölés) 

a) kétirányú 

b) közvetlen 

c) verbális  

1/5. (páros munka jelölés) 

a) egyirányú 

b) közvetett 

c) verbális  

1/6. (könnyű feladat jelölés) 

a) b)  

Egyéni megoldások. 

1/7. (könnyű feladat jelölés) 

a) elegem van – jó itt – félek – elégedett vagyok  

b) családi albumban: egy esemény, pillanat, benyomás megörökítése – közösségi oldalon: 

valamiféle cél szolgálása, pl. támogatás kérése, segítség kérése, vásárlásra csábítás  

c) Egyéni megoldások. 

1/8. (könnyű feladat jelölés) 

Lehetséges válaszelemek: 

 előnyei: sok emberhez eljutó – gyors információáramlást biztosító – naprakész – 

reklámfelületet jelentő  

 hátrányai: névtelen hozzászólási lehetőséget teremtő – befolyásoló  

1/ Szókincsgyarapító  

– Sok beszédnek sok az alja. – A lényeget kevés szóval is el lehet mondani.  

– Szava adja el az embert. – Abból ítélik meg az embert, amit mond. 

– A szó gyakran jobban vág, mint a kard. – A mondanivalóval is képesek vagyunk 

megvédeni magunkat. 

– A szavakat mérlegelni szokás, nem számolni. – A szavak által közvetített tartalomra 

érdemes odafigyelni.  

b) Egyéni megoldások. 
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Értékelési szempontok: 

 Egységes téma és stílus jellemezze! 

 Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

2. A helyesírás 

 A fejezettel való foglalkozás idejére érdemes egy állandó helyet kijelölni a helyesírási 

szótáraknak, hogy a diák bármikor könnyen hozzáférjen, amikor szükségét érzi.  

 Ha van rá lehetőség, érdemes lehet a www.helyesiras.mta.hu online helyesírási 

tanácsadó portált is használatra előkészíteni, a felületet projektorral kivetíteni, így az 

óra közben a felmerülő kérdéseket a portál segítségével tisztázni lehet.  

2/ Gondolatébresztő  

 kiejtés elve: távolság, háború, mennyi 

 szóelemzés elve: mondja, azonban, haladsz, vízszerelő, főzhet  

 hagyomány elve: Széchenyi István, gulya, veszély, harkály, Eötvös Loránd 

 egyszerűsítés eleve: sakkal, zamárdi, otthon 

2/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

2/1. (könnyű feladat jelölés) 

a) múlva – szendergésemből – árvíz 

b) kiejtés elve  

c) hangzott – kitekintettem 

2/Játékos anyanyelvünk  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: üres, kisebb lapok  

Egyéni megoldások. 

3. A szövegalkotás 

3/ Gondolatébresztő 

A megbeszélést megelőzheti egy 3 percnyi páros munka.  

3/ Gondolatgyűjtő 

a)  

– írásbeli: elégia – levél – ímél – regény – termékleírás 

– szóbeli: felelet – előadás 

– írott-beszélt nyelv: komment – sms  

b)  kulcsszavas vázlat – tételmondatos vázlat – különféle grafikai szervezők használatával, 

pl. gondolattérkép, folyamatábra   

3/1. (segítséget igénylők feladata)  

a) leírás b) jellemzés c) elbeszélés 

http://www.helyesiras.mta.hu/
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3/2. (könnyű feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

3/ Talentum 

Egyéni megoldások. 

Az elkészült alkotásokat a diákok kitűzhetik a termük faliújságjára, így egymásét is el tudják 

olvasni.  

4. A beszédhangok 

4/ Gondolatébresztő 

 magánhangzó: A tüdőből kiáramló levegő megrezegteti a hangszalagokat, lényeges 

akadályba viszont nem ütközik. 

 mássalhangzó: A tüdőből kiáramló levegő akadályba ütközik. 

4/ Gondolatgyűjtő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: csomagolópapír, színes filcek.  

Javasoljuk a feladat megoldását 3-4 fős csoportokban.  

4/1. (könnyű feladat jelölés)  

a) június 21. 

b) Hajdúdorog, Büdszentmihály  

c) Szent Iván, Szeged, János  

d) igaz – igaz – igaz – hamis  

4/2. (könnyű feladat jelölés) 

 leghosszabb – hangrend  

 nézzünk – írásban jelölt teljes hasonulás  

 hiedelmet – hiátus  

 erre – írásban jelölt teljes hasonulás  

 napra – hangrend  

 utcát – írásban jelöletlen teljes hasonulás  

 hintsék – összeolvadás 

 kisebb – nyúlás 

 dobtak – zöngésség szerinti részleges hasonulás  

 ünnepen – hangrend 

 büdszentmihályi – zöngésség szerinti részleges hasonulás 

 osztják – összeolvadás  
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4/ Társasjáték  

Egyéni megoldások. 

A magánhangzóra végződés megakadályozná a magas – vegyes – mély sorrendet.  

5. A szavak szerkezete és jelentése 

5/ Gondolatébresztő 

ragozott szavak: teniszeztem, napernyőt, noteszemben, cipészhez, levelet, várat 

a ragozott szavak közül az egyjelentésű szavak: teniszeztem – napernyőt – növények – 

noteszemben – cipészhez 

szómagyarázat – egyéni megoldások 

5/ Gondolatgyűjtő 

 egyjelentésű: teniszeztem – háztető – napernyőt – növények – noteszemben – zöldség 

– cipészhez – kilincs – pl. zongora, tepsi  

 többjelentésű: levelet – pl. zebra, egér  

 azonos alakú: várat – pl. verem, hasad 

 hasonló alakú: egyenlőre, egyelőre – tejfel, tejföl 

 ellentétes jelentésű: pl. reggel, este – lent, fent 

 rokon értelmű: pl. eb, kutya – lepke, pillangó  

5/1. (könnyű feladat jelölés) 

a) ingatlan, házban, ingatlanban, otthonába 

b) pl. hajlék, fészek, kégli, épület, kuckó  

c) paraméter: adottság – spejz: kamra 

d) helység: település 

e) előtt – után, rendezetlen – rendezett, régi- új, nagy-kicsi, van-nincs, szűkös-tágas, 

kisebb-nagyobb 

5/2. (segítséget igénylők feladata)  

a) tömegközlekedési, napfényes, zöldövezeti, emeleti, tisztasági  

b) (könnyű feladat jelölés)  

-i, -es 

5/3. (könnyű feladat jelölés) 

pl. paraméterekkel, csomóponthoz, házban, ingatlanban, bútorokkal 

5/4. (nehéz feladat jelölés) 

a), b) pl. ingatlan – főnév , jó – melléknév, két – számnév, szoba – főnév, félszoba – főnév  

5/5. (páros munka jelölés)  

– rendezett: rend – szótő + ez – igeképző + ett – befejezett melléknévi igenév képzője  

– bútorokkal: bútor – szótő + ok – többes szám jele + kal – határozórag 

– költözhet: költöz – szótő + het – hatóige képző  
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5/ Talentum 

– tömegközlekedési, csomóponthoz, zöldövezeti, félszoba, gardróbszekrénnyel, 

fürdőszoba, járólappal 

– Egyéni megoldások. 

6. A szófajok 

6/ Gondolatébresztő 

 Alapszófajú szavak: egy vagy több önálló jelentésük van, általában gazdagon 

toldalékolhatók, önálló mondatrészek lehetnek és bővíthetők. 

 Viszonyszók: többségüknek nincs önálló fogalmi jelentése, viszonyjelentéssel 

rendelkező szavak. A mondatokban más szavakhoz kapcsolódnak, és hozzátesznek 

valami bonyolultabban megfogalmazhatót, mégis fontosat a jelentésükhöz. Általában 

nem toldalékolhatók. 

 Mondatszók: nem toldalékolhatók, nem lehetnek mondatrészek, nem bővíthetők, de 

lehetnek tagolatlan mondatok. Érzelmet, indulatot, véleményt fejeznek ki.  

6/ Gondolatgyűjtő  

Egyéni megoldások. 

6/1. (könnyű feladat jelölés) 

Társadalmi szolidaritást elősegítő téma. 

a) Nagyatád minden általános iskolájából, Dél-Somogy több településéről 

b) Nagyatád 

c) Ignácz János 

d) roma költők műveit szavalták a versenyzők 

e) Facebook-bejegyzésként az interneten 

6/2. (könnyű feladat jelölés) 

a), b) Ignácz János, Ormai István: személynév 

Cigány Nemzeti Önkormányzat, Nagyatád Város Önkormányzata, Városi Könyvtár: 

intézménynév 

Dél-Somogy, Nagyatád: földrajzi név 

6/3. (csoportmunka jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: lapok  

Egyéni megoldások. 

6/4. (páros munka jelölés) pl. 

a)  

– főnév, köznév: évben, örömmel  

– főnév, tulajdonnév: Ormai István  

– melléknév: nagy  

– számnév: több  
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– névmás: minden, ebben  

– ige: adtunk  

– igenév: felkészült  

– kötőszó: és  

– névelő: a  

– névutó: után  

– igekötő: meg  

– határozószó: nagyon  

b)  

– segédige 

– indulatszó 

– a kapcsolattartás mondatszavai 

– hangutánzó mondatszók 

c) (nehéz feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

6/5. a) (könnyű feladat jelölés) b) (nehéz feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

A diákok párokat alkotva kicserélhetik egymás elkészült szövegeit, és megkereshetik abban 

az előre megadott szófajokat.  

6/ Talentum 

Egyéni megoldások. 

7. A szószerkezetek 

7/ Gondolatébresztő, Gondolatgyűjtő 

– mellérendelő, kapcsolatos: sonkát és sajtot – alárendelő, határozós: folyó mellett lakom – 

alárendelő, jelzős: a fiam táskája – alárendelő, jelzős: rózsaszínű szoknya – mellérendelő, 

választó: holnap vagy holnapután 

pl. – mellérendelő ellentétes: hideg de barátságos – mellérendelő, következtető: lusta ezért 

lemaradó – mellérendelő, magyarázó: fáradt ugyanis dolgozó  

– alárendelő, alanyos: Peti fut – alárendelő, tárgyas: fát kivágni 

7/1. (segítséget igénylők feladata) 

a) igen 

b) igen 

c) nem  

7/2. (könnyű feladat jelölés) 

pl. 

a) tetszőleges kezdőnappal 

b) Budapest határán belül 
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c) nyomtatással kerül 

7/3. (nehéz feladat jelölés) 

a) pl. a bérletszelvény használható, kell megadni  

b) az (…) azonosítót vagy a (…) sorszámát  

c) Nem szorosan egymás mellett álltak a tagok.  

7/4. (emelt szintű feladat jelölés) 

 
7/Társasjáték 

Egyéni megoldások. 

8. A mondatok és a mondatrészek  

8/ Gondolatébresztő 

A mondat egy vagy több szóból áll, és jellemző hanglejtéssel rendelkezik. A nyelv felől vizsgálva 

a legkisebb nyelvi egységekből különböző szabályok alapján felépíthető legnagyobb nyelvi 

egység. A kommunikáció felől nézve a mondat a legkisebb beszédegység. 

8/ Gondolatgyűjtő 

Pl.  

– Kijelentő mondat: Reggel kirándulni megyünk. – kérdő mondat: Vajon kirándulni 

megyünk? – felkiáltó mondat: Kirándulni megyünk! – Óhajtó mondat: Bárcsak 

kirándulni mennénk! – Felszólító mondat: Kiránduljunk! 

– Egyéni megoldások. 

8/1. (segítséget igénylők feladata) 

a) mellszobor 

b) Amikor az ötvös a fémlemezt a hátoldala felől kalapálja ki. 

c) Győr, székesegyház 

d) Fémek megmunkálásával.  

8/2. (könnyű feladat jelölés) 

a) tagolt, bővített 

b) kijelentő 
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8/3. (páros munka jelölés) 

a) tartalmazza – állítmány, ezüsttok – alany, külön – minőségjelző, belsejében – 

helyhatározó, herma – birtokos jelző, koponyacsontjait – tárgy, I. László király – 

birtokos jelző  

b)  

 
8/4. (páros munka jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

 Egységes téma és stílus jellemezze! 

 Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

8/ Talentum 

Egyéni megoldások. 

Pl. Szent László ereklyetartó hermája a 15. század eléjén készült. A 65 cm magas tárgy 

aranyozott ezüstből készült sodronyzománc borítással. A herma Győrben, a székesegyházban 

tekinthető meg.  

9. Gyakorolj! 

9/1. (segítséget igénylők feladata jelölés)  

a) középkori kolostorkertekben 

b) francia levendula 

c) A levendula illóolaj-tartalma magasabb volt, mint az őshazában termesztetté, és a 

tőzsdén is jegyezték. (Itt mindkét megoldás elfogadható.)  

d) 1972 

e) nyár közepén 

f) nem  
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9/2. (könnyű feladat jelölés) 

tájékoztatás 

9/3. (könnyű feladat jelölés) 

Elbeszélő, mert a tihanyi levendulás történetét beszélik el időrendben előre haladva. 

9/4. (könnyű feladat jelölés) pl. 

a) ültettek 

b) látogatókat 

9/5. (könnyű feladat jelölés) 

a) kellemes – kellemetlen, ismert – ismeretlen, siker – kudarc, művelt – műveletlen  

b) pl.  

 A nyári este hőmérséklete kellemes volt. – Ilyen kellemetlen emberrel még nem is 

találkoztam.  

 Az okok ismertek. – Ismeretlen eredetű betegséggel állunk szemben.  

 A sikert ugyanolyan nehéz elviselni, mint a kudarcot.  

 A nagymamám igazán művelt asszony. – Műveletlen vagyok ebben a témában 

még.  

9/6. (könnyű feladat jelölés) 

– A tőzsde nyilvános piac, egy hely, ahol bizonyos árukat erre feljogosított személyek 

adhatnak és vehetnek szigorú eljárási szabályok szerint.  

– A vállalkozás komolyságát, gazdasági jelentőségét jelzi, ha a tőzsdén is jelen van.  

9/7. (nehéz feladat jelölés)  

a) nagyságát   

b) középkori 

c) levendula  

d) mutatja  

9/8. (könnyű feladat jelölés) 

telepítette: igei – volt ismert: névszó és segédige – magasabb volt: névszó és segédige – 

kezdték meg: igei   

9/9. (könnyű feladat jelölés) 
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a)  

– újraindult – állítmány 

– a levendulatermesztés – alany 

– 1986-tól – időhatározó 

– a területen – helyhatározó 

b)  

– termesztett – állítmány 

– Bittera – alany 

– levendulát – tárgy 

– területen – helyhatározó 

– bérelt – minőségjelző 

– apátságtól – eredethatározó 

– a tihanyi – minőségjelző 

– kezdetben – időhatározó 

II. DOLGOZZUNK A SZÖVEGEKKEL! 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 12 lecke 13 óra alatti feldolgozása javasolt. A 9 órányi új tananyag 

feldolgozását 4 óra képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás és ellenőrzés követi.  
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A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A fejezet tudatosan került a tankönyv elejére, ugyanis tapasztalataink szerint a központi 

felvételin hangsúlyosan szerepel a szövegértés, a szövegalkotás és általában az írásbeli 

kifejezőkészség mérése. Természetesen a témák tárgyalási sorrendje csak egy javaslat, ettől 

el lehet térni. Ahogy az ismétlő fejezetnél, úgy itt is meg lehet bontani a fejezet rendjét, 

például a grammatikai témák lazításaként, egy-egy szövegalkotással kapcsolatos lecke 

beiktatásával a III. és a IV. fejezetbe.  

A fejezet A szövegek olvasása (10.) leckével nyit. Célja az olvasási stratégiák típusainak 

elkülönítése, illetve a folyamatos, nem folyamatos és kevert típusú szövegek jellemző 

jegyeinek bemutatása. A lecke nagy hangsúlyt fektet a digitális szövegek olvasásának 

folyamatára.  

Az ezt követő lecke, A szövegek értelmezése (11.) célja a szövegértő olvasás szintjeinek 

tisztázása és a szöveg felolvasásához kapcsolódó lépések bemutatása.  

A 12. lecke, A véleményalkotás szóban részcélja a beszélgetés és megbeszélés 

fogalmainak elkülönítése, valamint a vita fogalmának tisztázása. A lecke kiemelt figyelmet 

fordít a vitatkozás szabályainak ismertetésére.  

A hozzászólás, a felszólalás és a kiselőadás (13.) lecke a hozzászólás, felszólalás és 

kiselőadás műfajainak megismertetését tűzi ki célul. 

Az ezt követő lecke, az Alkalmi beszéd (14.) feladata az alkalmi beszéd, ezen belül az 

ünnepi beszéd és köszöntő sajátosságainak, jellemzőinek bemutatása.  

A Jegyzetkészítés szóbeli és írott szövegekhez (15.) lecke a jó jegyzet készítésének 

módszereit mutatja be, megkülönböztetve az olvasott szöveg és a szóban hangzó szöveg 

jegyzetelésének módjait. 

A 16. lecke, az Adatgyűjtés, a források felhasználása részcélja a nyomtatott forrás és 

az elektronikus forrás fogalmainak elkülönítése, illetve a források hitelességi kérdésének 

körbejárása. A lecke hangsúlyt fektet a forrásokra való hivatkozás szabályainak bemutatására. 

A Néhány jellegzetes sajtóműfaj (17.) című lecke a tájékoztató és a véleményközlő 

műfajok bemutatását tűzi ki célul. 

A 18. lecke, Az önéletrajz a hagyományos és vázlatszerű önéletrajz jellemző jegyeinek 

bemutatására vállalkozik.  

Az új ismeretanyagot követően a Gyakorolj! (19.) lecke részcélja a meglévő tudás 

elmélyítése, pontosítása, az esetleges hiányosságok pótlása, a pontatlanságok korrigálása 

tankönyvi és munkafüzeti feladatokon keresztül.  

Az Összefoglalás – Dolgozzunk a szövegekkel (20.) lecke részcélja a tanultak ismétlése, 

az esetleges hiányosságok pótlása a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó feladatanyaga 

segítségével.  

Az Ellenőrizd a tudásodat! (21.) lecke lehetőséget teremt a tanult ismeretek, 

elsajátított képességek ellenőrzésére. 
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A munkafüzet lehetőséget teremt a tudás elmélyítésére, egyes leckét érintő 

problémák megvilágítására, megértésére, gyakorlásra, a hiányosságok pótlására szóbeli és 

írásbeli feladatokon keresztül. Egyéni munka, páros munka és csoportmunka lehetőségével 

valósul meg a tananyag feldolgozása különböző nehézségű feladatok segítségével. 

A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák: 

10. A szövegek olvasása 

10/ Gondolatébresztő 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód: 

Javasoljuk, hogy a diákok alkossanak azonos számú belső és külső kört. A körök ellentétes 

irányban kezdenek el forogni. Mikor a szaktanár tapsol egyet, a diákok megállnak, és a 

szemben állóval beszélgetnek a feltett kérdésről.  

10/ Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A diákok párokat alkotva egy T-táblázatot készítenek a füzetükbe a különbségeket 

összegyűjtve. Az elkészült grafikai szervezőt használva foglalhatják össze a tanultakat.  

– Folyamatos szövegek: összefüggő mondatokból, bekezdésekből állnak – az információ 

magából a leírt szövegből érkezik – balról jobbra haladva, lineárisan olvasható.  

– Nem folyamatos szöveg: rövidítéseket, szimbólumokat, jelmagyarázatokat tartalmaz 

gyakran – jellemzője a látottak megfigyelése, rögzítése – a szkennelésre jellemző 

rögzítés – pl. felsorolások, táblázatok, diagramok, térképek, formanyomtatványok.  

– A hiperszövegek terjedelme felmérhetetlen, a linkeléssel végtelen számú elem 

kapcsolható egymáshoz. 

10/1. (segítséget igénylők feladata)  

a) 2017. 11. 18. 

b) színházi programot 

c) gyerek 

d) Holle anyó 

e) igen 

f) rákattintani a jegy ikonra  

10/2. (könnyű feladat jelölés)  

A helyes válasz: c) Kevert típusú szöveg, mivel az előadás leírásai folyamatos szövegnek 

minősülnek: összefüggő mondatból állnak. A honlap tartalmaz táblázatot, felsorolást, amiből 

választani lehet, ez nem folyamatos szövegnek minősül.  

10/3. (könnyű feladat jelölés)  

Pl. Port.hu, a keresés ikonja, vissza az egyszerű nézethez kifejezés  
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10/ Talentum 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A diákok készíthetnek portfóliót a feladatból, ami a meglátogatott honlapokat, legfontosabb 

információkat tartalmazza. 

11. A szöveg értelmezése 

11/ Gondolatébresztő 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód: 

Javasoljuk, hogy a diákok alkossanak azonos számú belső és külső kört. A körök ellentétes 

irányban kezdenek el forogni. Mikor a szaktanár tapsol egyet, a diákok megállnak, és a 

szemben állóval beszélgetnék a feltett kérdésről.  

11/ Gondolatgyűjtő 

Pl.  

– Értő olvasás – 11/1. a)  

– Értelmező olvasás – 11/1. e) 

– Bíráló, kritikai olvasás – 11/2.  

– Alkotó, kreatív olvasás – 11/4. a) 

11/1. (Egyszerű feladat jelölés) 

a) hajlékot, lakást, épület 

b) kő, vályog, tégla, fagerenda, cserép, zsindely 

c) emberöltő – Az emberi élet időtartama (70-80 év); szakember – szakmát alaposan 

ismerő, hivatalosan művelő személy  

d) A kunyhó egyszerű, ideiglenes építmény, építéséhez nem kell szakember.  

e) A háromszöghöz B) 

11/2. (egyszerű feladat jelölés)  

Egyéni megoldások. 

Pl. A földművesnek, pásztornak a mezőgazdasági munkák, az állatok őrzése során védenie 

kellett magát az időjárás viszontagságaitól vagy az esetleges vadállatoktól. Így olyan nem 

állandó lakhelyet épített, aminek egyszerű a megépítése, nem kerül sokba, és a természetben 

megtalált eszközökből készül.  

11/3. (segítséget igénylők feladata) 

Egyéni megoldások. 

A feladat nehezíthető, ha a diákokat kérjük, hogy legalább 4 érvvel támasszák alá 

választásukat.  
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11/4. 

a) (nehéz feladat jelölés)  

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Javasoljuk, hogy a fogalmazások külön lapra készüljenek, így kirakhatók lesznek az osztály 

faliújságjára, ahol egymásét el tudják olvasni.  

b) Az értékelés megvalósulhat szavazással. Mindkét szempont kaphat egy-egy üres 

dobozt. A diákok a legjobbnak ítélt fogalmazás szerzőjének nevét bedobhatják a 

megfelelő dobozokba.  

11/ Szókincsgyarapító  

Az én házam, az én váram. – Ahol én lakom, ott én vagyok az úr. 

Ahány ház, annyi szokás. – A szokások közösségenként változnak.  

Ég a ház a feje fölött. – Azonnali segítségre szorul, nagy a baj.  

Mindenki a maga háza előtt söpörjön. – Mindenki a saját hibáival, dolgaival foglalkozzon, 

mielőtt mást kritizál.  

Lehetséges feldolgozási mód: 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: kis kártyákra a szólások, közmondások felírva  

A diákok párokat alkotva húzhatnak a szólásokból, közmondásokból. A feladat olyan 

párbeszéd, párbeszédrészlet alkotása, amelyben a szólás, közmondás elhangzik. 

Pl. Családok ünneplési szokásai – családok reggelizési szokásai  

12. A véleményalkotás szóban 

12/ Gondolatébresztő 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A feladat megoldható úgy is, ha az osztály egyik fele az egyik álláspont, az osztály másik fele a 

másik álláspont mellé gyűjt érveket. A gyűjtést követően az érvek rendszerezve felkerülhetnek 

a táblára.  

12/ Gondolatgyűjtő 

Lásd 12/39. oldal grafikai szervezője 

12/1. (csoportmunka jelölés) 

Egyéni megoldások. 

12/2. (páros munka jelölés) 

Egyéni megoldások. 
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12/3. (könnyű feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A feladat megoldható páros munkában is. A páros egyik tagja az érzelemre és értelemre ható 

érveket, a másik tagja az érzelemre és értelemre ható ellenérveket gyűjtheti össze. Majd ezt 

követően ütköztethetik álláspontjaikat.  

12/4. 

a) vitatémák pl.: Sminkelhetik-e magukat a gyerekek? – Illendő vagy sem társaságban 

telefonálni? – A határaink túllépése a teljes élet titka. 

b) Egyéni megoldások. 

Érdemes lehet négyfős csapatokat kialakítani. Mindegyik csapat választhat egy számára tetsző 

vitatémát. 

12/ Kitekintő 

Egyéni megoldások. 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: számítógép, projektor 

13. A hozzászólás, a felszólalás és a kiselőadás  

13/ Gondolatébresztő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: számítógép, internetes hozzáférés  

Tantárgyi koncentrációra lehetőség: informatika  

Az előadás-felvételek keresése megvalósulhat az informatikaóra keretében. Így a kiválasztott 

részletek bemutatásával kezdhető az óra.  

Pl. hangszín – hangerő – hanglejtés – beszédtempó – szünetek tartása – gesztusok milyensége 

– megértést segítő, szemléltetőanyagok, vázlatok megléte, hiánya  

13/1. (csoportmunka jelölés)  

Egyéni megoldások. 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: kamera  

13/ Projektfeladat  

Javasoljuk, hogy a munkafolyamatból a csoportok készítsenek portfóliót, mely az alábbiakat 

tartalmazza: a jó előadás ismérvei (források megjelölésével), a felmerült témák, anyaggyűjtés, 

gondolattérkép, az előadás szövege, kulcsszavas vázlat az előadáshoz 

14. Alkalmi beszédek  

14/ Gondolatébresztő  

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívái:  

A feladatot páros munkában is megoldhatjuk. Javasoljuk a pókhálóábra grafikai szervezőjének 

alkalmazását. A pókhálóábra közepébe felkerülhet a fogalom (Alkalmi beszéd). A párok 
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feladata pedig a fogalomhoz kapcsolódó jellemzők összegyűjtése. Ezt követően a táblán 

megtörténhet a rendszerezés.  

14/ Gondolatgyűjtő 

– Hasonlóságok: témája kötött, mindig az adott alkalom határozza meg – az előadó 

stílusa emelkedett, választékos, a beszédével a hallgatóság érzelmeire hat. 

– Különbségek: a köszöntő inkább rövidebb terjedelmű, az ünnepi beszéd hosszabb – 

általában a köszöntő a helyszínen rögtönzött, az ünnepi beszédet felkészülés előzi meg. 

14/1. (segítséget igénylők feladat)  

a) ballagás 

b) a ballagó nyolcadikos évfolyam 

c) igazgató 

d) pl. „ma utoljára léptétek át kossuthos diákként iskolánk küszöbét” – „Mi maradunk, ti 

elmentek.” 

e) Kossuth Lajostól  

14/2. (páros munka jelölés)  

Ha az embernek van kitűzött célja, akkor semmi sem tántoríthatja el annak elérésében, afelé 

való törekvésében.  

14/3. a) b)(könnyű feladat jelölés) 

A diákok négyfős csoportokat alkotva felolvashatják egymásnak a szöveget. Míg az egyik olvas, 

addig a többiek figyelik, jegyzetelik, majd véleményezik a felolvasás milyenségét.  

14/4. (könnyű feladat jelölés) 

Közös vonásaik: terjedelem rövid – témája kötött (köszöntés)  

Különbségek: Erdélyi népi köszöntő: születésnapi köszöntő, nyelvezete választékosabb, 

formája kötött – Mai köszöntő: névnapi köszöntő – nyelvezete nem annyira választékos – 

formája kötetlenebb 

14/ Talentum 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Javasoljuk, hogy a fogalmazások külön lapra készüljenek, így kirakhatók lesznek az osztály 

faliújságjára, ahol a diákok egymásét el tudják olvasni.  
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15. Jegyzetkészítés szóbeli és írott szövegekhez 

15/ Gondolatébresztő  

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívái:  

A feladatot páros munkában is megoldhatjuk. Javasoljuk a pókhálóábra grafikai szervezőjének 

alkalmazását. A pókhálóábra közepébe felkerülhet a fogalom (Jegyzetkészítési módszerek). A 

párok feladata pedig a fogalomhoz kapcsolódó módszerek összegyűjtése. Ezt követően a 

táblán megtörténhet a rendszerezés.  

15/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Az összegyűjtést követően a diákok a füzetükkel a kezükben sétálnak a teremben. Tapsra 

mindenki párokba rendeződik és megosztja a saját rövidítéseit a másikkal.  

15/1. (páros munka jelölés) 

Egyéni megoldások. 

15/2. (könnyű feladat jelölés)  

a) betűtípus elkülönítése – színek használata – vastagon szedett szavak, kifejezések – 

tördelés  

b), c) Egyéni megoldások. 

15/3. (páros munka jelölés) 

a), b)  

– A globális felmelegedés okai: az utazás során kibocsájtott CO2-termelés; a légkörbe 

kerülő metán és CO2; a hajtógázas spray használata; a fakitermelésből adódóan a 

csökkenő O2-szint 

– Amit tehetünk a globális felmelegedés ellen: üzemanyag-takarékos motorral működő 

autót használunk; gyalog, kerékpárral vagy tömegközlekedéssel közlekedünk; otthon 

energiatakarékos izzót és háztartási gépeket használunk; helyben termelt és előállított 

élelmiszereket vásárolunk; textiltáskát használunk a műanyag és papír helyett; 

előnyben részesítjük az újrahasznosított termékeket; ha van rá módunk, élünk a zöld 

energia adta lehetőségekkel: napelem, szélturbina, geotermikus energia. 

15/4. (könnyű feladat jelölés)  

Fürtábrába elrendezve az alábbi tartalmak:  

közlekedés módjai: 

– szárazföldön – közúti közlekedés, pl. autóbusz, személyautó – kötöttpályás közlekedés, 

pl. vonat, villamos 

– vízen – hajó, csónak 

– levegőben – repülő, helikopter 
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15/ Talentum  

Egyéni megoldások. 

16. Adatgyűjtés, a források felhasználása  

Tantárgyi koncentrációra lehetőség: könyvtárhasználat, informatika 

Amennyiben lehetséges, javasoljuk, hogy a lecke feldolgozása az iskola könyvtárában vagy 

informatikateremben valósuljon meg.  

16/ Gondolatébresztő  

– adat: valaminek a megismeréséhez hozzásegítő tény  

– forrás: eredet 

16/ Gondolatgyűjtő 

– nyomtatott forrás: szakkönyv, monográfia, tanulmánykötet, lexikon, szótár, folyóirat 

– nem nyomtatott forrás. a) elektronikus forrás: rádió- és televízióadások, hírműsorok, 

ismeretterjesztő programok, dokumentumfilmek b) interneten elérhető források: 

könyvek, internetes lexikonok, szótárak, tematikus gyűjtemények  

– a példák egyéni megoldások 

16/1. (segítséget igénylők feladata)  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés  

Egyéni megoldás. 

16/2.  

a) (könnyű feladat jelölés)  

Egyéni megoldások. Pl. iskolai könyvtár – internetes felület  

b) Egyéni megoldások 

Tantárgy-koncentrációra lehetőség: könyvtárhasználat, informatika  

16/3. (páros munka jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés  

Pl. Irodalomtörténeti közlemények – Literatura – Helikon – Irodalomtörténet – 

Irodalomismeret – Magyar nyelvőr – Magyar nyelv – Magyar nyelvjárások – Nyelvtudományi 

közlemények – Édes anyanyelvünk  

http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk/ 

http://nyelvor.c3.hu/nyr.htm 

http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/mnyj.php 

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/ 

http://www.itk.iti.mta.hu/ 

16/4. (könnyű feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés, könyvtár  

a) Guinea fővárosa 

b) 1035 

http://anyanyelvapolo.hu/edes-anyanyelvunk/
http://nyelvor.c3.hu/nyr.htm
http://mnytud.arts.unideb.hu/mnyj/mnyj.php
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/
http://www.itk.iti.mta.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Guinea
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c) Fenyvesi Csaba 

d) fánk  

16/5. (könnyű feladat jelölés)  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: könyvtár  

Egyéni megoldás. 

16/6. (segítséget igénylők feladata) 

Egyéni megoldás. 

16/7. (emelt szintű feladat) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/ 

A Mintafájl a kéziratok elkészítéséhez című linkre kattintva a megnyíló dokumentum 

tartalmazza.  

16/ Talentum  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: könyvtár, internetes hozzáférés  

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Javasoljuk, hogy a fogalmazások külön lapra készüljenek, így kirakhatók lesznek az osztály 

faliújságjára, ahol egymásét el tudják olvasni.  

17. Néhány jellegzetes sajtóműfaj 

17/ Gondolatébresztő 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A feladatot páros munkában is megoldhatjuk. A fürtábrába felkerülhetnek a feladatban 

megadott szempontok. Ezt követően a táblán megtörténhet a rendszerezés.  

17/ Gondolatgyűjtő 

– A tényszerű tájékoztatás elengedhetetlen feltétele.  

– A tájékoztató műfajok tényt közölnek, és azt tárgyilagosan az újságíró személyes 

véleménye nélkül mutatják be – a véleményközlő műfajok esetében a befogadó az 

újságíró személyes véleményével is találkozik. 

– A két műfaj keveredése félrevezető lehet a befogadó számára, benne is keveredést 

eredményez és alkalmas a befogadó manipulálására. 

17/1. (páros munka feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

Egyéni megoldások. 

A páros munkát követően a diákok az osztálynak bemutathatják a megoldásaikat. 

http://www.c3.hu/~magyarnyelv/
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17/2. (könnyű feladat jelölés) 

– Mi? – Nyugatról Keletre című versenyszekció legjobb alkotásának választva; FEDEORA 

zsűri díjazása; győztes; kristályglóbuszt és pénzjutalmat kapott 

– Mikor? – szombat este 

– Hol? – nemzetközi filmfesztiválon, Karlovy Vary  

– Kivel? – Horváth Lili filmjével – Szerdai gyerekek; Bob and the Trees 
– A hír a hogyan és a miért kérdésre nem ad választ. 

17/3.  

a) (könnyű feladat jelölés)  

b) (nehéz feladat jelölés) 

c) (emelt szintű feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Feleljen meg a hír/tudósítás/jegyzet műfajának! 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A feladat megoldható háromfős csoportban is. A csoport minden tagja ugyanahhoz a képhez 

írhatja meg a választott műfajban a szöveget. Érdekes lehet összevetni, hogy milyen 

elemekben, jellemzőkben különböznek a megírt szövegek egymástól a közös kép, téma 

ellenére.  

17/ Talentum 

a) Egyéni megoldások. 

Pl. Vissza tud emlékezni, hogy mikortól tudja pontosan, hogy színésznő szeretne lenni? 

– Van szerepálma, amit mindenképp el szeretne játszani? – Melyik volt a kedvenc 

szerepe? – Hol fogjuk látni önt a legközelebb? – Melyik szerep megformálása volt a 

legnehezebb önnek?  

b) Egyéni megoldások! 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Feleljen meg az interjú műfajának! 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Javasoljuk, hogy az interjú külön lapra készüljön, így ki lehet tenni a faliújságra, hogy mindenki 

el tudja olvasni.  
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18. Az önéletrajz 

18/ Gondolatébresztő  

Lehetséges feldolgozási mód:  

Javasoljuk, hogy a diákok alkossanak azonos számú belső és külső kört. A körök ellentétes 

irányban kezdenek el forogni. Mikor a szaktanár tapsol egyet, a diákok megállnak, és a 

szemben állóval, az elkészült jegyzettel a kezükben, beszélgetnek a feltett kérdésről.  

18/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Feleljen meg az önéletrajz műfajának! 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Javasoljuk, hogy az önéletrajz külön lapra készüljön, így ki lehet tenni a faliújságra, hogy 

mindenki el tudja olvasni.  

18/1.  

a) (könnyű feladat jelölés) 

Öcsém nagyon jól kajakozik. – Az önéletrajz az adott személyre jellemző információkat 

tartalmazza.  

Kedvenc tantárgyam a matematika, de a történelmet nem szeretem. – A 

hiányosságainkra nem célszerű rámutatni egy önéletrajzban.  

b) (Nehéz feladat jelölés)  

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Feleljen meg az önéletrajz műfajának!  

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

18/2. (könnyű feladat jelölés) 

Egyéni példák. 

a) jó kommunikációs készség – alap szintű nyelvtudás – együttműködő képesség – 

nyitottság – barátságosság  

b) kitartás – rugalmasság – megbízhatóság – együttműködő képesség – nyitottság 

c) megbízhatóság – pontosság – jó kommunikációs készség – alap szintű nyelvtudás – 

számítástechnikai ismeretek 

18/ Kitekintő 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Feleljen meg az önéletrajz választott műfajának! 
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– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Javasoljuk, hogy az önéletrajz külön lapra készüljön, így ki lehet tenni a faliújságra, hogy 

mindenki el tudja olvasni. A kihelyezett önéletrajzokból akár versenyt is lehet rendezni, ki tud 

többet kitalálni.  

19. Gyakorolj! 

19/1. (segítséget igénylők feladata jelölés) 2. (könnyű feladat jelölés) 

a) Vita – Ha a beszélgetés, megbeszélés során a résztvevők véleménye más, és ennek a 

véleménynek hangot is adnak, vita alakul ki. A vitában a felek érveket sorakoztatnak 

fel véleményük mellett vagy a másik fél véleménye ellen. Az érvekből kialakított logikus 

gondolatmenet az érvelés. Az érvelés alapja a tétel.  

b) Tudósítás – Az újságíró az esemény helyszínéről személyes tapasztalatai alapján, 

tárgyilagosan, elfogulatlanul számol be. Hosszabb terjedelmű, mint a hír. Részletesebb 

leírást és az esemény hangulatának bemutatását is tartalmazza.  

c) Köszöntő – Valakihez, valakikhez szóló alkalmi beszéd, házasságkötésük, 

születésnapjuk vagy életük más fontos eseménye alkalmából. Emelkedett hangú, rövid 

terjedelmű, általában rögtönzött, nem előre megírt.  

d) Beszélgetés – Két vagy több ember között zajlik. A szóbeli kommunikáció leggyakoribb 

formája. A feladó és a címzett szerepe folyamatosan változik a beszélgetés során. A 

résztvevők együtt alakítják. Témája általában szabadon választott.  

19/3. (nehéz feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– A vita/tudósítás/köszöntő/beszélgetés választott műfajának megfeleljen! 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

19/4. a) b) (csoportmunka jelölés)  

Egyéni megoldások. 

20. Összefoglalás – Dolgozzunk a szövegekkel! 

Lehetséges feldolgozási mód: 

– A vázlatokat felhasználva a diákok háromfős csoportokat alkotva, 15-20 percben 

összefoglalhatják egymásnak a tanult ismereteket.  

– Differenciálható, hogy melyik csoport melyik vázlatot bontja ki részletesebben a 

rendelkezésére álló idő alatt.  
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21. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudást ellenőrző feladatokat javasoljuk egyéni munkában megoldani. Így a diák átfogó képet 

kap az aktuális saját tudásáról.  

(21/1.)  

– Folyamatos szövegek: összefüggő mondatokból, bekezdésekből állnak – az információ 

magából a leírt szövegből érkezik – balról jobbra haladva, lineárisan olvasható c) 

– Nem folyamatos szöveg: rövidítéseket, szimbólumokat, jelmagyarázatokat tartalmaz 

gyakran – jellemzője a látottak megfigyelése, rögzítése – a szkennelésre jellemző 

rögzítés – pl. felsorolások, táblázatok, diagramok, térképek, formanyomtatványok a) 

b) 

– Kevert típusú szövegek: mindkét típusú szöveg jellemző jegyeit hordozza d) e) 

(21/2.) Egyéni példák. – Beszélgetés – megbeszélés: a beszélgetés változata a megbeszélés, 

aminek előre eltervezett, meghatározott célja van. 

– Hozzászólás – felszólalás: a hozzászólás tartalma és célja a helyszínen fogalmazódik meg, 

míg a felszólalás szövege előre megtervezett, akár előre megírt is lehet.  

(21/3.) Ha a beszélgetés, megbeszélés során a résztvevők véleménye más, és ennek a 

véleménynek hangot is adnak, vita alakul ki. A vitában a felek érveket sorakoztatnak fel 

véleményük mellett vagy a másik fél véleménye ellen. Az érvekből kialakított logikus 

gondolatmenet az érvelés. Az érvelés alapja a tétel, amit bizonyítunk vagy cáfolunk.  

(21/4.) lásd tankönyv 42. oldal grafikai szervezője 

(21/5.) pl. Ünnepi beszéd: tanév kezdetén vagy végén, különböző ünnepségeken – Köszöntő: 

születésnap, házasságkötés 

(21/6.) Egyéni megoldások. 

(21/7.) Tájékoztató műfajok – hír, tudósítás; véleményközlő műfajok – kommentár, jegyzet; 

átmeneti műfajok – interjú, riport – jellemző jegyek lásd tankönyv 54–55. oldal. 

(21/8.) állásra jelentkezés, felvételi, pályázat – hagyományos önéletrajz, vázlatszerű önéletrajz 

III. A SZÓALKOTÁSI MÓDOK 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 11 lecke 12 óra alatti feldolgozása javasolt. A 8 órányi új tananyag 

feldolgozását 4 óra képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás és ellenőrzés követi.  

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A fejezet A szóösszetétel (22.) leckével nyit. Célja a szóalkotás, szóösszetétel fogalmának 

ismertetése, az összetett szavak alaki tulajdonságainak bemutatása, illetve típusainak 

elkülönítése.  



FI -501010701/1 Mag ya r  nye l v  7 .  |  F I -501010801/1  M ag y ar  ny elv  8 .  –  Ta nár i  kéz ikö nyv  
 

103 
 

Az ezt követő lecke, A szerves szóösszetételek (23.) célja a szerves szóösszetétel 

fogalmának tisztázása, majd az alárendelő, mellérendelő összetétel definiálását követően 

ezek típusainak megismertetése.  

A 24. lecke, A szervetlen szóösszetétel részcélja a szervetlen összetétel fogalmának 

megismertetése, típusainak elkülönítése.  

A különírás és az egybeírás (25.) lecke annak elkülönítésére helyezi a hangsúlyt, hogy 

a diák el tudja dönteni, mikor kell egybe- vagy éppen különírni a mellérendelést vagy 

alárendelés, illetve a szervetlen kapcsolódást.  

A 26. lecke, Az alárendelő összetett szavak helyesírása feladata az alárendelő 

összetételekre vonatkozó helyesírási szabályok ismertetése.  

A 27. lecke, A mellérendelő összetett szavak helyesírása feladata a mellérendelő 

összetételekre vonatkozó helyesírási szabályok ismertetése.  

Az ezt követő lecke, A szóképzés (28.) a szóképzésről mint gyakori szóalkotási módról 

beszél a lehetséges képzési módokat bemutatva.  

A szóalkotás ritkább módjai (29.) lecke részcélja a ritkább szóalkotási módok 

bemutatása: ikerítés, szórövidülés, mozaikszók, szóösszerántás, szóalakvegyülés. 

Az új ismeretanyagot követően a Gyakorolj! (30.) lecke részcélja a meglévő tudás 

elmélyítése, pontosítása, az esetleges hiányosságok pótlása, a pontatlanságok korrigálása 

tankönyvi és munkafüzeti feladatokon keresztül.  

Az Összefoglalás – A szóalkotási módok (31.) lecke részcélja a tanultak ismétlése, az 

esetleges hiányosságok pótlása a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó feladatanyaga 

segítségével.  

Az Ellenőrizd a tudásodat! (32.) lecke lehetőséget teremt a tanult ismeretek, 

elsajátított képességek ellenőrzésére. 

A munkafüzet lehetőséget teremt a tudás elmélyítésére, egyes leckét érintő 

problémák megvilágítására, megértésére, gyakorlásra, hiányosságok pótlására szóbeli és 

írásbeli feladatokon keresztül. Egyéni munka, páros munka és csoportmunka lehetőségével 

valósul meg a tananyag feldolgozása különböző nehézségű feladatok segítségével. 

A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák:   

22. A szóösszetétel 

22/ Gondolatébresztő 

kör, üveg, virág 

Pl. 

A tankör tagjainak nagyon hasonló az érdeklődése. – A körgyűrűn dugó alakult ki. 

Az ablaküvegen keresztül láttam az utcán sétáló embereket. – Gyűjtöm az üveggolyókat 

szenvedélyesen.  
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A kardvirág az egyik kedvencem. – Egy hatalmas virágcsokor várt az asztalon, amikor 

beléptem a házba.  

22/ Gondolatgyűjtő 

a)  

– napsugár, kőfal, virágcserép, macskakő 

– napbarnított, napszemüveg, kőfal, napfényes  

b) Egyéni megoldások. 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

22/1. (páros feladat jelölés) 

a) laza kapcsolat: tesz-vesz, bátyámuram, földön-égen, lótott-futottszoros kapcsolat: 

tetőfedő, nyakigláb, sehol, játszótér, hozzáértő, mégsem, mesterember, háztető 

b) Egyéni megoldások. 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

22/2. (könnyű feladat jelölés) 

Pl. napbarnított, napsütötte, zeneszeretet, zenegép, épülettervezés, családalapítás, 

családtervezés, könnyűzene, kocsijavítás, orrfacsaró, országalapítás, ország-világ, országút, 

hűtőkocsi, hűtőgép, honszeretet, honalapítás, gépkocsi, komolyzene, ideig-óráig, világzene, 

citromfacsaró, útjavítás, kocsiút 

22/3. a) (könnyű feladat jelölés) 

előtag: tudományos – utótag: fantasztikus; előtag: gyors – utótag: vonat; előtag: halvány – 

utótag: lila; előtag: diák – utótag: igazolvány; előtag: hír – utótag: adó; előtag: malac – utótag: 

sült; előtag: cserép – utótag: edény; előtag: kert – utótag: város; előtag: levél – utótag: tár; 

előtag: asztal – utótag: láb  

b) (nehéz feladat jelölés)  

Pl. tudományos-technikai, gyorsétterem, halványsárga, diákönkormányzat, hírmondó, malac, 

cserépkályha, kerttervezés, levéltár, asztalterítő  

22/4. 

a) Pl.  

1. kép: tolltartó, golyóstoll, jegyzetfüzet 

2. kép: ásványvíz, szódavíz 

3. kép: számítógép 

4. kép: Rubik-kocka  

b) Mindegyik feltalálója magyar származású. 

22/ Talentum Pl.  

nemritkán 
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23. A szerves szóösszetételek 

23/ Gondolatébresztő  

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

A tanár a megadott szavakat kis kártyácskákra kiírva odaadhatja a diákoknak. A diákok párokat 

alkotnak. Az egyik diák feladata a kártyákon szereplő szavak körülírása, a másik feladata az 

adott szó kitalálása. 

Pl. 

napernyő: Erős napsugárzástól védő eszköz, amit a kezünkben fogva a fejünk fölé emelünk.  

ki-be: Működteti, majd nem. – Elmegy, majd visszajön.  

görkorcsolya: Cipőszerű, kerekekkel ellátott, gurulásra alkalmas sporteszköz. 

rúgkapál: Kézzel, lábbal ellenkezik. 

süt-főz: A konyhában tevékenykedik, a sütőt és a tűzhelyt is használja.  

üvegpolc: Tárolásra alkalmas, általában falra szerelhető, üvegből készült bútor.  

matektanár: A számokkal foglalkozó tantárgyat tanító pedagógus.  

23/ Gondolatgyűjtő 

napernyő: jelentéstömörítő alárendelő összetett szó 

ki-be: valódi mellérendelő összetett szó 

görkorcsolya: jelentéstömörítő alárendelő összetett szó 

rúgkapál: valódi mellérendelő összetett szó 

süt-főz: valódi mellérendelő összetett szó 

üvegpolc: jelzős alárendelő összetett szó 

matektanár: jelentéstömörítő alárendelő összetett szó 

23/1. (könnyű feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: Magyar értelmező kéziszótár 

Javasoljuk, hogy a diákok a számukra ismeretlen összetett szavak jelentésének nézzenek utána 

az értelmező kéziszótárban.  

díszszázad, díszvacsora, díszlövés – csúcstartó, helytartó, sótartó – fénymásolat, fényűző, 

fénykép – őrhely, tetthely, lakóhely – teremfoci, teremgarázs, teremőr – sétahajó, űrhajó, 

kalózhajó 

23/2. (könnyű feladat jelölés) 

– A nyilak az összetétel irányát mutatják.  

– Pl. hajókötél – kötéllétra – hajólétra – tatvitorla – tatlétra – űrvitorla – űrkapitány – 

kalózkapitány – kalózvezér – vezérkötél – kalózhajó – űrhajó 

23/3. (páros munka jelölés) 

Egyéni megoldások. 

A rejtvényeket érdemes külön lapra elkészíteni, így az továbbadható más pároknak 

megfejtésre. Az elkészült rejtvényeket ki is lehet tenni az osztály faliújságjára.  
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23/Felkészülni… vigyázz… rajt 

a) orr 

b) szem 

c) hát  

24. A szervetlen szóösszetételek  

24/ Gondolatébresztő 

– Gyakori együttes használat során forrt össze a két szó. 

– Ahogyan viszonyulunk az emberekhez, úgy fognak hozzánk is viszonyulni. – adjonisten: 

az én viszonyulásom, fogadjisten: a hozzám való viszonyulás módja 

24/ Gondolatgyűjtő 

napernyő: jelentéstömörítő alárendelő összetett szó 

ki-be: valódi mellérendelő összetett szó 

görkorcsolya: jelentéstömörítő alárendelő összetett szó 

rúgkapál: valódi mellérendelő összetett szó 

süt-főz: valódi mellérendelő összetett szó 

üvegpolc: jelzős alárendelő összetett szó 

matektanár: jelentéstömörítő alárendelő összetett szó 

adjonisten, fogadjisten: szervetlen összetételek  

Pl.  

– alanyos alárendelő összetett szó: mennydörög 

– tárgyas alárendelő összetett szó: falvédő 

– határozós alárendelő összetett szó: földhözragadt 

– szóismétléses mellérendelő összetett szó: külön-külön 

24/1. (segítséget igénylők feladata) 

a) éjjel: bagoly, lappantyú – nappal: énekesrigó, cankó 

b) Azok a madarak, melyek még előző este itt voltak, reggelre nyomtalanul eltűntek a 

területről. 

c) A hangjuk segítségével tartják a kapcsolatot. 

d) vonul: egyik területről a másikra száll. 

24/2. a) (páros munka jelölés) b) (könnyű feladat jelölés) 

madárfajok: jelzős alárendelő összetétel – énekesrigók: jelzős alárendelő összetétel – egy-egy: 

szóismétléses mellérendelő – messzehangzó: határozós alárendelő összetétel – tévhit: valódi 

mellérendelő 

24/3. (nehéz feladat jelölés) 

Pl. 

– éjjel: éjjel-nappal 

– madár: madárlátta, jómadár 
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– csapat: csapatszellem 

– hang: hangjáték, csengőhang 

– éjszaka: nászéjszaka  

24/4. (könnyű feladat jelölés) 

a) gólyaláb – gólyahír – rigójancsi – tyúkhúr – flamingóvirág 

b) jelentéstömörítő szóösszetétel 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A diákok a következő alkalomra készíthetnek még ilyen feladványokat a társaiknak.  

24/5. (nehéz feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

24/ Szókincsgyarapító 

– A veréb is madár. – Különbözőek vagyunk, el kell fogadni  

– Madarat tolláról, embert barátjáról. – Hogy kik a barátaink, az jellemez minket. 

– Madarat lehet fogatni vele. – Nagyon boldog. 

– Minden madár ismeri a fészkét. – Mindenki visszatalál az otthonába. 

– Úgy él, mint madár az ágon. – Gondtalanul, vidáman él. 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A diákok párokat alkotva rövid, maximum 2-3 fordulóból álló párbeszédet hozhatnak létre, 

amiben egy a feladatból választott szólás, közmondás szerepel.  

25. A különírás és az egybeírás 

– Ha van rá lehetőség, érdemes lehet a tankönyv által is ajánlott www.helyesiras.mta.hu 

online helyesírási tanácsadó portált is használatra előkészíteni, a felületet projektorral 

kivetíteni, így a felmerülő kérdéseket óra közben is lehet tisztázni a portál segítségével.  

– A leckével való foglalkozás idejére érdemes egy állandó helyet kijelölni a helyesírási 

szótáraknak, hogy a diák bármikor könnyen hozzáférjen, amikor szükségét érzi.  

25/ Gondolatébresztő Pl.  

– A vizespoharamat félig töltöttem csak tele. – A vizes pohár kicsúszott a kezemből.  

– Hova pakoltad Pisti kisautóját, amivel eddig játszott? – Ebbe a kis autóba nem fogunk 

beférni mindannyian!  

– A négyszögnek négy szöge van. – Négy szöget ütött a falécbe.  

– A Duna egy folyóvíz. – Fogmosás közben a folyó víz pazarlás.  

25/ Gondolatgyűjtő 

– vizespohár, kisautó, folyóvíz – minőségjelzős alárendelő összetétel; vizes pohár, 

kisautó, folyó víz – minőségjelzős alárendelő szószerkezet 

http://www.helyesiras.mta.hu/
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– négyszög – mennyiségjelzős alárendelő összetétel; négy szög – mennyiségjelzős 

alárendelő szószerkezet 

– változik-e a szókapcsolatot alkotó két szó együttes jelentése – jelölt vagy jelöletlen az 

alárendelés  

25/1. (páros munka jelölés) 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A pár egyik tagja a külön írt kifejezéspárokkal, a pár másik tagja az egybeírt kifejezéspárokkal 

írhat mondatokat. A feladat elkészülte után összevethetik a mondataikat egymást ellenőrizve.  

a) Pl. 

– Holnap egész délelőtt ráérek. – Dél előtt el kell indulnom.  

– Holnap után lesz a szerelmesek napja. – Mikor szeretnéd elkezdeni, holnapután?  

– A két méteres magasságával nagy embernek számít. – Már befolyással bíró, 

nagyemberként ismertem meg.  

– Micsoda tűzrőlpattant menyecske! – A tűzről pattant ez a szikra?  

– Az orvos feleség csak késő este ért haza mérnök férjéhez. – Az orvosfeleség férje 

orvos.  

– Mindennap kávéval kezdem a reggelemet. – Minden nap egy ajándék.   

b)  

– dél előtt; holnap után – főnév és névutó 

– nagy ember – melléknév és főnév 

– tűzről pattant – főnév és befejezett melléknévi igenév 

– orvos feleség – melléknév és főnév 

– minden nap – névmás és főnév  

25/2. (nehéz feladat jelölés) 

a) jelöletlen birtokos jelzős alárendelés → összetett szó (egybeírás)  

b) jelölt birtokos jelzős alárendelés, a két szó együttes jelentése más, mint jelentésük 

összege → összetett szó (egybeírás)  

c) jelölt határozós alárendelés, a két szó együttes jelentése más, mint jelentésük összege 

→ összetett szó (egybeírás)  

25/3. (páros munka jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

a) 106/c 

b) 128/b 

25/Felkészülni… vigyázz… rajt!  

a) Pl. munkanélküli – gázpedál – hébe-hóba – lángelme – körmönfont, agyfúrt 

b)  

– cérnahangú: vékony hanggal rendelkező 

– tagbaszakadt: vaskos, erős személy, arányos testalkatú 
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– célszerű: a kitűzött cél elérésére alkalmas 

– teszetosza: ügyefogyott 

26. Az alárendelő összetett szavak helyesírása 

– Ha van rá lehetőség, érdemes lehet a tankönyv által is ajánlott www.helyesiras.mta.hu 

online helyesírási tanácsadó portált is használatra előkészíteni, a felületet projektorral 

kivetíteni, így az óra közben felmerülő kérdéseket a portál segítségével tisztázni lehet.  

– A leckével való foglalkozás idejére érdemes egy állandó helyet kijelölni a helyesírási 

szótáraknak, hogy a diák bármikor könnyen hozzáférjen, amikor szükségét érzi.  

26/ Gondolatébresztő 

bélyeggyűjtemény: két tagból áll, a többi szó pedig három tagból.  

26/ Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A diákok háromfős csoportokat alkotva, külön lapra elkészíthetik a közös pókhálóábrát. Az 

elkészült ábrák közül 1 kikerülhet az osztályterembe, látható helyre, a tananyag 

feldolgozásának idejére. 

26/1.  

a) (könnyű feladat jelölés) 

árvízkárosult, munkavállaló, Petőfi-vers, vízvezeték-szerelő 

b) (nehéz feladat jelölés) 

autókerék-cserekor, Pais Dezső-díj, repülőgép-vezetés, tanfolyamszervezői 

c) (emelt szintű feladat jelölés) 

adásvételiszerződés-minta, idegennyelv-tanulás, átképzésszervező, tengeralattjáró-

támaszpont  

26/2.  

a) angoltanár 

b) műsorvezető 

c) gyermekorvos 

d) irodavezető 

e) villanyszerelő 

f) villamosvezető  

26/3. (csoportmunka jelölés) 

a) A magyar helyesírás szabályai 107/b)  

b) (nehéz feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

  

http://www.helyesiras.mta.hu/
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26/Kitekintő 

Egyéni megoldások. 

27. A mellérendelő szavak helyesírása 

– Ha van rá lehetőség, érdemes lehet a tankönyv által is ajánlott www.helyesiras.mta.hu 

online helyesírási tanácsadó portált is használatra előkészíteni, a felületet projektorral 

kivetíteni, így az óra közben felmerülő kérdéseket a portál segítségével tisztázni lehet.  

– A leckével való foglalkozás idejére érdemes egy állandó helyet kijelölni a helyesírási 

szótáraknak, hogy a diák bármikor könnyen hozzáférjen, amikor szükségét érzi.  

27/ Gondolatébresztő 

Egyéni megoldások. 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

27/ Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A diákok háromfős csoportokat alkotva, külön lapra elkészíthetik a közös pókhálóábrát. Az 

elkészült ábrák közül 1 kikerülhet az osztályterembe, látható helyre, a tananyag 

feldolgozásának idejére. 

27/1. (páros munka jelölés)  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: A magyar helyesírás szótára 12. kiadás 

a), b)  

ágas-bogas, árkon-bokron, ámul-bámul, égen-földön, hegyén-hátán, maholnap, ki-ki 

27/2. (könnyű feladat jelölés) 

a) Pl. 

Tegnap meglátogattam a hírneves egyetemet. – Ne légy ilyen hányaveti! – Összegyűlt 

a születésnapjára a falu apraja-nagyja. – Ízig-vérig zenész vagyok, mást elképzelni sem 

tudok hivatásként. – Nem vagyok hajlandó belebújni ebbe a kezeslábasba. Kézen-közön 

eltűnt a kedvenc könyvem.  

b) valódi mellérendelő szóösszetételek, lásd tankönyv 80. oldal  

27/Felkészülni… vigyázz… rajt! 

Pl. 

Búskomoran üldögélt a tó partján. – Sütve-főzve jobban telik az idő. – Ne higgy a 

szóbeszédnek! – Kínkeservesen teltek napjai. – Megszólított minden arra sétáló járókelőt. – 

Élek-halok a csokiért. – Csak dúlt-fúlt magában, nem tudott megnyugodni. – Fúrt-faragott és 

elkészült az alkotás. – Csak jövök-megyek, nem is szeretnék zavarni.  

  

http://www.helyesiras.mta.hu/
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28. A szóképzés 

28/ Gondolatébresztő 

Lehetséges válaszelemek: 

A toldalékmorfémák közül legbelsőbb helyzetű. – Megváltoztatja a szó jelentését. – 

Megváltoztathatja az adott szó szófaját.  

28/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

28/1. (páros munka jelölés) 

a), b)  

Pl. kiinduló szavakhoz: szép, lusta, tan 

28/2. (csoportmunka jelölés) 

a), c), d)  

– orr, szem, ajtaj, tetej: szótő – ú, ű: melléknévképző 

– árt, fél: szótő – alom, elem: főnévképző  

– húz, nevet: szótő – gál, gél: igeképző 

– mos, lő: szótő – hat, het: igeképző  

– bús, zöld: szótő – ul, ül: igeképző 

– fog, erd: szótő – ász, ész: főnévképző 

– háború, katoná: szótő – sdi: főnévképző 

b) 

– megváltozott a szó szófaja: orrú, szemű, ajtajú, tetejű, ártalom, félelem, búsul, 

zöldül 

– csak a jelentése változott meg: húzgál, nevetgél, moshat, lőhet, fogász, erdész, 

háborúsdi, katonásdi 

28/3. (nehéz feladat jelölés) 

a) 1. támogatás – 2. latolgat, fontolgat – 3. szaggat – 4. fregatt – 5. rángatózik – 6. 

hallgatóság – 7. ingatlan – 8. válogatott  

b) 1., 2., 3., 5., 6., 8. 

28/Kitekintő  

Egyéni megoldások. 

29. A szóalkotás ritkább módjai 

29/ Gondolatébresztő 

Egyéni megoldások. 
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29/ Gondolatgyűjtő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A diákok háromfős csoportokat alkotva, külön lapra elkészíthetik a közös pókhálóábrát. Az 

elkészült ábrák közül 1 kikerülhet az osztályterembe, látható helyre, a tananyag 

feldolgozásának idejére. 

29/1. (könnyű feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: A magyar helyesírás szótára 12. kiadás  

a) nyulam-bulam, ciróka-maróka, öhöm-böhöm, nyif-nyaf, retyerutya, sertepertél  

b) Pl. Kedves nyulam-bulam a kertben hol bujkálsz? Tartsd a tenyered, elmondom a 

ciróka-maróka mondókát. – Mi volt ez az öhöm-böhöm a kérésemre? – Egész nap csak 

azt hallom: nyif-nyaf. – Jött vele a rokonsága, szóval az egész retyerutya. – Ne 

sertepertélj itt körülöttem!  

29/2. (könnyű feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

LOL: laughing out loud – hangosan felnevetni  

BTW: by the way – mellesleg 

GMTA: great minds think alike – a nagy szellemek találkoznak  

J/K: just kidding – csak viccelek 

29/3. (könnyű feladat jelölés)  

a) MNM 

b) DE 

c) OMSZ 

d) BL 

e) OGYI 

29/4. (emelt szintű feladat jelölés) 

szóösszerántás: sajt + hamburger – sajtburger, csatorna + alagút – csalagút, cső + orr – csőr 

szóalakvegyülés: csokor + bokréta – csokréta 

29/ Talentum 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: kisebb papírlapok  

Egyéni megoldások. 

30. Gyakorolj! 

30/1. (segítséget igénylők feladata jelölés)  

a) érdekérvényesítés, programszervezés, gazdálkodás, kapcsolattartás 

b) gazdálkodás, kapcsolattartás 

c) sportversenyeket, vetélkedőket, ünnepi műsor megszervezése, törvényben biztosított 

tanítás nélküli munkanap megszervezése 

d) a diákok szolgálatában működve iskolai kereteken belül 
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e) A diákönkormányzat iskolai kereteken belül, az adott iskolába járó diákok érdekében 

működő szervezet.  

30/2. (könnyű feladat jelölés) 

a), b) programszervezés – alárendelő szóösszetétel, programok, események megszervezése 

DÖK – mozaikszó, diákönkormányzat, részvétel – alárendelő szóösszetétel, jelenlét, ottlét, 

néha-néha: mellérendelő szóösszetétel, ritkán, biztosított – szóképzés, megadott 

30/3. (nehéz feladat jelölés)  

a) érdekérvényesítés  

b) diákönkormányzat  

c) összeállítása-lebonyolítása  

d) összeállítása-lebonyolítása 

e) fegyelmi 

30/4. (emelt szintű feladat jelölés) 

iskolában (iskola – isi) 

31. Összefoglalás – A szóalkotási módok  

Lehetséges feldolgozási mód: 

– A vázlatokat felhasználva a diákok háromfős csoportokat alkotva, 15-20 percben 

összefoglalhatják egymásnak a tanult ismereteket.  

– Differenciálható, hogy melyik csoport melyik vázlatot bontja ki részletesebben a 

rendelkezésére álló idő alatt.  

32. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudást ellenőrző feladatokat javasoljuk egyéni munkában megoldani. Így a diák átfogó képet 

kap az aktuális saját tudásáról.  

(32/1.)  

– szervetlen összetételek: bármelyik, fajankó 

– szerves alárendelő összetételek: ajtózár, dokumentumfilm-készítés, márványpadló, 

ügyvédjelölt 

– szerves mellérendelő összetételek: innen-onnan, jöttment, jött-ment 

– szóképzés – igeképzés: járhat, házal 

– szóképzés – névszóképzés: szegedi, futás 

– szóképzés – igenévképzés: adandó, haladó 

– ikerítés: ákombákom, csínját-bínját 

– szórövidülés: tulaj, labor 

– mozaikszók: EU, áfa 

(32/2.) lásd A magyar helyesírás szabályai  

– ákombákom: 102/b 
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– dokumentumfilm-készítés: 138 

– innen-onnan: 101/a 

– jöttment, jött-ment: 101/b 

– márványpadló: 115 

– ügyvédjelölt: 129 

IV. AZ ÖSSZETETT MONDAT 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 14 lecke 16 óra alatti feldolgozása javasolt. Az 12 órányi új tananyag 

feldolgozását 4 óra képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás és ellenőrzés követi.  

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A fejezet Az összetett mondat (33.) leckével nyit, célja az összetett mondat fogalmának 

tisztázása, felépítésének, fajtáinak bemutatása. 

Az ezt követő lecke, Az alárendelő összetett mondat (34.) célja az alárendelő összetett 

mondat fogalmának, felépítésének, jellemző jegyeinek tisztázása, hangsúlyt fektetve az 

alárendelő összetett mondat elemzésének és ábrázolásának mikéntjére.  

A 35. lecke, Az állítmányi, az alanyi és a tárgyi alárendelő összetett mondat 

megismerteti az állítmányi, alanyi és tárgyi alárendelés jellemzőit. 

A 36. lecke, A határozói alárendelő összetett mondat megismerteti a határozói 

alárendelés jellemzőit, fajtáit. 

A 37. lecke, A jelzői alárendelő összetett mondat megismerteti a jelzői alárendelés 

jellemzőit, fajtáit.  

A kapcsolatos, az ellentétes és a választó mellérendelő összetett mondatok (38.) lecke 

célja a mellérendelő összetett mondat fogalmának tisztázásán túl a kapcsolatos, ellentétes és 

választó mellérendelés jellemző jegyeinek bemutatása.  

A következtető és a magyarázó mellérendelő összetett mondatok (39.) lecke célja a 

következtető és magyarázó mellérendelés jellemző jegyeinek megértetése. 

A 40. lecke, a Részösszefoglalás rendszerezi a már megszerzett tudást, illetve 

feladatokon keresztül mélyíti azt. 

A 41. lecke, A többszörösen összetett mondatok – Kiegészítő tananyag a többszörösen 

összetett mondat fogalmán túl nagy hangsúlyt fektet a többszörösen összetett mondatok 

elemzésére.  

Az összetett mondatok helyesírása (42.) célja az írásjelhasználat szabályainak 

elmélyítése az összetett mondatokra vonatkozóan.  

Az idézés és a párbeszéd (43.) lecke az idézéshez és párbeszédhez kapcsolódó 

szabályokat mutatja be. A lecke megismerteti az egyenes, függő, szabad függő idézés 

fogalmait és jellemzőit.  
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Az új ismeretanyagot követően a Gyakorolj! (44.) lecke részcélja a meglévő tudás 

elmélyítése, pontosítása, az esetleges hiányosságok pótlása, a pontatlanságok korrigálása 

tankönyvi és munkafüzeti feladatokon keresztül.  

Az Összefoglalás – Az összetett mondat (45.) lecke részcélja a tanultak ismétlése, az 

esetleges hiányosságok pótlása a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó feladatanyaga 

segítségével.  

Az Ellenőrizd a tudásodat! (46.) lecke lehetőséget teremt a tanult ismeretek, 

elsajátított képességek ellenőrzésére. 

A munkafüzet lehetőséget teremt a tudás elmélyítésére, egyes leckét érintő 

problémák megvilágítására, megértésére, gyakorlásra, a hiányosságok pótlására szóbeli és 

írásbeli feladatokon keresztül. Egyéni munka, páros munka és csoportmunka lehetőségével 

valósul meg a tananyag feldolgozása különböző nehézségű feladatok segítségével. 

A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák: 

33. Az összetett mondat 

33/ Gondolatébresztő 

Lehetséges feldolgozási mód: 

A diákok négyfős csoportokat alkotva feleleveníthetik a tudásukat. Javasoljuk, hogy minden 

csapattag válasszon egyet a példamondatok közül, és jellemezze azt az ábra fogalmait 

tisztázva.  

– Filmet nézek. – egyszerű, tagolt, minimális  

– Filmet nézek a kanapén heverészve. – egyszerű, tagolt, bővített  

– Kedves barátaim! – egyszerű, tagolatlan. szerkesztett 

– Nahát! – egyszerű, tagolatlan, szerkesztetlen  

33/ Gondolatgyűjtő  

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A feladat megoldható páros munkával is. Az egyszerű mondatokból álló történeteket a párok 

kicserélve egymással a társukét alakíthatják át a feladatnak megfelelően.  

33/1. (könnyű feladat jelölés)  

Kétszer ad, ki gyorsan ad. – Mindenütt jó, de legjobb otthon. – Pénz beszél, kutya ugat. – 

Meghalt Mátyás király, oda az igazság. – A kecske jóllakik, a káposzta is megmarad. – Szégyen 

a futás, de hasznos. – Azt se tudja, hogy eszik-e vagy isszák. – Szólj igazat, betörik a fejed.  

33/2. a), b) (nehéz feladat jelölés)  

– A vonat késett, leültek egy padra. – szerves  

– A fiú elővett egy újságot, amit még tegnap vett a színháznál. – szerves 
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– Egyszer csak megakadt a szeme a fiú újságján, mert az egyik képen pont a Reiter utcai 

szomszédjuk volt. – szerves 

– Nini, a Szabóék lánya! – szervetlen  

– Mennyit játszottunk régen, amikor még gyerekek voltunk. – szerves  

– Ezeket gondolta a lány, közben a fiú tovább olvasott. – szerves  

– Épp ennél a mondatnál járt, amikor távolról vonatfütty hallatszott. – szerves  

32/ Talentum 

Volt egy jóféle nagy lompos kutyánk. A kutyát Hegyesnek hívták. Volt egy hóka macskánk is. A 

macskát erősen szerettem. A kutya lefeküdt velem szembe a földre. Egész idő alatt nézett 

engem csodálkozó szemekkel. Én pedig ügyesen morzsoltam bele a rostába a törökbúzát. 

Később a macska felült a vállamra. A vállamon ülve felváltva nyávogott és arcot mosott.  

Egyéni megoldások. 

34. Az alárendelő összetett mondat 

34/ Gondolatébresztő 

Az alaptaggal és a bővítményre vonatkozó kérdő névmással a bővítményre kérdezhetünk.  

34/ Gondolatgyűjtő 

a) Azt beszéltem meg vele, hogy a parkban találkozunk. – Első tagmondat a főmondat, 

második tagmondat a mellékmondat – tárgyas alárendelő összetett mondat  

b) Akkor járt ott, amikor senki sem látta. – Első tagmondat a főmondat, a második 

tagmondat a mellékmondat – időhatározói alárendelő összetett mondat  

34/1.  

a) (könnyű feladat jelölés)  

– Azt kérte – főmondat, hogy tegyek rendet a szobában – mellékmondat, azt – 

utalószó 

– Az jöhet – főmondat, akinek van biciklije – mellékmondat, az – utalószó 

– Nem értem – főmondat, miért nem kezdődik a film – mellékmondat, azt – utalószó 

b) (nehéz feladat jelölés) 

Szomorú leszek – főmondat, ha nem jössz kirándulni – mellékmondat, akkor – utalószó 

Annyira nem volt fontos – főmondat, hogy elolvasd – mellékmondat, annyira – utalószó 

c) (emelt szintű feladat)  

– Szeretnék egy olyan pulcsit – főmondat, amilyen Rebekának van – mellékmondat, 

olyan –utalószó 

– Az jelentkezzen – főmondat, aki tudja a megoldást – mellékmondat, az – utalószó  

34/2. 

– Az menjen – főmondat, akit meghívtak – mellékmondat, az – utalószó, akit – kötőszó, 

alanyi alárendelő összetett mondat  
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– Hogy mivel foglalkozott – mellékmondat, el sem tudom képzelni – főmondat, azt – 

utalószó, tárgyi alárendelő összetett mondat 

34/ Talentum  

Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű. – Ahol nincs ló, ott a szamár is jó. – Amit szabad 

Jupiternek, nem szabad a kisökörnek (azt).  

35. Az állítmányi, az alanyi és a tárgyi alárendelő összetett mondat 

35/ Gondolatébresztő 

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívái:  

A feladatot páros munkában is megoldhatjuk. Javasoljuk a pókhálóábra grafikai szervezőjének 

alkalmazását. A pókhálóábra közepébe felkerülhet a kérdés. A párok feladata pedig az ezzel a 

kérdéssel kapcsolatos felidézhető ismeretanyag felírása, összegyűjtése. Ezt követően a táblán 

rendszerezhetjük a már általuk összegyűjtött ismereteket. 

35/ Gondolatgyűjtő 

Tantárgyi koncentrációra lehetőség: magyar irodalom 

Egyéni megoldások.  

35/1. (könnyű feladat jelölés) Pl. 

Tibor olyan volt, mint egy bátortalan kisegér. – Azé lehet az autó, aki a legtöbbet fizeti érte. – 

Annyi az igazság, hogy nem én főztem a vacsorát. – Azé lesz a királylány keze, aki legyőzi a 

sárkányt.  

35/2. (csoportmunka jelölés) 

– Az ünnep azé – főmondat, aki ünnepel – mellékmondat, azé – utalószó, aki – kötőszó, 

állítmányi alárendelő összetett mondat  

– Mindenki annyit ér – főmondat, ahogy betölti hivatását – mellékmondat, annyit – 

utalószó, ahogy – kötőszó, tárgyi alárendelő összetett mondat 

– Nem férfi (az) – főmondat, aki nem küzd (a) hon ellenség(e)ivel – mellékmondat, az – 

utalószó, aki – kötőszó, alanyi alárendelő összetett mondat  

– Ady Endréről beszélni annyi – főmondat, mint a Mindenségről beszélni – 

mellékmondat, annyi – utalószó, mint – kötőszó, állítmányi alárendelő összetett 

mondat  

35/ Talentum 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Az adott szövegműfaj általános formai jellemzőjével rendelkezzen a szöveg! 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, lezárt, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Az elkészült fogalmazásokat a diákok felolvashatják társaiknak, a többiek feladata pedig a 

közmondás kitalálása.  
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36. A határozói alárendelő összetett mondat 

36/ Gondolatébresztő  

A felidézést kezdhetjük akár szóforgóval is. Mindenki idézzen fel egy-egy fogalmat, tartalmi 

elemet a határozók témaköréhez kapcsolódóan! A játék lényege, hogy senki sem mondhatja 

a már elhangzottat, és lehetőség szerint egy szó vagy szókapcsolat legyen az elhangzó 

kijelentés. 

36/ Gondolatgyűjtő Pl.  

– Odahely tettem, ahol biztos nem fogod keresni. – helyhatározói  

– Azótaidő nem is találkoztunk, hogy elballagtunk az iskolából. – időhatározói 

– Úgyáll érzem magam, mint aki beteg lesz. – állapothatározói 

– Úgymód fuss, hogy ne is érjelek utol. – módhatározói  

– Azzaltárs megyek ma moziba, aki pontosan érkezik. – társhatározói 

– Azzaleszk fogom kettévágni, amit a fiókban találok. – eszközhatározói  

Lehetséges feldolgozási mód:  

A megírt mondatokat a diákok páros munkában is ellenőrizhetik egymás füzetét kicserélve.  

36/1. (könnyű feladat jelölés) 

a) Azzaleszk próbálkozz – főmondat, amivel már egyszer célt értél – mellékmondat, azzal – 

utalószó, amivel – kötőszó, eszközhatározói alárendelő összetett mondat 

b) Otthely is sokan gördeszkáznak – főmondat, ahol lakom – mellékmondat, ott – utalószó, 

ahol – kötőszó, helyhatározói alárendelő összetett mondat  

c) Olyannaltárs barátkozom – főmondat, aki engem is tart valamire – mellékmondat, 

olyannal – utalószó, aki – kötőszó, társhatározói alárendelő összetett mondat  

36/Kitekintő  

– Úgymód jár, majdnem a dereka törik ki. – módhatározói alárendelő összetett mondat – 

gőgösen jár 

– Olyat ásított, hogy majd kiesett a feje a száján. – tárgyi alárendelő összetett mondat – 

nagyon fáradt  

37. A jelzői alárendelő összetett mondat 

37/ Gondolatébresztő 

A tanár egy labdát a kezében tartva megfogalmazza a feladatot, majd valakinek a teremben 

odadobja. Aki elkapja a labdát, felidéz valamit a jelzőről tanultakról. Majd a diák egy általa 

választott társának dobhatja a labdát tovább.  
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37/ Gondolatgyűjtő 

– Akkorami pizzát sütött – főmondat, amilyet még nem látott a világ – mellékmondat, 

akkora – utalószó, amilyet – kötőszó, minőségjelzői alárendelő összetett mondat  

– Ő is annyime palacsintát kért – főmondat, amennyi csak ráfért a tányérra – 

mellékmondat, annyi – utalószó, amennyi – kötőszó, mennyiségjelzői alárendelő 

összetett mondat  

37/1. (könnyű feladat jelölés) 

a) Otthely annyime emberreltárs beszélgethetsz – főmondat, amennyivel csak akarsz – 

mellékmondat, annyi – utalószó, amennyi – kötőszó, mennyiségjelzői alárendelő 

összetett mondat 

b) Olyanmi  késseleszk vágta a kenyeret – főmondat, aminek alig volt éle – mellékmondat, 

olyan – utalószó, aminek – kötőszó, minőségjelzői alárendelő összetett mondat 

c) Annakbi a tányérját vidd el – főmondat, aki már megette – mellékmondat, annak – 

utalószó, aki – kötőszó, birtokos jelzői alárendelő összetett mondat  

37/2. (nehéz feladat jelölés) 

minőségjelzői alárendelő összetett mondat – társhatározói alárendelő összetett mondat – 

állítmányi alárendelő összetett mondat – alanyi alárendelő összetett mondat  

37/3. (emelt szintű feladat jelölés) 

Egy várost említett, azt, amelyiket a legutóbbi filmben láttunk.  

Ez egy hatalmas város volt, olyan, amelyet még sohasem láttam.  

37/ Talentum Pl.  

– Olyan fagyit szeretnék, amelyik nem olvad el hamar.  

– Annyi hangya lepte el a kertet, hogy nem lehet leülni a fűre.  

– Olyanoknak a leckéjéből tanulnék, akik figyelnek az órán.  

– Olyan családból származom, akik szeretik az igazat. 

– Akkora eperrel volt díszítve a torta, amekkorát még nem is láttam. 

– Annyi embert ismerek, akik nem érkeznek pontosan.  

38. A kapcsolatos, az ellentétes és a választó mellérendelő összetett mondatok 

38/ Gondolatébresztő  

A tanár egy labdát a kezében tartva megfogalmazza a feladatot, majd valakinek a teremben 

odadobja. Aki elkapja a labdát, mond egy szószerkezetre példát. Majd a diák egy általa 

választott társának dobhatja tovább a labdát.  

a kötőszavak  

38/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 
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38/1. (páros munka jelölés)  

– A hegyen túli völgyben egy kis falu húzódik, a lakói szorgalmas emberek. – kapcsolatos 

mellérendelő összetett mondat 

– Ebbe a faluba kiránduljunk, vagy inkább menjünk gombászni? – választó mellérendelő 

összetett mondat 

– Szerintem a gombászás unalmas, a kirándulás meg fárasztó. – kapcsolatos 

mellérendelő összetett mondat  

– Nemcsak ezeket csinálhatnánk, hanem valami mást is… – ellentétes mellérendelő 

összetett mondat  

– Például elmehetnénk a cukrászdába, vagy megnézhetnénk egy jó filmet? – választó 

mellérendelő összetett mondat 

– Ezek nem jók ilyen szép napos időben, ellenben egy esős délutánon kiválóak! – 

ellentétes mellérendelő összetett mondat  

– Az elmúlt napokban hol ide caplattunk, hol oda néztünk be. – kapcsolatos mellérendelő 

összetett mondat  

– Nem maradhatnánk ma a közelben, vagy nem pihenhetnénk itthon? – választó 

mellérendelő összetett mondat  

– Én biztosan nem fogok itthon poshadni egész nap, de te maradhatsz! – ellentétes 

mellérendelő összetett mondat  

– Akkor ezt megbeszéltük, majd hívj! – kapcsolatos mellérendelő összetett mondat  

38/2. (könnyű feladat jelölés) 

– Az osztálykirándulás elmaradt, és helyette az udvaron játszottunk. – Az 

osztálykirándulás elmaradt, de két héttel később pótoljuk.  

– Már virágzik az aranyeső, végre itt a tavasz. – Már virágzik az aranyeső, ám még 

mindig hideg van.  

– Szeretek jókat kirándulni, és közben hallgatni a madarak csicsergését. – Szeretek jókat 

kirándulni, a testvérem pedig inkább otthon kertészkedni.  

38/ Talentum 

– „Tán csodállak, ámde nem szeretlek” – Petőfi Sándor, Az Alföld – ellentétes 

mellérendelés 

– „Éj van-e, vagy szemem világa veszett ki?” – Petőfi Sándor, János vitéz – választó 

mellérendelés 

– „Szájadat betedd, / S nyisd ki füledet” – Petőfi Sándor, Arany Lacinak – kapcsolatos 

mellérendelés 

39. A következtető és a magyarázó mellérendelő összetett mondatok 

39/ Gondolatébresztő 

4 tagmondatból áll 
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„Trágár szavakat használ, / éppen ezért megintem!” – következtető 

– üzenőmbe ezt írták, / bár nem igaz szerintem. – ellentétes  

39/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

39/1. (páros munka jelölés) 
– Nem leszek otthon, nektek kell ebédet főzni. – következtető mellérendelő összetett 

mondat  

– Sajnos mi sem tudunk ebédet főzni, hiszen elígérkeztünk almát szedni. – magyarázó 

mellérendelő összetett mondat 

– Hát akkor nem lesz ebéd, úgysem lesz itthon senki. – magyarázó mellérendelő összetett 

mondat 

– Majd este együtt vacsorázunk, így persze csak hideg élelemre számítsatok! – 

következtető mellérendelő összetett mondat 

– Semmi baj, hiszen rengeteg almát fogunk enni. – magyarázó mellérendelő összetett 

mondat  

39/2. (könnyű feladat jelölés) Pl. 

a) Felkészültek a vadászatra, ugyanis másnapra volt kitűzve az időpont. – magyarázó 

mellérendelő összetett mondat  

b) Rettentően fáj a lába, hiszen kényelmetlen cipőben gyalogolt. – magyarázó 

mellérendelő összetett mondat  

c) Elkészültek a szereléssel, ennélfogva a takarítás másnapra maradt. – következtető 

mellérendelő összetett mondat  

d) Terkára nem megy fel a pulóver, hiszen kinőtte. – magyarázó mellérendelő összetett 

mondat 

e) Szükséged lehet egy jó tollasütőre, ezért fogadd el ezt! – következtető mellérendelő 

összetett mondat  

f) Nagyra nőtt a fa, úgyhogy hűs árnyékot ad. – következtető mellérendelő összetett 

mondat  

g) Bajba kerültök, azaz büntetést fogtok kapni. – magyarázó mellérendelő összetett 

mondat  

39/ Felkészülni… vigyázz… rajt! Pl.  

– Megfáztam, és nagyon fáj a torkom. – kapcsolatos  

– Magas lázam van, ezért itthon maradok. – következtető 

– Beteg lettem, hiszen tegnap nem vettem kabátot. – magyarázó 

– Vagy aludni fogok, vagy csak pihengetni. – választó 

– Nem én vagyok beteg, hanem a testvérem. – ellentétes  
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40. Részösszefoglalás 

40/1. (könnyű feladat jelölés) 

– Evelin is benevezett az iskolai szavalóversenyre, de még nem választott verset. – 

ellentétes mellérendelés 

– Tanára egy olyan költeményt ajánlott, amely már első olvasásra megtetszett neki. – 

minőségjelzői alárendelés  

– A vers a bennünk lévő tehetség kibontakoztatásáról szól, egy kicsit filozófiai jellegű. – 

kapcsolatos mellérendelés 

– Evelinnek az is tetszik benne, hogy fülbemászó a ritmusa. – alanyi alárendelés  

– Most minden délután ezt tanulja, mert nagyon szeretne jól szerepelni a versenyen. – 

célhatározói alárendelés  

– A tanulásban édesanyja is segíti, hiszen ő is szokott verseket mondani a városi 

ünnepségeken. – magyarázó mellérendelés 

– Persze a tanára is számtalan tanácsot ad neki, illetve javítgatja a hibáit. – kapcsolatos 

mellérendelés 

– Evelin nemcsak mondani szereti a verseket, hanem írni is szokott. – kapcsolatos 

mellérendelés  

– Születésnapjára egy díszesen kötött, kis füzetet kapott, hogy abba írja a költeményeit. 

– célhatározói alárendelés  

40/2. (nehéz feladat jelölés) Pl. 

a) Azt szeretném, ha időben érkeznél. – Azt mondta, hogy szép vagyok.  

b) A ház azé, aki felépíti. – A kérdésem csak annyi, hogy miért késtél.  

c) Annak a barátja leszek, aki hoz nekem csokit. – Annak a kabátját vedd fel, aki engedi.  

d) Vagy kabátot veszel, vagy pulóvert. – Fagyit kérsz, vagy csak tölcsért.  

e) Kinyitottam az ablakot, ugyanis hangokat hallottam. – Kinéztem az ablakon, hiszen 

csengettek.  

41. A többszörösen összetett mondatok – Kiegészítő tananyag  

41/ Gondolatébresztő  

4 tagmondatból áll; a kötőszavak és utalószavak jelenléte és elhelyezkedése; központozás 

40/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

41/1. (emelt szintű feladat jelölés) Pl. 

a) Vagy eszünk egy pizzát, és közben megnézünk egy filmet, vagy sétálunk egy nagyot.  

b) Akkor ettem fagylaltot, ugyanis akkor volt hozzá kedvem, amikor már majdnem bezárt 

a fagyizó. 

c) Azért siettem, mert tegnap elkéstem, de mégsem értem oda. 

d) Amióta a próbákra járok, a terem azé, aki először érkezik.  
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41/2. 
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41/3. (emelt szintű feladat jelölés) Pl.  

Azért nem hoztam el a nyelvtankönyvemet, mert kölcsönadtam a testvéremnek az órájára, 

valamint véletlenül mást pakoltam be helyette, továbbá kint felejtettem az asztalomon.  

41/ Kitekintő  

Egyéni megoldás. 

42. Az összetett mondatok helyesírása  

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája:  

– Ha van rá lehetőség, érdemes lehet a www.helyesiras.mta.hu online helyesírási 

tanácsadó portált is használatra előkészíteni, a felületet projektorral kivetíteni, így az 

óra közben felmerülő kérdéseket a portál segítségével tisztázni lehet.  

– A fejezettel való foglalkozás idejére érdemes egy állandó helyet kijelölni a helyesírási 

szótáraknak, hogy a diák bármikor könnyen hozzáférjen, amikor szükségét érzi.  

42/ Gondolatébresztő  

– Írásjegy: az írás hangjelölésre szolgáló legkisebb elemei.  

– Írásjel: írott vagy nyomtatott jel, mely a mondatok tagolását jelzi, illetve utal a 

hangsúlyra, hanglejtésre, szünettartásra.  

– ., ?, ! 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Az óra előtt a táblára felkerülhetnek különféle írásjegyek és írásjelek. A diákok feladata 

ezeknek a csoportosítása és segítségükkel a különbségtevés.  

42/ Gondolatgyűjtő  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

42/1. (könnyű feladat jelölés) Pl. 

a) Vidáman bandukolt az erdőben, s nem is sejtette, ki követheti.  

b) A tagok több mint felének van kutyája: pumik, pulik, komondorok.  

c) A pulik fürtjeit nem kell előállítani (a genetika erről gondoskodott), viszont rendezgetni 

és ápolni mindenképpen szükséges.  

d) Céljuk közös: megvédeni a bajbajutottakat, segíteni az üldözötteket.  

e) A rejtekhelyről sok érdekes dolog került elő: kardok, kupák, térképek stb.  

f) Egy mesében, amely a becsületről szól, szerepelhet-e olyasvalaki, akinek a neve egy 

hírhedt bűnözőé.  

g) Ha már nem tudsz mit csinálni, és a házi feladatod is készen van, főzz valami finomat!  

h) Bárcsak lehetnék sokkal erősebb, mint most vagyok!  

42/ Talentum Pl. 

Bárcsak táncolhatnánk úgy, mint tegnap táncoltunk!  

Táncolhatnánk úgy, mint tegnap táncoltunk?  

http://www.helyesiras.mta.hu/
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Bárcsak táncolhatnánk úgy, mint tegnap táncoltunk! 

Táncolhatnánk gyorsabban úgy, hogy senki sem érhessen utol! 

Úgy táncolnánk, hogy áttáncolnánk az éjszakát! 

43. Az idézés és a párbeszéd 

43/ Gondolatébresztő 

Tantárgyi koncentrációra lehetőség:  

Pl. tragédia, komédia, ballada, elbeszélő költemény, novella, elbeszélés, regény  

43/ Gondolatgyűjtő 

Tantárgyi koncentrációra lehetőség:  

Egyéni megoldások. 

A diákok felkészülhetnek egy általuk választott idegen nyelv idézési sajátosságaiból.  

43/1. (könnyű feladat jelölés) Pl.  

„az élet / Egy összezsúfolt táncterem,” – írja Arany János híres versében.  

Arany János Kertben című versében a következőt írja: „az élet / Egy összezsúfolt táncterem,” 

„az élet / – fogalmazza Arany János – egy összezsúfolt táncterem” 

Arany János híres gondolatát: „az élet / Egy összezsúfolt táncterem” mindenki jól ismeri.  

43/2. (páros munka jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szövegrészlet legyen! 

43/3. (könnyű feladat jelölés) 

lásd tankönyv 120. oldal táblázat alapján  

43/4. (nehéz feladat jelölés) 

Mindhárom esetben az összetett mondat tagmondatai között van az elbeszélői beékelődés, a 

tagmondathatárt jelző vessző a beékelt részt záró gondolatjel után kerül.  

43/5. (könnyű feladat jelölés) 

– Azt kérdezte, hogy mikor jövök haza. – függő idézés  

– Azt kérdezte: mikor jössz haza? – egyenes idézés 

43/ Talentum 

Egyéni megoldások. 

44. Gyakorolj! 

44/1. (segítséget igénylők feladata) 

a) ketten 

b) 6 órára 
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c) Nem tudtak dönteni megfelelően gyorsan, mivel előre nem volt tisztázva a döntési 

mechanizmus.  

d) az egyik utas/ hajós 

44/2. (könnyű feladat jelölés) 

– egyszerű, tagolt, bővített 

– alanyi alárendelő összetett mondat, szerves 

44/3. (könnyű feladat jelölés) 

a) s 

b) hogy 

c) pl. javaslatok, észrevételek – taktikát, útirányt, időbeosztást 

d) pl. egyszemélyes felelőse – pihenő hajós – fontos kérdés 

44/4. (könnyű feladat jelölés) 

Így viszont méltánytalannak tartottuk, hogy valamelyikünk megkapja a döntések jogát.  

44/5. (nehéz feladat jelölés) 

a) Javaslatok, észrevételek természetesen elhangoztak az éppen pihenő hajós részéről is: 

első tagmondat – a taktikát, útirányt, időbeosztást pedig mindig megbeszéltük.: 

második tagmondat – de kötőszó  

b) Felvetődhet persze, mi történik vitás kérdésekben. – Az első tagmondat a főmondat – 

utalószó: az – kötőszó: hogy  

44/6. (emelt szintű feladat jelölés) 

a) 3 tagmondat – a második tagmondat a főmondat, tárgyas alárendeltje az első 

tagmondat – az első tagmondatba ékelődve a második tagmondat – az első tagmondat 

időhatározói alárendeltje a harmadik tagmondat  

b)  
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45. Összefoglalás – Az összetett mondat  

Lehetséges feldolgozási mód: 

A grafikai szervező, vázlatok segítségével a diákok háromfős csoportokat alkotva, 10-15 

percben összefoglalhatják egymásnak a tanult ismereteket.  

46. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudást ellenőrző feladatokat javasoljuk egyéni munkában megoldani. Így a diák átfogó képet 

kap az aktuális, saját tudásáról.  

(46/1.) Két vagy több egyszerű mondat összekapcsolódása egyetlen mondattá. 

(46/2.) Szerves: két tagolt mondat összekapcsolódása. – Szervetlen: egy tagolt és egy 

tagolatlan vagy két tagolatlan mondat összekapcsolódása.  

(46/3.) a) szervetlen – b) szerves – c) szervetlen – d) szerves  

(46/4.) alárendelő és mellérendelő 

(46/5.) Egyéni megoldások 

(46/6.) Az alárendelő összetett mondat tagmondatai nem egyenrangúak a mondatban. Az 

egyik tagmondat a főmondat, a másik tagmondat a mellékmondat és a főmondatnak van 

alárendelve.  

(46/7.) a) akkor – b) az – c) azt – d) úgy  

(46/8.) 

 
a) időhatározói alárendelő összetett mondat – utalószó: akkor – kötőszó: amikor 

b) alanyi alárendelő összetett mondat – utalószó: az – kötőszó: akire  

c) tárgyas alárendelő összetett mondat – utalószó: azt – kötőszó: hogy 

d) módhatározói alárendelő összetett mondat – utalószó: úgy – kötőszó: hogy  
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(46/9.) A mellérendelő összetett mondat tagmondatai egyenrangúak a mondatban.  

(46/10.) a) választó b) ellentétes c) következtető d) magyarázó e) kapcsolatos  

(46/11.)  

 
(46/12.) Kérdem tőle: hogy vagy. Ő azt felelte, soha jobban! Örültem, hogy ezt mondja, mert 

a múltkor eléggé rossz kedve volt. Valami családi ügy lehetett, de nem beszélt róla részletesen. 

Árpit egyébként is szűkszavú és zárkózott embernek ismertem meg. – lásd tankönyv 42. és 43. 

leckéje  

(46/13.) Egyéni megoldás. 

(46/14.) egyenes, függő, szabad függő – Egyéni megoldások. 

V. A NYELV VÁLTOZÁSA 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 8 lecke 8 óra alatti feldolgozása javasolt. Az 5 órányi új tananyag 

feldolgozását 3 óra képességfejlesztés, összefoglalás, gyakorlás és ellenőrzés követi.  

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A fejezet A magyar nyelv eredete és típusa (47.) leckével nyit, célja a nyelvcsalád, 

nyelvrokonság fogalmainak tisztázása és a nyelvtípusok elkülönítése.  

Az ezt követő lecke, A magyar nyelv szókészletének eredete (48.) célja a magyar 

szókincs rétegeinek bemutatása, megismertetése az alapnyelvi szavak, belső keletkezésű 

szavak, jövevényszavak, idegen szavak fogalmain keresztül.  

A 49. lecke, Nyelvtörténeti áttekintés megismerteti a magyar nyelv történetének 

legfontosabb állomásait, mindeközben a nyelvemlék, nyelvújítás, egységes irodalmi nyelv, 

köznyelv fogalmainak tisztázását vállalja.  

A magyar nyelv változatai (50.) lecke célja a nyelvváltozat fogalmának tisztázása, 

elkülönítve a normatív (köznyelv, irodalmi nyelv), területi (nyelvjárások, regionális köznyelv), 

társadalmi (csoportnyelv, rétegnyelv) nyelvváltozatokat egymástól.  
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A nemzetiségi nyelvhasználat az országhatáron innen és túl (51.) lecke feladata a 

kisebbség, nemzetiség fogalmainak tisztázása.  

Az új ismeretanyagot követően a Gyakorolj! (52.) lecke részcélja a meglévő tudás 

elmélyítése, pontosítása, az esetleges hiányosságok pótlása, a pontatlanságok korrigálása 

tankönyvi és munkafüzeti feladatokon keresztül.  

Az Összefoglalás – A nyelv változása (53.) lecke részcélja a tanultak ismétlése, az 

esetleges hiányosságok pótlása a tankönyv és a munkafüzet vonatkozó feladatanyaga 

segítségével.  

Az Ellenőrizd a tudásodat! (54.) lecke lehetőséget teremt a tanult ismeretek, 

elsajátított képességek ellenőrzésére. 

A munkafüzet lehetőséget teremt a tudás elmélyítésére, egyes leckét érintő 

problémák megvilágítására, megértésére, gyakorlásra, a hiányosságok pótlására szóbeli és 

írásbeli feladatokon keresztül. Egyéni munka, páros munka és csoportmunka lehetőségével 

valósul meg a tananyag feldolgozása különböző nehézségű feladatok segítségével. 

A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák: 

47. A magyar nyelv eredete és típusa  

47/ Gondolatébresztő 

Lehetséges feldolgozási mód: 

Javasoljuk, hogy a diákok alkossanak azonos számú belső és külső kört. A körök ellentétes 

irányban kezdenek el forogni. Mikor a szaktanár tapsol egyet, a diákok megállnak, és a 

szemben állóval beszélgetnek a feltett kérdésről.  

észt, finn – angol, német, holland – olasz, spanyol – horvát, lengyel, szerb  

47/ Gondolatgyűjtő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

– Uráli nyelvcsalád  

– Pl. Indoeurópai nyelvcsalád, Eszkimó-aleut nyelvcsalád, Kaukázusi nyelvcsalád, Sino-

tibeti nyelvcsalád 

– Pl. ablakban, legszebben, futottam 

47/1. (könnyű feladat jelölés)  

Lehetséges válaszelemek: 

– őseink feltehetőleg halászó, vadászó, gyűjtögető életmódot folytathattak 

– kést, nyilat, íjat és hálót használtak a vadászathoz 

– tavas, lápos vidéken élhettek 

– olyan területen élhettek, ahol a tél évszaka jelen volt 

47/2. (páros munka jelölés) 

Árva szeme könnyel tele. – Jég alatt télen eleven halak úszkálnak. 
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A finn nyelv is az agglutináló nyelvek csoportjába tartozik. A szótőhöz kapcsolódó toldalékok, 

amik a nyelvtani viszonyokat kifejezik, a szótárból nem kiolvashatók.  

47/3. (nehéz feladat jelölés) 

– kud – szótő, om – toldalék  

– kud – szótő, ommok –toldalék 

– av – szótő, at – toldalék  

47/ Kitekintő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

Tantárgyi koncentrációra lehetőség: informatika, könyvtárhasználat  

Egyéni megoldások. 

48. A magyar nyelv szókészletének eredete 

48/ Gondolatébresztő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: Magyar értelmező kéziszótár 

– nimbusz: nagy tekintély – latin  

– menü: étlap – francia  

– puritán: szigorú erkölcsű – angol  

– hecsedli: csipkebogyó – német  

48/ Gondolatgyűjtő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

Tantárgyi koncentrációra lehetőség: informatika  

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

– Javasoljuk, hogy a pókhálóábrák külön lapra készüljenek, így kirakhatók lesznek az osztály 

faliújságjára, ahol a diákok egymáséit is el tudják olvasni.  

48/1., 2. (könnyű feladat jelölés) 

– A feladat megoldása könnyíthető, ha a diákok visszalapoznak a tankönyv 90. oldalán lévő 

szóalkotási módok ábrához. 

– A feladat megoldható úgy is, ha minden diák 1 percet kap a lehető legtöbb szó 

megalkotására. A szóalkotással megteremtett szavakat a diákok felolvassák, ami már 

elhangzott, azt ki kell húzni a listáról. Az a diák győz, akinek a legtöbb szava marad bent.  

Pl. 

szóképzés: hajas, fogas, fogász, hegyes, hegyez, halász 

szóösszetétel: hegymászó, tesz-vesz, hajlakk 

48/2. (könnyű feladat jelölés) 

a) honfoglalás előtt, török hódoltság ideje  

b) török uralom  
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c) A használati tárgyak, eszközök, öltözködési jegyek eltűnésével maguk a szavak is 

eltűntek a használatból.  

d) A feladat megoldásához szükséges eszköz: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 

e) Korábban: 1372 – írásbeliség terjedéséhez kapcsolódó szavunk  

48/3. (páros munka jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés, Magyar értelmező 

kéziszótár  

a), b)  

– öltözködés: dolmány: testhez simuló, csípőig érő öltözet – papucs: otthoni lábbeli 

– étkezés: tarhonya: apróra morzsált és megszárított tészta – findzsa: csésze, bögre 

– tepsi: sütőben sütéshez használt, fémből készült edény  

– méltóságnevek: aga: az oszmán-török hadsereg tisztje – basa: katonai-

közigazgatási vezetőt illető méltóság   

– fegyvernevek: dzsida: hosszú nyelű lándzsa  

– használati tárgyak: bogrács: félgömb alakú, fogantyújánál fogva tűz fölé akasztható 

edény – dívány: karfával, támlával ellátott fekvőbútor  

c) Egyéni megoldások. 

48/ Felkészülni… vigyázz… rajt! 

a) a 

b) alak  

49. Nyelvtörténeti áttekintés  

49/ Gondolatébresztő 

ismertség, hívta, nekem, abban reménykedve megvettem a házat, mekkora volt dühe, tudtára 

adta  

49/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldások. 

49/1. (könnyű feladat jelölés) 

Verseghy Ferenc: Az elhagyott lány – Révai Miklós: Baróti Szabó Dávid, úrnak  

49/2. (nehéz feladat jelölés) 

a) Maradjatok, Szolgáljon, útjokat, Okádj 

b) Szerentse, Tsapásid, álld-el  

c) Feladnak 

49/3. (páros munka jelölés) 

várám – várád – várá – váránk – várátok – várák  

49/ Kitekintő  

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés, könyvtár  
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Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Javasoljuk, hogy a táblázatok külön lapra készüljenek, így kirakhatók lesznek az osztály 

faliújságjára, ahol egymáséit is el tudják olvasni.  

50. A magyar nyelv változatai  

50/ Gondolatébresztő  

gyermekláncfű, pitypang  

50/ Gondolatgyűjtő  

– Egy nyelvnek többféle változata létezik. A nyelvet használók az adott helyzettől 

függően tudatosan vagy kevésbé tudatosan alkalmazzák a nyelvváltozatokat. 

– Pl. iskolában a tanórán, családban, barátok között, a karateedzésen  

50/1. (könnyű feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés, Új magyar tájszótár 

herőce: fánk – hucli: aszalt szilva – pulutyka: kelkáposzta-főzelék – nyögvenyelő: sztrapacska 

– orda: sajt – málé: kukoricalepény – pampuska: szalagos fánk – öhöm: slambuc – lepény: 

lángos – tarkedli: fánk 

50/2. (páros munka jelölés) Pl.  

matematika: rombusz, törtek, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, derékszög, konkáv  

irodalom: metafora, allegória, hasonlat, megszemélyesítés, mítosz, monda 

ének: pentaton, népdal, oktáv, terc, szinkópa  

50/3. (nehéz feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: Magyar szinonimaszótár 

Pl. 

csinos:  

– köznyelvi – jóvágású, mutatós, elegáns 

– nyelvjárási – ügyes, szemrevaló, helyes  

– szlenges – csini  

kicsi:  

– köznyelvi – kicsiny, kis, piciny  

lusta:  

– köznyelvi – henye, rest, renyhe 

– nyelvjárási – csesznye 

barát:  

– szlenges – haver, pajtás  

50/ Kitekintő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés, szlengszótárak  

Egyéni megoldás. 
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51. A nemzetiségi nyelvhasználat az országhatáron innen és túl  

Társadalmi szolidaritást elősegítő téma  

51/ Gondolatébresztő 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: Új magyar tájszótár 

– krumpli: csicsóka, pityóka, földialma, krumpedli, kolompér, svábtök  

– pitypang : barátfű, oroszlánfog, zsibavirág, pimpam, békavirág 

– egres: köszméte, piszke, pöszméte, brüszke  

– eperfa: szederfa 

51/ Gondolatgyűjtő  

Az ajánlott feldolgozási mód alternatívája: 

A feladat kiselőadás formájában is feldolgozható.  

51/1. (könnyű feladat jelölés) 

– Állampolgárság: valaki egy államnak a tagja, polgára. Az állam jogokkal és 

kötelességekkel ruházza fel. 

– Nemzetiség: egy adott állam területén az államalkotó nemzethez képest kisebbségben 

élő etnikai csoport.  

51/2. (könnyű feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

– A diák készíthet az ismerősével interjút. 

– Videohívást kezdeményezve az osztály beszélgethet a határon túl élő ismerőssel.  

51/3. (nehéz feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

A feladat megoldása könnyíthető, ha a feladathoz kapcsolódó képekre felhívjuk a figyelmet.  

a), b) Erdélyben élő magyar kisebbség nyelvében élnek ezek a szavak.  

– murok: sárgarépa  

– pityóka: burgonya 

– buletin: személyi igazolvány, román eredetű  

– csimasz: lárva 

51/ Talentum 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés 

Tantárgyi koncentrációra lehetőség: informatika  

52. Gyakorolj! 

52/1. (könnyű feladat jelölés) 

– köznyelv: ablak, kellemes 

– nyelvjárás: kácsa (kacsa), kolompér (krumpli), murok (répa) 
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– szaknyelv: egyszikűek, minimális mondat 

– gyermeknyelv: hami, pápá 

– diáknyelv: doga, föci 

– szleng: Csá!, tök gáz  

52/2. (nehéz feladat jelölés) 

– Fehervaru rea  – Fehérvárra 

– Hodo utu rea – hadútra 

– A – ra toldalék megfelelője a rea. Még a nyelvnek azt az állapotát rögzíti a szöveg, 

amikor ezt a nyelvtani viszonyt külön szó fejezte ki.  

52/3. (páros munka jelölés) 

Egyéni megoldások. 

52/4. (könnyű feladat jelölés) 

a) szűkült  

b) (nehéz feladat jelölés) 

utalhat a cselekvés befejezettségére (agyonlő, agyonsújtja) , illetve a túl jelentéssel 

rendelkezik (agyonbeszél, agyondicsér)  

53. Összefoglalás – A nyelv változása 

Lehetséges feldolgozási mód: 

– A vázlatokat felhasználva a diákok háromfős csoportokat alkotva, 15-20 percben 

összefoglalhatják egymásnak a tanult ismereteket.  

– Differenciálható, hogy melyik csoport melyik vázlatot bontja ki részletesebben a 

rendelkezésére álló idő alatt.  

54. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudást ellenőrző feladatokat javasoljuk egyéni munkában megoldani. Így a diák átfogó képet 

kap az aktuális saját tudásáról.  

(54/1.) a) igaz, b) hamis, c) igaz, d) hamis, e) igaz 

(54/2.) agglutináló, pl. szeretlek, alszom, futottam 

(54/3.) Olyan írásos dokumentum, amely egy adott nyelv adott korra jellemző lenyomatát 

tartalmazza. 

(54/4.) alapnyelvi szavak pl. fa, méz – belső keletkezésű szavak pl. fejel – jövevényszavak pl. 

asztal – idegen szavak pl. e-mail  

(54/5.) magyar nyelv szókincsének bővülése – a szóelemzés elve  

(54/6.) A magyar beszélők számára mintaként, normaként szolgáló nyelvváltozat.  

(54/7.) Normatív nyelvváltozatok: köznyelv, irodalmi nyelv – Területi nyelvváltozatok: 

nyelvjárások, regionális köznyelv – Társadalmi nyelvváltozatok: csoportnyelvek (hobbinyelvek, 

szaknyelvek, argó, szleng), rétegnyelvek (gyermeknyelv, ifjúsági nyelv, diáknyelv). 
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(54/8.) Csoportnyelv: egy közösségre, csoportra jellemző nyelvváltozat – rétegnyelv: 

különböző életkorban használt nyelvváltozat.  

(54/9.) A köznyelv megjelenésével visszaszorultak a nyelvjárások, de megmaradtak.  

(54/10.) A régióra jellemző nyelvjárás és a köznyelv sajátos keveredése.  

(54/11.) Sok időt együtt töltő, azonos érdeklődési körű csoportok sajátos nyelvváltozata. 

Szókincse táplálkozik az argóból és idegen nyelvekből. Jellemzője a játékos szóalkotás, 

szokatlan szókapcsolatok, szerkezetek, tudatosan hibás szóalakok létrehozása, használata. 

(54/12.) Egyéni megoldások. 

(54/13.)  

a) a magyarországi nemzetiségek jelenlétét egy 2011-es felmérés alapján – a Kárpát-

medencei magyarság jelenléte az ezredfordulón 

b) 2  

c) szlovén pl. Orfalu, Szlovénia 

d) német, szlovák, horvát, szerb  

e) Románia 

f) Ukrajna, Szlovénia, Ausztria 

g) 1. igaz, 2. igaz, 3. igaz, 4. igaz 

VI. BESZÉLGESSÜNK A NYELV HASZNÁLATÁRÓL! 

A fejezet feldolgozásához ajánlott idő:  

A fejezeten belüli 5 lecke 5 óra alatti feldolgozása javasolt. A 4 órányi új tananyag feldolgozását 

1 óra gyakorlás követi.  

Javasoljuk, hogy a fejezet lezárását követően szánjunk 1 tanórát az év végi, kimeneti 

mérésre (szövegértés, szövegalkotás, helyesírás), 1 tanórát a felmérők megbeszélésére. A 

felmérést/értékelést kövesse 3 órányi ismétlés és 1 óra a tanévet/iskolaszakaszt lezáró 

értékelés, beszélgetés.  

A fejezet tartalmi elrendezésének szempontjai, részcéljai, fogalomrendszere: 

A fejezet tartalmait érintőlegesen kéri a felső tagozatos kerettanterv. Maga a pragmatika 

középiskolás tananyag, azaz a 8.-os diákoknak nem kell a terület fogalmi rendszerével 

megismerkedniük, azt alkalmazniuk, tudásukról számot adniuk. Ugyanakkor a kulturált, a 

helyzetnek megfelelő szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése folyamatos feladata a felső 

tagozatos anyanyelv oktatásának. A fejezet a felső tagozatos tanulmányok lezárásaként kapott 

helyet a tankönyvben. A benne tárgyalt kérdések alkalmasak arra, hogy a diákok saját 

tapasztalataikról is beszámolva értekezzenek, beszélgessenek a nyelvről, a nyelv 

használatáról, részt vegyenek szituációs játékokban, oldjanak meg szövegalkotási feladatokat. 

Javasoljuk tehát, hogy a fejezetet beszélgetve, „cselekedtetve” dolgozzuk fel, és semmiképpen 
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se kérjük számon annak tartalmait. (Ezért is szerepel a fejezetcímben a „beszélgessünk” 

kifejezés, valamint ezért zárul a fejezet csak a Gyakorolj! című modullal.) 

A fejezet A nyelvtani szabályokon túl (55.) leckével nyit, célja a nyelvhasználat 

kérdésének megismertetése, illetve a nyelvhasználati szabályok bemutatása.  

Az ezt követő lecke, A nyelvhasználat az érvényesülés eszköze (56.) célja a 

benyomáskeltési stratégiák megismertetése. 

Az 57. lecke, A nyelv csapatot épít részcélja az arra való rávilágítás, hogy milyen nyelvi 

eszközökkel fejezhető ki az összetartozás.  

A helyzethez illő nyelvhasználat (58.) című lecke lehetőséget teremt annak 

tisztázására, hogy mi minden szükséges a szituációnak megfelelő nyelvhasználathoz. A lecke 

hangsúlyt fektet a társalgás szabályainak és a nyelvi udvariasság szabályainak bemutatására.  

A tárgyalt téma lezárásaként a Gyakorolj! (59.) lecke célja, hogy a diákok kreatív, olykor 

játékos feladatok megoldásával gondolkodjanak közösen anyanyelvükről, ill. alkalmazzák azt 

a komplex tudást, amit anyanyelvi tanulmányaik során elsajátítottak. 

A fejezethez és feladataihoz kapcsolódó ajánlott feldolgozási lehetőségek, javaslatok, 

módszerek és munkaformák: 

55. A nyelvtani szabályokon túl  

55/ Gondolatébresztő 

Egyéni megoldások. 

55/ Gondolatgyűjtő 

Egyéni megoldás. 

Lehetséges feldolgozási mód: 

– Javasoljuk, hogy a diákok alkossanak azonos számú belső és külső kört. A körök 

ellentétes irányban kezdenek el forogni. Mikor a szaktanár tapsol egyet, a diákok 

megállnak, és a szemben állóval beszélgetnek a feltett kérdésről.  

– Fontos a helyzethez illő nyelvhasználat képességének fejlesztése – a szereplők közötti 

viszony felismerése – közös valóság megléte – a beszédhelyzet felismerése – a 

kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek figyelése, felismerése – társadalmi és kulturális 

tudás megléte  

55/1. (könnyű feladat jelölés) 

a) A beszédhelyzetet ismerni kell ahhoz, hogy pontosan tudjuk értelmezni a párbeszédet. 

– Bizonyos szavak jelentései közül ki kell tudni választani a megfelelőt, pl. megjártad, 

ördögöt 

b), c) A megjártad és ördögöt szavak elsődleges jelentései félreértéshez és fordítási 

nehézségekhez vezet.  

55/2. (páros munka jelölés) 

Egyéni megoldás. 
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Lehetséges feldolgozási mód: 

Az elkészült párbeszédeket a diákok elő is adhatják.  

Pl. 1. két futó futás közben beszélget, az egyik nagyon le van maradva a másiktól 

Pl. 2. nagypapa és a kicsit nehezebben halló nagymama beszélgetése 

55/3. (könnyű feladat jelölés) 

Nemcsak túrós sütit kérek, hanem csokis sütit is / hanem vizet is. – Bár gyorsan befejezte, nem 

lett hibátlan a megoldás / mégsem ért oda a következő helyszínre időben. – Petiéktől 

ajándékba rengeteg szőlőt kaptunk / kértünk.  

55/4. (páros munka jelölés) 

a) udvariassági forma  

b) udvarias válasz 

c) örömest, nagy örömmel 

55/ Kitekintő 

Feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés, Magyar néprajzi lexikon 

Kiselőadás is tartható arról, hogy más kultúrákban hogyan viszonyulnak a tüsszentéshez.  

A finom dohányport orrba szippantották és tüsszentettek tőle. Sokan gyógyszerként 

használták, tisztító, gond- és éhségűző voltát dicsérték.  

56. A nyelvhasználat az érvényesülés eszköze 

56/ Gondolatébresztő  

Egyéni megoldás. 

Lehetséges feldolgozási mód: 

Javasoljuk, hogy a diákok alkossanak azonos számú belső és külső kört. A körök ellentétes 

irányban kezdenek el forogni. Mikor a szaktanár tapsol egyet, a diákok megállnak, és a 

szemben állóval beszélgetnek a feltett kérdésről.  

56/ Gondolatgyűjtő  

érdeklődés felkeltése, fenntartása – érzelmi azonosulás – műveltség – tájékozottság – 

szellemesség  

56/1. (könnyű feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Pl. humor – szokatlan nyelvi fordulat – olyan információ közlése, amit csak te tudsz – 

együttérzés  

56/2. (könnyű feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

Az átgondolást követően a diákok a jegyzetükkel a kezükben sétálnak a teremben. Tapsra 

mindenki párokba rendeződik, és megosztja a saját történeteit a másikkal.  
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56/3. (könnyű feladat jelölés) Pl. 

Kedves Éva néni! 

A felújítás miatt igen nagy dugó alakult ki a Petőfi utcában. Még most is áll a sor. Sajnos 

mindenképpen késni fogunk. Telefonálok, ha még sikerül elérni a vonatotokat. Üdvözlettel: 

Karesz 

56/4. (páros munka jelölés) 

– egyetértek én is ezzel a gondolattal – én is így gondolom – azonos állásponton vagyunk 

– szerintem is – egyezik a véleményünk  

– az én véleményem erről a témáról más – másik oldalról nézve – más szempontokat is 

figyelembe véve – ugyanakkor azt gondolom – ellenben  

56/ Talentum 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: A magyar nyelv szótára, VI. kötet 

udvarias – a finomabb udvari társalgás szokásait követő, gyakorló  

57. A nyelv csapatot épít  

57/ Gondolatébresztő 

Normatív nyelvváltozatok: köznyelv, irodalmi nyelv – Területi nyelvváltozatok: nyelvjárások, 

regionális köznyelv – Társadalmi nyelvváltozatok: csoportnyelvek (hobbinyelvek, szaknyelvek, 

argó, szleng), rétegnyelvek (gyermeknyelv, ifjúsági nyelv, diáknyelv) 

57/ Gondolatgyűjtő 

Szolidaritást elősegítő téma:  

Egyéni megoldások. 

Javasoljuk, hogy a személyes élményanyag felidézése maximum háromfős kiscsoportban 

valósuljon meg. Segítő ötletekkel az éppen hallgató csoporttagok is élhetnek. 

nyelvtani szám, személy (T/1.; E/2.) – azonos nyelvváltozat használata  

57/1. (könnyű feladat jelölés) 

A feladat megoldásához szükséges eszköz: internetes hozzáférés  

Egyéni megoldások. 

Értékelési szempontok: 

– Egységes téma és stílus jellemezze! 

– Nyelvileg jól megformált, megszerkesztett, összefüggő, logikus szöveg legyen! 

Lehetséges feldolgozási mód: 

Javasoljuk, hogy a diákok az elkészült beszédeket külön lapra írják meg, így a felolvasást 

követően kikerülhetnek a faliújságra.  

57/2. (könnyű feladat jelölés) 

Úgy készítettük el a tortát, ahogy a rendelés leadásakor megbeszéltük. Csokis piskótát 

sütöttünk. Ezt négy lapra vágtuk, mindegyiket megkentük málnazselével. Erre jöttek a málnák, 
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majd a habkönnyű vaníliakrém. A díszítéshez is a krémet használtuk, valamint a málnák 

mellett mentalevelet.  

a) A tortát nem egy személy, hanem kettő vagy annál több készítette. 

b) A felelősség megoszlása, a közös felelősségvállalás érződik a T/1. személy 

használatával.  

57/3. a), b) (páros munka jelölés)  

Egyéni megoldások. 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A feladat megoldása könnyíthető, amennyiben a párok kiválasztanak egyet a három lehetőség 

közül. Az elkészült párbeszédek hangosan elhangozhatnak, majd az összevetés közös 

megbeszéléssel megvalósítható.  

57/4. (könnyű feladat jelölés) 

Tantárgyi koncentrációra lehetőség:  magyar irodalom 

Nagyon erőssé válik a nyitó versszak tartalma. Szembesítő jelleggel bíró a szöveg.  

57/5. (könnyű feladat jelölés) 

Tantárgyi koncentrációra lehetőség: magyar irodalom 

Az E/1. személyű beszédmód által a személyesség, a vallomásosság az, amin a hangsúly van. 

A változtatással ez veszik el.  

57/6. (páros munka jelölés) 

Tantárgyi koncentrációra lehetőség: magyar irodalom 

Egyéni megoldások. 

Pl. Ady Endre: Őrizem a szemed 

József Attila Tedd a kezed című versében a változtatás által a szöveg személyessége, intimitása 

veszik el, helyette egy retorikai beszédhelyzetből megszólaló, közösségnek szóló, rájuk hatni 

akaró szöveg válik.  

57/ Talentum  

Lehetséges feldolgozási mód: 

Kiselőadás tartható a megadott témákból.  

58. A helyzethez illő nyelvhasználat 

58/ Gondolatébresztő 

Lehetséges feldolgozási mód:  

A tanár egy labdát a kezében tartva felteszi a kérdést, majd valakinek a teremben odadobja. 

Aki elkapja a labdát, mondhat egy ötletet. Majd a diák egy általa választott társának dobhatja 

a labdát tovább.  

Pl. irodalmi szövegek fordításánál – érzelmileg igazán terhelt szerencsétlen esemény 

alkalmával – figyelemfelkeltés eszköze  
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58/Gondolatgyűjtő 

egy adott szó nyelvváltozatnak megfelelő formájával – a társalgási szabályokkal – a nyelvi 

udvariasság szabályaival  

58/1. (könnyű feladat jelölés) 

Javasoljuk, hogy a diákok alkossanak azonos számú belső és külső kört. A körök ellentétes 

irányban kezdenek el forogni. Mikor a szaktanár tapsol egyet, a diákok megállnak, és a 

szemben állóval beszélgetnek a feltett kérdésről.  

58/2. (könnyű feladat jelölés) 

A feladat megoldásához segítségül szolgál a feladathoz kapcsolódó kép.  

a) Bubis vagy bubitlan ásványvizet szeretnél? b) Buborékos vagy mentes legyen? c) Szénsavas 

vagy mentes ásványvizet szeretne, Kati néni? d) Szódát szeretnél vagy mentes vizet, 

nagypapa?  

58/3. (nehéz feladat jelölés) 

Egyéni megoldások. 

A teremből kiérve a folyosó végéig haladjon, majd jobbra fordulva menjen fel a lépcsőn, és 

haladjon a folyosón a második ajtóig.  

58/4. (páros munka jelölés) 

Egyéni megoldások. 

58/5. (könnyű feladat jelölés) Pl. 

gyors témaváltással (pl. Kaphatnék egy pohár vizet? Nagyon megszomjaztam.) – 

visszakérdezéssel (pl. Te hol folytatod a tanulmányaidat?) – a válasz kikerülésével (pl. Ez 

igazán egy nagyon jó kérdés. Térjünk vissza rá később.)  

58/ Talentum  

Egyéni megoldások. 

A gyűjtött szövegek, részletek egy kijelölt időpontban közösen elolvashatók, megnézhetők és 

feldolgozhatók lehetnek. 

59. Gyakorolj! 

59/1. (segítséget igénylők feladata) 

a) El tudná nekem mondani a chip előállításának folyamatát?  

b) Nem igazán értem, hogy a farkas miért a nagymamát ette meg, amikor Piroska 

feltehetőleg finomabb volt. Te nem így gondolod? Valószínűleg a farkas így szeretett 

volna Piroska eszén túljárni. 

c) Egy felszerelt műhelyt szeretnék.  

d) Még néhány ötlete volt.  
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59/2. (páros munka jelölés)  

a)  

– Szikét! 

– Parancsoljon! 

b)   

– Uram, kérem, a bőröndjét húzza beljebb, mert a vágányra vonat érkezik. 

– Köszönöm, hogy figyelmeztetett.  

c)  

– Szia, Marci vagyok! Fogócskázunk? 

– Szia, az én nevem Ábel! Igen! 

59/3. (páros munka jelölés)  

Egyéni megoldások. 

a), b), c) Mindhárom esetben ironikus felhanggal is rendelkezhetnek ezek a kijelentések.  

59/4. (csoportmunka jelölés) 

– egy adott társaságba, csoportba való beilleszkedést segíti – tiszteletadás kifejezője – a 

bizalom kiépítésének az eszköze – csökkenti a nézeteltérés lehetőségét – a szerénység 

nyelvi megnyilvánulása  

– Egyéni megoldások. Pl. Jó reggelt kívánok! – Jó napot kívánok! – Jó estét kívánok! – 

Helló! – Hali! – Csá! – Szervusz! – Szia! – Kezét csókolom! – Viszontlátásra! – Szép 

napot! – Nemsokára találkozunk! – Helló! – Hali! – Csá! – Minden jót! – Isten áldjon! –  

Szervusz! – Szia! 

59/5. (nehéz feladat jelölés)  

Kiselőadás tartható a megadott témából.  

59/6. (könnyű feladat jelölés) 

a) Nyelvjárást beszélőként máshogy ejtett egy hangot. – Nem kellőképpen udvarias nyelvi 

formát választott a tanár megszólításához. 

b) Nem nevezhető hibának. 

c) Elutasítóan, értetlenül, gúnyosan. („A tanár mosolyogva felütötte a fejét.”, „Holnapra 

megtanulod a rendes kiejtést”, „a tanár meg megvonta a vállát”) Igen, ők hibáztak.  

d) „Tudtam, hogy nálunk tájszólásban beszélnek, nem ő-vel, amit később igen szépnek 

találtam, hanem az e-t hol egész zárt ë-nek, hol nyíltan csaknem á-nak ejtve;” –„Na 

tessék, egy újabb magázási forma, amit fel kell venni a repertoárba.” 

e) Elutasítóan, gúnyolódva – értetlenkedve 

f) hangképzés: „bé és áff pontok között”; szókészlet: a köznyelvi morzsolás helyett: 

zsurmolás; a köznyelvi pusztai helyett: bregócs 

g) eredetileg szaknyelv – színház  
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III. A TANKÖNYVEK EREDMÉNYES HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS 

LEHETŐSÉGEI 

III.1. A tanulási folyamat megtervezése és értékelése 

A magyar nyelv élményszerű tanítása nem könnyű feladat, hiszen egy meglévő, a 

mindennapokban használt tudást, az anyanyelvet kell részletekbe menően bemutatnunk a 

diákoknak úgy, hogy a szabályok, fogalmak tanítása közben is folyamatosan biztosítva legyen 

a sikerélmény.  

A hatékony tanulás/tanítás feltétele a tanév előkészítése, megtervezése adott tanulócsoport 

számára. A tervezéssel kapcsolatos feladatok:  

– A tanulás tartalmainak kiválasztása (az érvényes központi és helyi tanterv, a 

taneszközök, a tanári kézikönyv, az ún. rugalmas és normál tanmenet2, digitális 

kiegészítők megismerése). 

– A célok és a követelmények kijelölése és megfogalmazása (mit kell elérni a 

tantervekben meghatározott követelmények, ill. a szaktanár tapasztalata alapján). 

– A tanulók célhoz viszonyított helyzetének feltérképezése. (A tanulócsoport 

összetétele, előzetes tudása jelentős mértékben meghatározza a tanórák szervezését.) 

– Az oktatás folyamatának megtervezése. (A tananyag logikai szerkezete, a tanulói-

tanári tevékenységek, módszerek és eljárások, eszközszükséglet, szervezeti keretek, 

eredményességi kritériumok és értékelési módszerek, gazdálkodás az idővel.) 

A hatékony tanulás/tanítás másik feltétele az oktató-fejlesztő munkához kapcsolódó értékelés 

megtervezése. Az értékeléssel kapcsolatos feladatok: 

– Mik a kimeneti követelmények, azaz mit kell tudniuk a tanulóknak a kétéves ciklus 

végére (lásd tanterv vonatkozó részei)? 

– Milyen lépései vannak a hatékony értékelésnek (helyzetfeltárás, fejlesztési szakasz, 

minősítő szakasz)? 

– Hogyan, milyen módszerekkel, eszközökkel és gyakorisággal történik az értékelés 

(tanári értékelés, a diáktársak értékelése, önértékelés; szóbeli felelet, felmérő, 

témazáró, fogalmazás stb.)? 

  

                                                
2 Részletesen lásd a III. 5. fejezetnél. 
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Példa a tanulási folyamat megtervezésére és értékelésére a 7. és a 8. osztályban 

A tanításhoz 

szükséges 

dokumentumok 

és taneszközök 

Adottságok 

A 2012-es Nat és kerettanterv, a helyi tanterv; a 

tankönyv és a munkafüzet, a normál és rugalmas 

tanmenetek, a tanári kézikönyv, a digitális kiegészítők. 

Feladatok 

A felsorolt dokumentumok és taneszközök megismerése. 

Utóbbiak esetében – ha most használjuk őket először – 

érdemes lehet összevetni a korábban használt 

tankönyvek megoldásaival, a megszokott tanítási 

gyakorlattal. Annak kiválasztása, hogy a tantervekkel 

összhangban mit tekintünk ún. törzsanyagnak, és mit 

tekintünk kiegészítő anyagnak.  

Az NKP-n található digitális kiegészítő anyagokat 

érdemes jóval a tanórák megtervezése előtt áttekinteni, 

kiválasztani a megfelelőt, ill. hasznos az interaktív 

feladatokat nekünk is előre megoldanunk. 

Nevelési-

fejlesztési célok  

Adottságok 

Az érvényes tantervek alapján: 

„A 7–8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb 

tudástartalmakkal is összefüggésben – a már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz 

megerősítése, bővítése, finomítása, hatékonyságuk, 

változékonyságuk növelése) történik. Az információ 

felismerése (azonosítása), visszakeresése, értékelése, 

tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy 

jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -

megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az 

interneten keresztül. Fontos feladat a nyelvről tanult 

ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó 

egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő 

eljárásokkal.” 

(Lásd részletesen a nevelési-fejlesztési célokat a tanterv 

adott témakörénél.) 

Feladatok 

A fejlesztési célok megismerése, összevetése a tankönyv 

és a munkafüzet megoldásaival, alkalmazásuk a 

tanulócsoportra. Pl. szövegalkotás fejlesztése mint cél – 

ennek megoldásai a taneszközökben (milyen 

gyakorlatokat kínál hozzá a tankönyv és a munkafüzet) – 

hogyan tudjuk e gyakorlatokat hatékonyan elvégezni a 
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tanulócsoporttal (kell-e változtatni a feladaton, milyen 

formában dolgozzuk fel stb.).  

Tananyag 

(ismeretek/ 

fejlesztési 

követelmények) 

Adottságok 

Tematikai egységek az érvényes tantervek alapján a 7–8. 

évfolyamon: 

– Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

– Olvasás, szövegértés 

– Írás, fogalmazás 

– Helyesírás 

– A nyelv szerkezete és jelentése 

– A nyelv állandósága és változása 

(Lásd részletesen a tananyagot a tanterv adott 

témakörénél.) 

Feladatok 

A tanterv által meghatározott tematikai egységek 

tartalmaiból mi szerepel a 7. osztályos tankönyvben és mi 

a 8. osztályosban? Az egyes témákra hány leckét szán a 

tankönyv, milyen didaktikai elemeket tartalmaznak az 

egyes leckék, megérthető-e a tanulócsoport minden tagja 

számára az új tananyag, milyen feltételei vannak a 

gyakorlásnak, az ismeretek elmélyítésének, a megszerzett 

tudás alkalmazásának? Szükséges-e valamilyen 

kiegészítést, módosítást tennünk annak érdekében, hogy 

sikeres legyen a tanítás/tanulás? 

A tanulócsoport 

Adottságok 

Pl. átlagos képességű, 25 fős osztály a hetedikes 

osztályunk. Az osztályból 3-4 kiemelkedő képességű diák 

sikeresen felvételizett hatosztályos gimnáziumba.  

A 8. osztályos diákok a továbbtanuláshoz központi 

felvételin vesznek részt, amin kiemelt szerepet kap a 

szövegértés, szövegalkotás, nyelvi készségek mérése.  

Feladatok  

Év eleji, bemeneti mérés és év végi kimeneti mérés 

(szerencsés, ha mind a 7., mind a 8. osztály elején és 

végén végzünk felmérést). Annak megállapítása, hogy 

kinek mely képességét kell fejleszteni, mire kell nagy 

hangsúlyt fektetni. Ki miben jó, ill. kimagasló? 

Időkeret Adottságok  

A tanterv a 7. évfolyamon heti 1, a 8. évfolyamon heti 2 

nyelvtanórát ír elő. (A tananyag mennyisége miatt sok 

iskola él azzal a lehetőséggel a helyi tanterv 

elkészítésekor, hogy heti plusz 1 órát igényel a szabadon 

felhasználható órakeretből a 7. évfolyamon.) 
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Feladatok 

A tanulócsoport képességeinek megfelelően a központi 

tanterv, a helyi tanterv, valamint a tankönyvhöz készített 

normál és rugalmas tanmenetek tanulmányozása után 

meghatározni, hogy melyik témára mennyi időt érdemes 

fordítani, mennyi időt szánjunk az új tananyag 

elsajátítására, mennyit képességfejlesztésre és mennyit 

rendszerezésre, mérésre.  

A hatékony 

óravezetéshez 

szükséges 

eszközök 

Adottságok  
Pl. számítógép, interaktív tábla, csomagolópapír, 

projektor, különböző kézikönyvek. 

Feladatok 

A megismert taneszközök feladatutasításaiban, ill. jelen 

kézikönyvben több esetben is megjelenik eszközigény. 

Emellett saját tanítási tapasztalataink segítenek abban, 

hogy mikor érdemes pl. helyesírási szabályzatot, 

értelmező szótárt használni, mely téma esetében célszerű 

kivetíteni az ábrát/táblázatot, mikor hasznos a 

könyvtárban tartani az órát, és mikor célszerű a grafikai 

szervezőt nem a füzetben elkészíttetni, hanem 

csoportmunkában, csomagolópapírra. 

Tanulói-tanári 

tevékenységek 

Adottságok  

A magyarnyelv-taneszközök feladatutasításai a legtöbb 

esetben kijelölik a tanulói tevékenységet (ezzel utalva a 

tanáréra is). E tevékenységeket meghatározza, 

befolyásolja saját attitűdünk, a tanulók szociális, 

vállalkozó képességei is. 

Feladatok 

A tanulócsoport tagjainak megismerése: ki mire alkalmas 

(rajz készítése, szereplés, jó kommunikációs készség, 

problémamegoldás, kreatív hozzáállás, mechanikus 

tevékenység végzése stb.), így milyen típusú feladatok 

végezhetők el biztos sikerrel, mik azok a feldolgozási 

formák, tevékenységek, amelyeket magukat is gyakorolni 

kell. Ez mind a feladatadásnál, mind a csoport-

összeállításnál fontos.  

A témától és a tankönyv vagy a munkafüzet gyakorlatától 

függ, hogy heterogén vagy homogén csoportokat hozunk 

létre. Komplex, problémamegoldó feladatoknál (projekt, 

közös kutatás, drámajáték) érdemes heterogén 

csoportokat alakítani, kijelölve a mindenki számára 

megfelelő feladatot/szerepkört, biztosítva ezzel a 

sikerélmény lehetőségét.  
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Egy-egy nyelvi kérdés gyakorlásánál, fejlesztésnél a 

képesség/tudás szerinti homogén csoport is jól 

működhet, mert így differenciáltan jelölhetők ki a 

feladatok. Míg az egyik csoport „csak” a segítséget 

igénylők feladatát oldja meg a megadott időkereten belül, 

addig a másik már a nehéz feladattal dolgozik.  

Eredményességi 

kritériumok és 

értékelési 

módszerek 

Adottságok  

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus 

végére a tanterv vonatkozó fejezete szerint:  

– A tanuló képes a kulturált szociális érintkezésre, 

eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi 

páros és csoportos kommunikációs helyzetekben, 

vitákban. Figyeli és tudja értelmezni partnerei 

kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit.  

– Képes érzelmeit kifejezni, álláspontját megfelelő 

érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni, 

ugyanakkor empatikusan képes beleélni magát 

mások gondolatvilágába, érzelmeibe, megérti 

mások cselekvésének mozgatórugóit. 

– Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek 

globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti 

jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből 

információk visszakeresésére.  

– Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan 

jegyzetet és vázlatot készíteni. Képes az olvasott 

szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét 

szóban és írásban megfogalmazni, állításait 

indokolni. 

– Ismeri és törekszik a szövegalkotásban a különböző 

mondatfajták használatára.  

– Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a 

mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek 

közötti írásjeleket. A helyesírási segédkönyvek 

segítségével jártas az összetett szavak és gyakoribb 

mozaikszók helyesírásában. 

– Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, 

legjellemzőbb területeit. 

– Képes beszámolót, kiselőadást, prezentációt 

készíteni és tartani különböző írott és elektronikus 
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forrásokból, kézikönyvekből, 

atlaszokból/szakmunkákból, a témától függően 

statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból.  

– Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, 

az írott és az elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a 

média, kitüntetetten az audiovizuális média és az 

internet társadalmi szerepét, működési módjának 

legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a 

médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus 

attitűd. 

Feladatok 

A fentieket szem előtt tartva kell megterveznünk az 

oktató-fejlesztő munkát. Azaz a tantárgy fő célkitűzése – 

beszélni, olvasni, írni tanítás – alapján megszervezni a 

fejlesztést (eszközök és módszerek), illetőleg a mérést, 

értékelést. A sikerhez a folyamatosság vezet: a tanulók 

tudásáról, képességéről rendszeresen számot kell adnunk 

a helyzet feltárásával (most mit tud, mire képes), a 

segítés/fejlesztés alatt (mit tud, miben változott, mit kell 

még fejlesztenie), és végül mi lett a tanulás/fejlesztés 

eredménye (minősítés, érdemjegy pl. felmérő, témazáró, 

fogalmazás, szóbeli felelet stb. esetében). A tanulást, 

fejlesztést jelentősen megkönnyíti, ha az értékelésbe 

bevonjuk a diákokat is.  

A 7–8. évfolyamon értékelnünk kell a diákok: 

– szóbeli kifejezőkészségét (a témának és a 

kommunikációs célnak megfelelő és terjedelmű 

szöveg megfogalmazása, érthető, jól artikulált 

előadása) – szóbeli felelet; 

– olvasási és szövegértési képességét (folyamatos, 

nem folyamatos és kevert típusú szövegek 

értelmezése, tartalmuk összefoglalása, önálló 

vélemény megfogalmazása és indoklása a szöveggel 

kapcsolatban) – a képességek mérése feladatsor 

segítségével év elején, félévkor és év végén, valamint 

folyamatosan a témazárók részeként, ill. a szóbeli 

feleletek alkalmával; 
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– szövegalkotási képességét (a terjedelemnek, 

műfajnak, a kommunikációs célnak megfelelő, nyelvi 

és helyesírási hibáktól mentes szöveg alkotása, a 

beszélő szándékának megfelelő mondatfajták 

alkalmazása) – folyamatosan az egyes témazárók 

részeként, fogalmazás készítése; 

– anyanyelvi tudásának alkalmazását, 

fogalomhasználatát – témazárók, szóbeli felelet; 

– szókincsét, választékos, a kommunikációs célnak 

megfelelő szóhasználatát – fogalmazás, szóbeli 

felelet. 

III.2. Hatékony tanítási módszerek és tanulási technikák 

A korábbiakban is szó volt róla, hogy a tankönyv és a munkafüzet feladatai funkció, nehézségi 

fok, valamint munkaforma alapján differenciáltak. Több feladatot páros vagy 

csoportmunkában kell a diákoknak megoldaniuk, a feladatutasítás szerint. (Ahol ezt nem 

javasolja a feladat, ott is élhetünk ezzel a lehetőséggel. Erre a kézikönyv II. fejezetében konkrét 

javaslatok vannak.)  

Mind a páros, mind a csoportmunka megszervezésénél fontos, hogy a feladatot 

megoldók minden tagja részese legyen a közös munkának: azaz mindenki kapjon valamilyen 

részfeladatot képessége, érdeklődése, tudása alapján. A párokat, csoportokat ellenőrizzük, ill. 

fokozatosan teremtsük meg annak a lehetőségét, hogy a párok/csoportok egymás munkáját 

ellenőrizzék, véleményezzék, megtartva magunknak a moderátor szerepet!  

A feladatmegoldást, tananyag-elsajátítást több tanulási technika is támogatja. Az 

alábbiakban néhány hasznos technikát, grafikai szervezőt mutatunk be, amely jól kapcsolható 

a tankönyvek feladataihoz. 

Érvpingpong 

A vitatémákhoz, önálló vélemény megfogalmazásához jól kapcsolható technika. 

1. A diákok kapnak vagy választanak egy témát. Két csapatot alakítanak. Az egyik csapat 

képviseli a vitában az egyik oldalt, míg a másik csapat a másik oldalt. A csapatok 

feladata meggyőző bizonyítékok gyűjtése véleményük alátámasztására.  

2. Az egyik csapat azzal kezdi a játékot, hogy egy bizonyítékot mond véleménye 

indoklásául. A másik csapat feladata az indoklás cáfolása. 

3. Ezt követően a cáfoló csapat mond egy saját bizonyítékot véleménye alátámasztására. 

Ezt a másik csapat cáfolja meg, majd új érvet mond. (És így tovább…) 
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Fürtábra 

Grafikai szervező, mely mind az egyéni, mind a páros, mind pedig a csoportos tananyag-

feldolgozás során jól használható.  

Segítségével gondolatok, információk, fogalmak között teremthető kapcsolat. Lehet: 

1. asszociatív (szabad gondolkodásra, képzettársításra ösztönző); 

2. rendszerező (a tudáselemeket, információkat logikus rendbe foglaló). 

 

Gondolkodás- vagy gondolattérkép 

A tanulást, rendszerezést, egy témakör áttekintését segítő grafikai szervező. Jól használható a 

tanóra elején a ráhangolódáskor, folyamatosan bővíthető a tanóra során. Segítséget jelenthet 

gondolataink rendszerezésében szövegalkotáskor is.  

 

Halmazábra 

Csoportosításra, rendszerezésre, az azonosságok és a különbségek bemutatására alkalmas 

grafikai szervező. 
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Láncírás 

A technika alkalmas szövegalkotás előkészítésére, de nagyon jól használható az adott témáról 

tanultak összefoglalására, ellenőrzésére is. 

A csoport minden tagja kap egy lapot, és saját lapjára ír egy mondatot. A lapot 

továbbadja társának, aki folytatja a megkezdett szöveget, majd a lap a következő 

csoporttaghoz kerül, aki szintén hozzáír. A szövegek akkor készülnek el, amikor a lap 

visszakerül az első mondatot felíró csoporttaghoz. (Változat: az első mondat minden esetben 

megegyezik, így megfigyelhető a megírt szövegek különbsége.) 

Láncolvasás/láncszólítás 

A figyelem fejlesztésére alkalmas technika. 

Egy diák elkezdi olvasni a kijelölt szöveget, majd társát kéri fel a továbbolvasásra, aki 

az elolvasott szakasz után egy másik diákot kér fel az olvasásra stb. (Mindez szóban is 

megoldható: egy téma/nyelvi kérdés magyarázatát elkezdi egy diák, majd társát szólítja 

folytatásra, aki szintén társához fordul stb.)  

Mozaik 

Nagyon hasznos tanulási technika, alkalmas az együttműködési képességek fejlesztésére. (Jól 

használható a projekt keretében történő feladatmegoldáskor, anyagfeldolgozáskor.) 

1. A feldolgozandó szöveget/megoldandó feladatot a csoporttagok számának 

megfelelően felosztjuk.  

2. A csoport minden tagja valamely részfeladat, kérdés, probléma vagy szövegegység 

gazdája lesz. 

3. Ezt megoldja, megválaszolja, elolvassa stb. 

4. Miután az egyes csoporttagok megfelelő „tudást” szereztek, a csoporton belül 

megtanítják egymásnak, amit megtudnak, amire jutottak, amit tapasztaltak, amit 

megértettek. 

(A mozaiktechnika változata az ún. szakértői mozaik. Ez abban tér el a mozaiktól, hogy a tudás 

megszerzése a tanulótársak segítségével történik. Miután a csoporttagok feldolgozták a rájuk 

eső feladatot, a többi csoport azonos feladatot végző tanulóival ún. szakértői csoportokat 

hoznak létre, ahol megbeszélik az esetleges felmerülő problémákat, megoldásokat stb. Majd 

ezt követően visszatérnek saját csoportjukba, ahol átadják tudásukat társaiknak.) 

Ötletbörze 

Jó használható technika pl. szövegalkotás előkészítésekor, ill. projektmunka során. 

1. A tanulók egy megadott témával kapcsolatban ötleteket mondanak vagy írnak. 

2. Az összegyűjtött ötleteket a közösen megbeszélt szempontok szerint rendezik, 

válogatják.  

(Csoportos ötletbörzében külön feladatot kaphatnak a csoporttagok: lehetnek például 

ötletadók, véleményezők, jegyzetelők, ötletrendezők.) 
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Ötujjas történet 

A technika a lényegkiemelés képességét fejleszti. 

A diákok feladata, hogy bármilyen szöveg tartalmát öt mondatban foglalják össze.  

Páros interjú 

A technika alkalmas a tanultak ellenőrzésére, a szóbeli kifejezőképesség fejlesztésére.  

1. A tanulópárok kiosztják egymás között a szerepeket: ki legyen a riporter és ki a téma 

szakértője.  

2. A riporter kérdéseket tesz fel a szakértőnek a megadott témáról. 

3. Néhány kérdés/válasz után a tanulók szerepet cserélnek, és így beszélgetnek tovább. 

4. Az interjú végén érdemes a beszélgetés kulcsszavait kigyűjteni, pl. a táblára, füzetbe, 

lapra, attól függően, hogy milyen keretben történik a beszélgetés. Ha csoporttagok 

előtt, akkor a csoport egyik tagja gyűjtse ki a kulcsszavakat, ha az osztály előtt, akkor 

az osztályból valaki. (A többiek ellenőrizzék, javítsák társukat.) 

Pókhálóábra vagy pókábra 

A fürtábrával rokon grafikai szervező, annak egyszerűbb változata. Alkalmas arra, hogy egy 

központi szóhoz/témához gondolatokat, információkat, fogalmakat társítsunk, rögzítsünk. 

Használatakor minden, a központi szóról, témáról eszünkbe jutó tartalmat hozzá társítunk, és 

nem hozunk létre logikai, alá-fölérendeltségi kapcsolatokat (szemben a fürtábrával). 

 

 

 

 

 

Szóforgó 

Kifejezések, fogalmak összegyűjtésére, irányított kommunikációra alkalmas módszer. 

A csoporttagok egymás után, előre megállapodott sorrendben mondják a szavakat, 

fogalmakat, tulajdonságokat az adott témával kapcsolatban. Egyszerre egy érvet, szót, 

kifejezést, gondolatot stb. mondhatnak, ezáltal mindenki sorra kerül.  

Szövegalkotás párban 

A feladat célja a megadott kritériumoknak megfelelő szöveg készítése a társ folyamatos 

segítségével, megadott vagy választott téma alapján.  

1. Ha nincs előre megadott téma, akkor a pár tagjai önállóan választanak témát.  

2. A párok megbeszélik a témákat (miért ezt választották). Együtt választják ki a végleges 

témát. 
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3. A pár mindkét tagja önállóan felírja egy lap közepére a kiválasztott fogalmazástémát, 

majd köré írja mindazt, ami eszébe jut róla. (Gyakorlatilag egy-egy gondolkodás-

/ötlettérkép készül.) 

4. A pár tagjai megbeszélik egymással ötleteiket, ha kell, újabb ötleteket mondanak. 

5. A pár tagjai önállóan fogalmazzák meg a szöveget az ötlettérkép segítségével. 

6. A páros tagjai elolvassák egymás fogalmazását, véleményezik, tanácsokat adnak az 

átdolgozásra, javításra. 

7. A pár mindkét tagja önállóan elkészíti a saját végleges szövegét.  

8. A pár tagjai külön-külön közzéteszik/felolvassák az általuk írt szöveget.  

9. Az osztály tagjai véleményezik a szöveget. 

Villámkártyák 

A tanultak ellenőrzésére alkalmas technika.  

1. A tanulók párban vagy csoportban kártyákat készítenek. A kártyák egyik oldalára a 

fogalmakat, a másik oldalára pedig példákat, jellemzőket vagy a fogalmak 

meghatározásait írják fel. 

2. A pár vagy csoport az elkészült kártyát továbbadja egy másik párnak vagy csoportnak, 

akiknek az a feladatuk, hogy kitalálják, mi van a kártya másik oldalán.  

A projekt 

A tanulási technikák bemutatása után néhány szóban kitérünk a projektorientált tanulás 

lényegére, mivel a tankönyvsorozat több esetben is projektben gondolkodik.  

„Pedagógiai értelemben a projekt egy tanulási egység – valamely összetett, komplex, gyakran 

a mindennapi életből származó és a tanulók érdeklődésének megfelelő téma – sajátos 

feldolgozása, amely magába foglalja a kapcsolódó célok, feladatok meghatározását, a 

munkamenet, az eredmények megtervezését, a végrehajtást, az eredmények prezentálását, 

valamint mind a folyamat, mind az eredmények (produktumok) értékelését. A projekttanulás 

életszerű, gyakorlatias, valóságra vonatkoztatott tanulást jelent, melynek teljes folyamata a 

tanulók önálló, egyénileg, párban és/vagy kis csoportokban végzett tevékenységére épül. 

Valódi projekttanulásról akkor beszélünk, ha: 

– a tanulók problémafelvetése adja a folyamat kiindulópontját, 

– tanulók és pedagógus(ok) közös tervezésével történik az előkészítés, 

– a tervezett tevékenységek valós élethelyzetekkel építenek ki kapcsolatot, 

– a tanulói tevékenységek egyéni és együttműködésen alapuló munkaformákban 

egyaránt megjelennek, 

– a folyamat hosszabb időtartamot ölel fel és különböző tantárgyakhoz, 

tudásterületekhez kapcsolódik, 

– a tanár és a diákok partneri együttműködésében valósul meg, ugyanakkor a tanulók 

önálló döntései, felelőssége, önértékelése jut meghatározó szerephez, 
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– eredményeként az elkészült produktumok mellett változás áll be a tanulók tudásában, 

attitűdjében és/vagy magatartásában (Nádasi, 2003.). 

A szakirodalom a projekttanulástól megkülönbözteti a projektorientált (projektszellemű, 

projektszerű) tanulást, amely tartalmazza ugyan a projekttanulás több-kevesebb ismérvét, de 

nem terjed ki annak valamennyi jellemzőjére. Például projektorientált tanulás, ha a témát nem 

a diákok vetik fel, hanem a tanár jelöli ki, ha a folyamat egy tantárgy keretein belül a külső és 

belső koncentráció lehetőségeire építve valósul meg, ha a téma elsődlegesen tantárgyi 

tartalomhoz kapcsolódik stb.”3 

A felső tagozatos taneszközökben szereplő projektek esetében tehát inkább 

projektorientált tanulásról beszélhetünk, hiszen tantárgyhoz kötött, a témát a tanár/tankönyv 

jelöli ki, az időkeret meglehetősen behatárolt (1-2 tanóra a tanórán kívüli idő mellett).  

A választott témák feldolgozását csoportmunkában kéri a tankönyv vagy a munkafüzet a 

diákoktól. A projektorientált tanulás folyamata egyszerűsítve, a feladatok sikeres 

megvalósítása érdekében:  

– A csoportok a választott témának megfelelően tájékozódnak feladatukról. (A témán 

belül mivel kell foglalkozniuk.)  

– Ötletbörze, megbeszélés: milyen tevékenységeket igényel az egyes résztémák 

feldolgozása. 

– Csoportszerveződés résztémák és tevékenységek szerint.  

– A csoportok projektterveinek elkészítése. 

– Az azonos témát kidolgozó csoportok egyeztetése, kiegészítések, módosítások 

megtétele. 

– Megvalósítás, kidolgozás. 

– Közzététel. 

– Értékelés, önértékelés. 

III.3. A tankönyv tanórai és otthoni használatának lehetőségei 

A tankönyv mind a tanórai, mind pedig a tanórán kívüli, otthoni tanulás segédeszköze.  

A tanórán az új tananyag elsajátítását a tankönyv bevezető/ráhangoló feladatával 

érdemes kezdeni. A feladat előkészíti az új tananyagot, gyakran kér példákat, amelyekre a 

továbbiakban építhetünk. A tankönyv nyelvi példái, ábrái szintén az új tananyag tanórai 

elsajátítását támogatják. Természetesen témától függ, de érdemes az új tananyagot a 

tankönyv feladataira, a feladatok megoldására alapozni, és ehhez kötni az elméleti 

tudnivalókat.  

                                                
3 Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv, Korona Kiadó, Bp., 167–168. o.  
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Az otthoni tanulás, a tanórán tanultak rögzítése, elmélyítése a tankönyv segítségével 

történik. A diákokat segítik a tájékozódásban, a lecke lényegének átlátásában az alfejezeteket 

bevezető címek, a szövegen belüli félkövér kiemelések, valamint a leckék végén található 

Gondolatgyűjtő. A leckék szövege érthető, könnyen tanulható.  

III.4. A tankönyvhöz kapcsolódó egyéb kiadványok 

Mind a 7., mind a 8. évfolyam számára készített tankönyvhöz munkafüzet is kapcsolódik. A 

munkafüzetek mellett letölthető tanmenetek, tanári kézikönyv, valamint a Nemzeti 

Köznevelési Portál (NKP) vonatkozó tartalmai segítik a munkát.  

Az említetteken kívül a tananyag feldolgozásához a következő nyomtatott és 

elektronikus segédanyagokra van szükségünk (ezekre külön is kitértünk a fejezetek részletes 

bemutatása során a II. fejezetben, az adott lecke adott feladatánál). 

A 7.-es tananyag feldolgozásához szükséges segédanyagok: 

 A magyar nyelv szóvégmutató szótára (Papp Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 

1994) 

 Családnevek enciklopédiája (Hajdú Mihály, Tinta Kiadó, Budapest, 2010) 

 Irodalomtankönyv 

 Magyar értelmező kéziszótár 

 Magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

 Magyar helyesírási szótár (a szabályzat 12. kiadásához) 

 Magyar szinonimaszótár 

 Magyar szólástár (Bárdosi Vilmos, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2003) 

 Szólások, közmondások eredete (Bárdosi Vilmos, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2015) 

 Új magyar tájszótár 

 helyesiras.mta.hu 

 Nemzeti Köznevelési Portál (www. nkp.hu) 

 Magyar Elektronikus Könyvtár (mek.oszk.hu) 

 számítógép/laptop/tablet; internetkapcsolat; programok: Word, PowerPoint/Prezi 

A 8.-os tananyag feldolgozásához szükséges segédanyagok: 

 Irodalomtankönyv 

 Magyar értelmező kéziszótár 

 Magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

 Magyar helyesírási szótár (a szabályzat 12. kiadásához) 

 Magyar néprajzi lexikon 

 A magyar nyelv szótára, VI. kötet  

 Magyar szinonimaszótár 
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 Új magyar tájszótár 

 helyesiras.mta.hu 

 www.c3.hu/~magyarnyelv 

 Nemzeti Köznevelési Portál (www.nkp.hu) 

 számítógép/laptop/tablet; internetkapcsolat; programok: Word, PowerPoint/Prezi 

III.5. A tankönyvre épülő normál és rugalmas tanmenetek 

A taneszközökhöz kétféle, az EKE-OFI honlapjáról (http://tankonyvkatalogus.hu), valamint az 

NKP-ről letölthető tanmenet készült: egy ún. normál és egy ún. rugalmas.  

A tanmenetek 7. osztályban heti 1, évi 36, 8. osztályban heti 2, évi 72 tanórára 

készültek. Tartalmazzák az óra számát, az óra témáját, az adott órára vonatkozó célokat és 

feladatokat, a fejlesztési területet, valamint az ismeretanyagot. 

Jelentős különbség a kétféle tanmenet között, hogy a rugalmas tanmenet több időt 

szán képességfejlesztésre, gyakorlásra, mint az ún. normál tanmenet. Teszi ezt az új tananyag 

elsajátítására szánt idő csökkentésével, oly módon, hogy ahol lehet, magát a tananyagot 

redukálja (kizárólag a tanterv által kért minimum kerül megtanításra), vagy összevon bizonyos 

elméleti témákat. 

A 7. osztályos normál tanmenet az évi 36 órából 21-et szán az új tananyag 

elsajátítására, 15-öt képességfejlesztésre, gyakorlásra, rendszerezésre, ellenőrzésre. A 

rugalmas tanmenet az évi 36 órából 10-et szán az új tananyag elsajátítására, és 26-ot 

képességfejlesztésre, gyakorlásra, rendszerezésre, ellenőrzésre. 

A 8. osztályos normál tanmenet az évi 72 órából 36-ot szán az új tananyag 

elsajátítására, 36-ot képességfejlesztésre, gyakorlásra, rendszerezésre, ellenőrzésre. A 

rugalmas tanmenet az évi 72 órából 30-at szán az új tananyag elsajátítására és 42-t 

képességfejlesztésre, gyakorlásra, rendszerezésre, ellenőrzésre. 

A tanmenetek javaslatok. Értelemszerűen a bennük foglaltak módosíthatók, 

bővíthetők, saját tanítási gyakorlatunkhoz, a tanulóközösséghez, a helyi tantervhez 

igazíthatók.  

 

  

http://www.nkp.hu/
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IV. A MUNKAFÜZETEK 

IV.1. A munkafüzetek célja 

A tankönyvekhez kapcsolódó, azok tematikáját követő munkafüzetek célja a tanultak 

gyakorlása, a megszerzett ismeretanyag rendszerezése, szintetizálása. A tananyagfejlesztők 

fontosnak tartották a tanulói érdeklődés felkeltését a tárgyalt témák iránt, valamint a tanulási, 

a szövegértési, a szövegalkotási, valamint a kommunikációs képességek fejlesztését. A 

munkafüzet segíti a fogalomhasználatot. Az egyes témákhoz kapcsolódó feladatok 

változatosak, a különböző feladattípusok (szövegkiegészítés, szövegjavítás, táblázat vagy ábra 

kiegészítése, halmazba rendezés stb.) következetesen megjelennek az egyes feladatsorokban. 

A feladatok a feladatsorokon belül a fokozatosság elvét követik: egyrészt igazodnak a 

tananyag-elsajátítás lépéseihez (rögzítés, elmélyítés, alkalmazás, problémamegoldás), 

másrészt nehézség szerint is differenciálnak. 

A sikeres tanulás, gyakorlás érdekében a munkafüzetek feladatait a következők jellemzik: 

– Pontos feladatmegfogalmazások. 

– A strukturált feladatokon belül a részfeladatokat alpontok jelzik. 

– Piktogramok jelzik a munkaformát, ill. piktogramok utalnak a feladat nehézségére. 

– A munkafüzet ábraanyaga funkcionális; az ábrák, vázlatok, táblázatok kiváló 

lehetőséget nyújtanak a rendszerezésre, mintát adnak a vázlatkészítéshez. A képek 

nem díszítőelemként szerepelnek a kötetben, hanem feladatok – elsősorban 

szövegalkotás – kapcsolódnak hozzájuk. 

A munkafüzet legfontosabb motivációs eszköze a sikerélmény megteremtése, a játékos, 

érdekes – nem „tankönyvízű” – feladatok, a természetes vitakedv felkeltése, a 

problémamegoldásra nevelés, a tanult tudásanyag gyakorlatban történő alkalmazása, az 

elemzendő szövegek változatos és a tanulók életkori sajátosságait is figyelembe vevő 

megválogatása. 

A kötetek szerzői nagy hangsúlyt fektettek a tanulási, ismeretszerzési képességek 

fejlesztésére. A diákok többször találkoznak az 5. osztályos tankönyv első leckéjében 

megismert grafikai szervezőkkel, sok olyan feladatot kapnak, amely gondolkodástérkép, 

fürtábra, táblázat kiegészítését vagy készítését kéri. Mind a 7., mind pedig a 8. osztályos kötet 

arra irányítja a diákok figyelmét, hogy bőséges ismerettel rendelkeznek, ismereteiket új 

rendszerben, új helyzetben is fel kell tudniuk használni, a megszerzett ismereteik 

folyamatosan bővíthetők. Az önálló ismeretszerzés is szerepet kap a munkafüzetek 

feladatsoraiban.  
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IV.2. A munkafüzetek tartalma 

A munkafüzet mind 7., mind pedig 8. osztályban teljes mértékben a tankönyv tematikáját 

követi. A munkafüzet elején – hasonlóan a tankönyvhöz – egy rövid bevezető található, 

amelyből megismerhetjük a feladatanyagot, a feladatok típusait. Hasonlóan a tankönyvhöz itt 

is nehézségi fok, valamint munkaforma szerint differenciáltan jelennek meg a feladatok. 

Jelölésük, a használt piktogramok azonosak a tankönyvével. A megszokott feladattípusokat 

kiegészíti az ún. hibakeresős feladat: azokra a feladatokra, amelyekben valamilyen nyelvi, 

stilisztikai, helyesírási hiba van, külön felhívtuk a figyelmet, hiszen el szeretnénk kerülni, hogy 

a rossz megoldás vésődjön be, az szolgáljon mintául a diákoknak.  

A tankönyv új tananyagot közlő leckéihez tartozó feladatsorok a tanultak rögzítésére, 

elmélyítésére, valamint alkalmazására szolgálnak. Egy-egy résztéma, témakör végén 

problémamegoldó feladatok is találhatók. Ezek komplex tudást feltételeznek, a meglévő 

tudást új kontextusban alkalmazva kell a diákoknak a gyakorlatot elvégezniük, az esetek 

többségében csoportmunkában. 

IV.3. A munkafüzetek felhasználásának módja 

A munkafüzet tartalmai többféleképpen feldolgozhatók a tanulók előképzettségétől, 

tudásától függően. Egy-egy feladatsor a legtöbb esetben nem dolgozható fel – az új tananyag 

tárgyalása mellett – egy tanórán, így a munkafüzet feladataiból válogatni kell! A 

válogatás/választás szempontjainál mindenképpen érvényesítsük a képesség szerinti 

differenciálást annak megfelelően, hogy ki milyen területen szorul plusz fejlesztésre. Azaz 

minden feladatot minden diáknak nem kell megoldania. Lesznek diákok, akik egy tanórán a 

tárgyalt témához kapcsolódó feladatsornak csak egy-két gyakorlatát fogják megoldani 

(segítséget igénylők feladata, könnyű feladat, valamelyik közösen végezhető feladat), és 

lesznek olyan tanulók is, akik a rendelkezésre álló idő alatt további gyakorlatokkal 

próbálkoznak, azokat sikerrel és kedvvel oldják meg.  

1. A munkafüzet használata a 7. osztályban 

I. fejezet 

Az I. fejezet a szófajokról tanultak ismétlésére szolgál. Az ismétlés a tankönyv és munkafüzet 

segítségével – óraszámtól függően – többféleképpen oldható meg. A legideálisabb, ha a 

tankönyv összefoglaló ábrái és feladatanyaga mellett a munkafüzet feladatait is megoldatjuk 

diákjainkkal. A tantárgyat heti egy órában tanítóknak ajánlott a tankönyv 24. oldalán található 

összefoglaló ábra és a munkafüzet feladatai segítségével ismételni. Az ismétlő feladatok közül 

válogatni kell, hiszen egy tanórán nem oldható meg az egyes feladatsorok minden gyakorlata.  
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1. Az alapszófajok – A főnév, a melléknév és a számnév 

A főnévről, a melléknévről és a számnévről tanultakat gyakoroltató feladatsor 14 feladatot 

tartalmaz. Találunk közöttük feladatokat a tanulási nehézségekkel küzdő és a jobb 

képességű diákok számára egyaránt. A feladatok közül az 1., a 3., az 5–6., a 8–9. és a 11–

13. a tanult nyelvi ismeretek alkalmazását kéri számon, a 4. és a 14. az írásbeli, a 7. a szóbeli 

kifejezőkészséget fejleszti. A 2. és a 10. feladat kutatómunkát igényel. 

Javasolt házi feladat: 2., 4., 10. és 14.  

2. Alapszófajok – A határozószók és a névmások 

A határozószókról és a névmásokról tanultak ismétlését szolgáló feladatsor 8 gyakorlatot 

tartalmaz. Találunk közöttük feladatokat az átlagos és a jobb képességű diákok számára 

egyaránt. Az 1–7. feladat a tanultak alkalmazását segíti. A csoport- vagy osztálymunka 

keretében megoldandó társasjáték alkalmas az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére. (A 

feladatot érdemes 3-4 csoportban megoldani.) 

Javasolt házi feladat: 2., 5.  

3. Az alapszófajok – Az ige és az igenevek 

Az igéről és az igenevekről tanultakat gyakoroltató feladatsor 16 gyakorlatot tartalmaz. 

Találunk közöttük feladatokat az átlagos és a jobb képességű diákok számára egyaránt. A 

feladatok elsősorban a tanultak alkalmazását segítik. A 6. b) és a 11. b) a szövegalkotási 

képesség, a 15. a) a kreativitás, a 15 b) a szóbeli kifejezőkészség fejlesztésére alkalmas.   

Javasolt házi feladat: 4., 8., 11.  

4. A viszonyszók és a mondatszók 

A viszonyszókról és a mondatszókról tanultakat gyakoroltató feladatsor 9 feladatot 

tartalmaz. A feladatok elsősorban a tanultak alkalmazását segítik, az 5. és 8. a) feladat 

segítségével a szövegalkotás képessége is fejleszthető. A Társasjáték feladatát érdemes 

több kisebb létszámú csoportban kidolgozni, majd a csoporttagok közül két-két fő adja elő 

a jelenetet! A többi csoport értékelje a jelenetet abból a szempontból, hogy mennyiben 

felelt meg az előírt szempontoknak! 

Javasolt házi feladat: 7., 8. vagy 10.  

5. Összefoglalás – Mit tanultál a szófajokról?  

Az összefoglaló feladatsor 7 feladatot tartalmaz. Találunk közöttük feladatokat az átlagos 

és a jobb képességű diákok számára egyaránt. A feladatok a tanultak elmélyítését (1–6.) és 

alkalmazását segítik (7.). A 7. feladat alkalmas a szövegalkotás fejlesztésére.  

Javasolt házi feladat: 5., 6.  

II. fejezet 

6. A szókapcsolatok 

A szókapcsolatokról tanultakat gyakoroltató feladatsor 7 feladatot tartalmaz. Találunk 

közöttük feladatokat az átlagos és a jobb képességű diákok számára egyaránt. A feladatok 
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a tanultak rögzítésére (1.), elmélyítésére (2–3.) és alkalmazására (4., 7.) szolgálnak, az 

utóbbi esetében kreatív megoldásokkal élnek (1., 5.). 

Javasolt házi feladat: 3. vagy 5.  

7. Az alárendelő szószerkezetek 

Az alárendelő szószerkezeteket gyakoroltató feladatsor 9 feladatot tartalmaz. Találunk 

közöttük feladatokat a tanulási nehézségekkel küzdő és a jobb képességű diákok számára 

egyaránt. A feladatok elsősorban a tanultak elmélyítésére szolgálnak kreatív 

megoldásokkal is élve (2., 7.). 

Javasolt házi feladat: 6., 8. (differenciáltan) 

8. A mellérendelő szószerkezetek 

A mellérendelő szószerkezeteket gyakoroltató feladatsor 6 feladatot tartalmaz. Találunk 

közöttük feladatokat a tanulási nehézségekkel küzdő és a jobb képességű diákok számára 

egyaránt. A feladatok elsősorban a tanultak elmélyítésére szolgálnak, a Társasjáték játékos 

formában segíti a tanultak elmélyítését.  

Javasolt házi feladat: 5. 

9. A szószerkezetcsoportok – Kiegészítő anyag 

A lecke anyagához kapcsolódó feladatsor 4 feladatot tartalmaz. A feladatok a tanultak 

elmélyítésére szolgálnak.  

Javasolt házi feladat: 4. 

10. Gyakorolj! 

A tanultak gyakorlására szolgáló feladatsor 3 gyakorlatot tartalmaz. Találunk közöttük 

feladatokat az átlagos (1–2.) és a jobb képességű diákok számára (3.) egyaránt.  

Javasolt házi feladat: – 

11. Összefoglalás – A szószerkezetek 

A szószerkezetekről tanultak rendszerezését, a tanultak rögzítését, elmélyítését 7 feladat 

segíti. Találunk közöttük feladatokat a tanulási nehézségekkel küzdő és az érdeklődő diákok 

számára egyaránt. 

Javasolt házi feladat: 5.  

12. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudásellenőrző feladatsor 4 feladatot tartalmaz. A tanultak ellenőrzése mellett a 2. 

feladat a helyesírást gyakoroltatja.  

Javasolt házi feladat: 3. 

III. fejezet 

13. A mondat 

A 9 gyakorlatból álló feladatsor a tanultak elmélyítését (1., 3–5., 7–8.), valamint 

alkalmazását (2., 6.) szolgálja. Az utóbbi két feladat a szövegalkotás képességét is fejleszti. 
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A szavakon túl című feladat, a 3. feladat alkalmas a szóbeli kifejezőkészség és a kreativitás 

fejlesztésére. 

Javasolt házi feladat: 4., 5. (differenciáltan) 

14. Mondatfajták a beszélő szándéka szerint 

A feladatsor 6 gyakorlatot tartalmaz. Találunk közöttük feladatokat a tanulási 

nehézségekkel küzdő és a jobb képességű diákok számára egyaránt. A feladatok a tanultak 

elmélyítésére (1., 4., 5.) és alkalmazására (2–3., 6. ) szolgálnak. Utóbbiak a szövegalkotási 

képességet is fejlesztik. Javasoljuk a 2., páros munkában elvégzendő feladat b) pontja 

esetében, hogy minél több pár kapja meg a lehetőséget a leírt párbeszédek előadására. Az 

osztály értékelje az elhangzott párbeszédeket tartalmuk és előadásmódjuk (hangsúly) 

alapján! 

Javasolt házi feladat: 3., 6. (differenciáltan) 

15. Mondatfajták szerkezet szerint 

A feladatsor 5 feladatot tartalmaz. A feladatok elsősorban a tanultak elmélyítését 

szolgálják. A 3. a) csoportmunkában elvégzendő feladat esetében lehetőség szerint 3-4 

csoport kapja meg a lehetőséget a jelenet előadásához! 

Javasolt házi feladat: 1.  

16. Az állítmány fogalma, szófaji jellemzői 

A feladatsor 5 gyakorlata elsősorban a tanultak rögzítését (1., 2.) és elmélyítését (3–5.) 

szolgálja.  

Javasolt házi feladat: 1.  

17. Az állítmány típusai 

A feladatsor 7 gyakorlata a tanultak rögzítését (1., 2.), elmélyítését (4. a), 5., 7.) és 

alkalmazását (3., 4. b, 6) szolgálja.  

Javasolt házi feladat: 2., 6. (differenciáltan) 

18. Az állítmány elemzése 

A feladatsor 6 gyakorlata a tanultak rögzítését (1., 3.), elmélyítését (2., 4., 5.) és 

alkalmazását (6) szolgálja. A 6. feladat a szövegalkotási képesség fejlesztését segíti.  

Javasolt házi feladat: 3. 

19. Az alany fogalma, szófaji jellemzői 

A feladatsor 7 gyakorlata a tanultak rögzítését (1.), elmélyítését (3., 4., 5., 6.) és 

alkalmazását (2.,7. ) szolgálja.  

Javasolt házi feladat: 5., 6. (differenciáltan) 

20. Az alany elemzése 

A feladatsor gyakorlatai között találunk feladatot a tanulási nehézségekkel küzdő és a jobb 

képességű diákok számára egyaránt. A feladatok a tanultak rögzítésére (1., 2.), 

elmélyítésére (3., 4., 5.) szolgálnak.  
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Javasolt házi feladat: 5. 

21. Az alany fajtái 

A feladatsor 6 gyakorlata a tanultak rögzítését (2.), elmélyítését (1., 3–6) és alkalmazását 

(4. d) szolgálja.  

Javasolt házi feladat: 5. 

22. Az állítmány és az alany kapcsolata, egyeztetésük – Kiegészítő anyag 

A feladatsor 7 gyakorlata a tanultak rögzítését (1., 2.), elmélyítését (3., 4., 6.) és 

alkalmazását (5.) szolgálja. A 7., kutatómunkát igénylő feladat a problémamegoldást 

fejleszti.  

Javasolt házi feladat: 7. 

23. A tárgy fogalma, szófaji jellemzői 

A feladatsor 7 gyakorlata a tanultak rögzítését (1., 2., 3., 4.), elmélyítését (5., 6.,) szolgálja.  

Javasolt házi feladat: 6. 

24. A tárgy elemzése 

A feladatsor a tanulási nehézségekkel küzdő és a jobb képességű diákok számára egyaránt 

kínál gyakorlatot. A feladatok elsősorban a tanultak elmélyítését (1–4.) és alkalmazását (5–

9.) szolgálják.  

Javasolt házi feladat: 3., 7. (differenciáltan) 

25. A tárgy fajtái 

A feladatsor 7 gyakorlata a tanultak rögzítését (1–3.), elmélyítését (4–7.) szolgálja.  

Javasolt házi feladat: 5., 6. (differenciáltan). 

26. Gyakorolj! 

A tanultak gyakorlására szolgáló feladatsor 7 gyakorlatot tartalmaz. Találunk közöttük 

feladatokat a tanulási nehézséggel küzdő (3.), az átlagos (1–2., 4) és a jobb képességű 

diákok számára (4., 7) egyaránt. A feladatok elősorban a tanultak alkalmazását segítik. A 7. 

feladat a szövegalkotás fejlesztését segíti. 

Javasolt házi feladat: 2. 

27. Összefoglalás – Mondatok, mondatrészek: az állítmány, az alany és a tárgy 

Az állítmányról, az alanyról és a tárgyról tanultak rendszerezését, alkalmazását 7 feladat 

segíti.  

Javasolt házi feladat: 5., 6. (differenciáltan). 

28. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudásellenőrző feladatsor 4 feladatot tartalmaz. Az 1. feladat a fogalmi ismeretek 

ellenőrzésére szolgál. A 2–4. feladat a tanultak alkalmazását segíti.  

Javasolt házi feladat: – 
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IV. fejezet 

29. A határozó fogalma, szófaji jellemzői 

A feladatsor 4, elsősorban a tanultak elmélyítését segítő feladatot tartalmaz.  

Javasolt házi feladat: 2., 4. (differenciáltan). 

30. A határozó elemzése 

A feladatsor 4 feladata elsősorban a tanultak elmélyítését szolgálja.  

Javasolt házi feladat: 4. 

31. A határozók fajtái I. (hely-, idő-, szám-, állapot-, mód-, fok- és mértékhatározó) 

A feladatsor 10 feladatot tartalmaz. A feladatok a tanultak rögzítését (6.), elmélyítését (1–

3., 7) és alkalmazását (4., 8.) szolgálják. A 9. és 10. emelt szintű piktogramot kapott 

feladatokban olyan határozók vannak, amelyek nem részei a tantervnek. Ezek megoldása 

csak akkor lehetséges, ha a tankönyvben kiegészítő tananyagként közölt határozókat is 

megtanítottuk diákjainknak.  

Javasolt házi feladat: 7. 

32. A határozók fajtái II. (eredet-, eredmény-, cél-, ok-, tekintet-, hasonlító határozó) – 

Kiegészítő anyag 

A feladatsor – kiegészítő tananyaghoz kapcsolódó – gyakorlatai a tanultak elmélyítését 

szolgálják. A 8. feladat a szövegalkotás képességét is fejleszti.  

Javasolt házi feladat: 7.  

33. A határozók fajtái III. (társ-, eszköz-, részeshatározó) 

A 13 feladatot tartalmazó feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését szolgálja. A 4. és a 

10. feladat kiegészítő tananyagot gyakoroltat.  

Javasolt házi feladat: 11.  

34. A jelző fogalma, jellemzői, fajtái 

A feladatsor gyakorlatai a tanultak elmélyítését szolgálják.  

Javasolt házi feladat: 2. 

35. A minőség-, mennyiség- és birtokos jelző elemzése 

A feladatsor gyakorlatai a tanultak elmélyítését (1–5., 9–10) és alkalmazását (6–8.) 

szolgálják.  

Javasolt házi feladat: 5. 

36. Az értelmező – Kiegészítő anyag 

A feladatsor – kiegészítő tananyaghoz kapcsolódó – gyakorlatai a tanultak elmélyítését (2–

6) és alkalmazását (1.) szolgálják. Az 1. feladat a szociális és a kommunikációs készségek 

fejlesztésére is szolgál. 

Javasolt házi feladat: 4.  
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37. Az egyszerű mondat helyesírása 

A feladatsor gyakorlatai a tanultak elmélyítését szolgálják. Az 5. feladat alkalmas a szóbeli 

kifejezőkészség fejlesztésére. 

Javasolt házi feladat: 2.  

38. Gyakorolj! 

A tanultak gyakorlására szolgáló feladatsor 6 gyakorlatot tartalmaz. A mondatelemzések 

esetében javasoljuk először a 3. feladat elvégzését. A csoportmunkában megoldandó 

feladat során a diákok tudnak egymásnak segíteni. Ezt követően a diákok képessége, ill. a 

tanult mondatrészek figyelembevételével differenciáltan oldathatjuk meg a 4–6. 

feladatokat. (A 6. feladat kiegészítő anyagot tartalmaz.)  

Javasolt házi feladat: – 

39. Összefoglalás – Mondatok, mondatrészek: a határozók és a jelzők 

A határozókról és a jelzőkről tanultak rendszerezését, a tanultak alkalmazását 5 feladat 

segíti.  

Javasolt házi feladat: 4. b)  

40. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudásellenőrző feladatsor 5 feladatot tartalmaz. A feladatok a szövegértés fejlesztését is 

segítik.  

Javasolt házi feladat: 4. 

V. fejezet 

41. A tömegkommunikáció 

A feladatsor 1–4. gyakorlata a tanultak elmélyítését, az 5–8. feladat a tanultak alkalmazását 

segíti. A véleményalkotás és vitakészség fejlesztésére alkalmas a 6. b), 8., 10. feladat, az 

önálló tanulás képességét a Kitekintő feladata fejleszti.  

Javasolt házi feladat: 6.  

42. A média 

A feladatsor gondolkodtató, a kreativitást fejlesztő feladatai elsősorban a tanultak 

alkalmazását segítik. 

Javasolt házi feladat: –  

43. A rádió 

A feladatsor 1. feladatát a füzetben vagy egy nagyobb (pl. A4-es) lapon érdemes megoldani. 

A jelzett páros munka helyett csoportmunkában is megoldható a feladat. A 2–4. , valamint 

a Kitekintő feladata az önálló tanulást, a problémamegoldás képességét fejleszti. A 6. 

feladat a kreativitás és az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésére szolgál.  

Javasolt házi feladat: 6. (a műveket a következő órán olvassák fel a párok) 
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44. A televízió 

A témát kreatív, gondolkodtató feladatok segítségével dolgozhatjuk fel a tanórán. Az 1. 

feladat fogalmi ismereteket kér számon, a 2–3. a tudatos médiafogyasztásra, a manipuláció 

lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A 4. feladat az írásbeli és szóbeli szövegalkotás 

képességét fejleszti.  

Javasolt házi feladat: 5.  

45. A reklám 

A feladatok elsősorban a tanultak alkalmazását segítik. 

Javasolt házi feladat: –  

46. A világháló 

Az 1–2. feladat a tanultak elmélyítését, a 3. és az 5. az alkalmazását segíti. A 4., a 7. és a 

Kitekintő az önálló tanulás, az információszerzés képességének fejlesztésére szolgál.  

Javasolt házi feladat: 2.  

47. Légy óvatos a monitor előtt! 

A kutatómunkára, megfigyelésre épülő feladatok a tanultak alkalmazását, a 

problémamegoldás képességét segítik.  

Javasolt házi feladat: 1. 

48. Gyakorolj! 

A fejezetben tárgyalt témákhoz kapcsolódó gyakorlatok a szövegalkotást, a kreativitást, a 

problémamegoldást segítik.  

Javasolt házi feladat: – 

49. Összefoglalás – A kommunikáció és a tömegkommunikáció 

A tömegkommunikációs ismeretek rendszerezését, a tanultak alkalmazását 5 feladat segíti. 

Az 5. feladat alkalmas a szövegalkotás fejlesztésére.  

Javasolt házi feladat: 2. 

50. Ellenőrizd a tudásodat!  

A tudásellenőrző feladatsor elsősorban fogalmi ismereteket kér számon.  

Javasolt házi feladat: –  

2. A munkafüzet használata a 8. osztályban 

I. fejezet 

1. A kommunikáció és a tömegkommunikáció  

A feladatsor 1. faladata a szövegértést, a 2. a szövegalkotást, a kommunikációhoz és a 

tömegkommunikációhoz kapcsolódó fogalmi ismereteket gyakoroltatja. 

Javasolt házi feladat: 3.  
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2. A helyesírás 

A 8 gyakorlatból álló feladatsor a helyesírási ismeretek gyakorlására, előhívására szolgál. 

Javasolt házi feladat: 7. 

3. A szövegalkotás 

A feladatok a szövegértés és a szövegalkotás fejlesztésére szolgálnak.  

Javasolt házi feladat: 6. vagy 7.  

4. A beszédhangok 

A feladatsor a szövegértést, valamint az 5. osztályban tanult hangtani ismereteket 

gyakoroltatja. 

Javasolt házi feladat: 4. 

5. A szavak szerkezete és jelentése 

A feladatsor a szövegértést gyakoroltatja, valamint a szavak szerkezetéről és jelentéséről 

tanultak alkalmazását segíti. 

Javasolt házi feladat: 2. c), 5.  

6. A szófajok  

A feladatsor a szövegértést (1.) és a szövegalkotást (5.) gyakoroltatja (1.), a szófajokról 

tanultak alkalmazását segíti (2–3.), fogalmi ismereteket kér számon (4.).  

Javasolt házi feladat: 3.  

7. A szószerkezetek 

A feladatsor a szószerkezetekről tanultak alkalmazását segíti. 

Javasolt házi feladat: 3.  

8. A mondatok és a mondatrészek 

A feladatsor a szövegértést (1.) és a szövegalkotást (5.) gyakoroltatja, valamint a mondatról 

tanultak alkalmazását segíti. 

Javasolt házi feladat: 5.  

9. Gyakorolj!  

A 9 gyakorlatból álló feladatsor az eddig tanultakat tekinti át. (Hangtani, alaktani, szófajtani, 

mondattani ismeretek, szövegértés.)  

Javasolt házi feladat: 9. a) és b) (differenciáltan) 

II. fejezet 

10. A szövegek olvasása 

A folyamatos és nem folyamatos szövegeket feldolgozó feladatsor megoldásához 

különböző olvasási stratégiákra van szükség. Az 1. feladat megoldását mindenképpen az 

utasítás szerint végeztessük, azaz kereső olvasással szerezzék meg a diákok a megfelelő 

információt.  

Javasolt házi feladat: 3.  
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11. A szövegek értelmezése 

A feladatsor 4 feladata az értő olvasást és értelemzést (szóbeli szövegek értelmezése is) 

gyakoroltatja. 

Javasolt házi feladat: – 

12. A véleményalkotás szóban 

A feladatsor a szövegértés fejlesztését, a vitáról tanultak alkalmazását (3.) és a vitakészség 

fejlesztését segíti (1., 2.).  

Javasolt házi feladat: 2. a) 

13. A hozzászólás, a felszólalás és a kiselőadás 

A feladatsor a tanultak elmélyítését (1.), alkalmazását (2.) és a problémamegoldás 

képességének fejlesztését (3.) segíti.  

Javasolt házi feladat: 3. b) 

14. Alkalmi beszédek 

A feladatsor a tanultak elmélyítését (1.), alkalmazását (2–3.) segíti.  

Javasolt házi feladat: 2.  

15. Jegyzetkészítés szóbeli és írott szövegekhez 

A feladatsor a tanultak elmélyítését (1–2.), alkalmazását (3.) segíti.  

Javasolt házi feladat: – 

16. Adatgyűjtés, a források felhasználása 

A feladatsor a kutató- és gyűjtőmunkára építve a tanultak alkalmazását és a 

problémamegoldás képességének fejlesztését segíti.  

Javasolt házi feladat: 4.  

17. Néhány jellegzetes sajtóműfaj 

A feladatsor a tanultak elmélyítését (1.), alkalmazását (2.) és a problémamegoldás (3–4.) 

képességének fejlesztését segíti.  

Javasolt házi feladat: 3.  

18. Az önéletrajz 

A feladatsor a tanultak elmélyítését (1–2.), alkalmazását (3.) segíti.  

A 3. feladatban kért József Attila-szöveg lelőhelye pl.: 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/curric.htm 

Javasolt házi feladat: 3. 

19. Gyakorolj!  

A tanultak gyakorlására szolgáló feladatsor 6 gyakorlatot tartalmaz. Az 1. feladat a 

szövegértés fejlesztésére, a 2–4. az életrajzról tanultak alkalmazására szolgál. Az 5. feladat 

a véleményalkotást, az adatgyűjtésről tanultak alkalmazását, a szóbeli szövegalkotás és a 

problémamegoldás képességének fejlesztését segíti.  

Javasolt házi feladat: 6. 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/curric.htm
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20. Összefoglalás – Dolgozzunk a szövegekkel! 

A feladatsor a helyesírási ismereteket mélyíti el (1.), valamint a jegyzetkészítésről (3.), a 

sajtóműfajokról (4.), az adatgyűjtésről és a kiselőadásról (5.) tanultak alkalmazását segíti.  

Javasolt házi feladat: 5. 

21. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudásellenőrző feladatsor 5 feladatot tartalmaz. A feladatok a fogalmi ismeretek 

elmélyítését, alkalmazását segítik.  

Javasolt házi feladat: 2.  

III. fejezet 

22. A szóösszetétel 

A feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti. A Talentum a kreativitást, 

a szóbeli kifejezőkészséget fejleszti.  

Javasolt házi feladat: 4. 

23. A szerves szóösszetételek 

A feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti.  

Javasolt házi feladat: 3.  

24. A szervetlen szóösszetételek 

A feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti.  

Javasolt házi feladat: Szókincsgyarapító 

25. A különírás és az egybeírás 

A feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti. 

Javasolt házi feladat: 3.  

26. Az alárendelő összetett szavak helyesírása 

A feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti. A szövegalkotás 

képességének fejlesztését a Felkészülni… vigyázz… rajt! feladat segíti.  

Javasolt házi feladat: Felkészülni… vigyázz… rajt! 

27. A mellérendelő összetett szavak helyesírása 

A feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését (1. a), 2. a), 3.), elmélyítését (1. b), 2. b), 4.) és 

alkalmazását (2. c) segíti. Utóbbi a szövegalkotás képességének és a kreativitás 

fejlesztésére is szolgál.  

Javasolt házi feladat: 2. c) 

28. A szóképzés 

A feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti. 

Javasolt házi feladat: 4. 

29. A szóalkotás ritkább módjai 

A feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti. 

Javasolt házi feladat: 4. 
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30. Gyakorolj!  

A feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését segíti. 

Javasolt házi feladat: –  

31. Összefoglalás – A szóalkotási módok 

A szóalkotási módok rendszerezését a tanultak alkalmazását kérő 3 feladat segíti. Az 1. 

feladat a szövegalkotás fejlesztésére szolgál.  

Javasolt házi feladat: 2. b) 

32. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudásellenőrző feladatsor 4 feladatot tartalmaz. A feladatok elsősorban a tanultak 

alkalmazását segítik.  

Javasolt házi feladat: 1.  

IV. fejezet 

33. Az összetett mondat 

A 6 feladatból álló feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését segíti. Az 5. komplex 

fejlesztő feladat segítségével a szövegértés és szövegalkotás képessége is fejleszthető.  

Javasolt házi feladat: 6. 

34. Az alárendelő összetett mondat 

Az 5 feladatból álló feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését (1–2.), elmélyítését (3–5.) 

segíti. (az 5. feladat b) pontja kiegészítő anyagot dolgoz fel.) 

Javasolt házi feladat: 5. a) 

35. Az állítmányi, az alanyi és a tárgyi alárendelő összetett mondat 

A 4 gyakorlatból álló feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti. A 3. b) 

feladat kiegészítő anyagot dolgoz fel. 

Javasolt házi feladat: – 

36. A határozói alárendelő összetett mondat 

A 4 gyakorlatból álló feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti. A 3. b) 

és a 4. c) feladat kiegészítő anyagot dolgoz fel. 

Javasolt házi feladat: 4. a), 4. b) (differenciáltan) 

37. A jelzői alárendelő összetett mondat 

A 8 gyakorlatból álló feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti. A 3. c), 

a 4. b) és a 8. feladat kiegészítő anyagot dolgoz fel. Az 5. feladat segítségével fejleszthető a 

szövegértés.  

Javasolt házi feladat: 2.  

38. A kapcsolatos, az ellentétes és a választó mellérendelő összetett mondatok 

A 3 gyakorlatból álló feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését segíti. Az 1. és a 3. feladat 

a szövegalkotás képességének fejlesztésére is szolgál. A 3. c) feladat kiegészítő anyagot 

dolgoz fel. 
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Javasolt házi feladat: 3.  

39. A következtető és a magyarázó mellérendelő összetett mondatok 

A feladatsor a tanultak rögzítését (1., 3.), elmélyítését (2.) és alkalmazását (4–5. 

Felkészülni… vigyázz… rajt!) segíti. A szövegalkotás fejlesztését támogatja a 4–5. és a 

Felkészülni… vigyázz… rajt! feladat.  

Javasolt házi feladat: 4., Felkészülni… vigyázz… rajt! (differenciáltan) 

40. Részösszefoglalás 

A 4 feladatból álló feladatsor a tanultak rendszerzésére, elmélyítésére szolgál. A 4. d) és a 

4. e) feladat kiegészítő anyagot dolgoz fel. 

Javasolt házi feladat: 4. a), b), c) (differenciáltan) 

41. A többszörösen összetett mondatok – Kiegészítő tananyag 

A feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését segíti.  

Javasolt házi feladat: 4.  

42. Az összetett mondatok helyesírása 

A 4 gyakorlatból álló feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését (1.), elmélyítését segíti (3., 

4.). A Projektfeladat a problémamegoldás képességét fejleszti. 

Javasolt házi feladat: Projektfeladat 

43. Az idézés és a párbeszéd 

A 3 gyakorlatból álló feladatsor elsősorban a tanultak rögzítését, elmélyítését segíti. 

Javasolt házi feladat: 3.  

44. Gyakorolj!  

A tanultak gyakorlására szolgáló feladatsor 4 gyakorlatot tartalmaz. Találunk közöttük 

feladatokat a tanulási nehézségekkel küzdő és a jobb képességű diákok számára egyaránt. 

A 4. feladattal a szövegalkotás képessége is fejleszthető.  

Javasolt házi feladat: 4.  

45. Összefoglalás – Az összetett mondat 

Az összetett mondatról tanultak alkalmazását 3 feladat segíti. A 3. feladat kiegészítő 

anyagot dolgoz fel. 

Javasolt házi feladat: – 

46. Ellenőrizd a tudásodat!  

A tudás ellenőrzése egy komplex feladatsor segítségével történik. Minden részfeladatot 

ellenőrizzünk, beszéljünk meg, és csak azt követően folytassuk a feladatot! Az 1. e) feladat 

kiegészítő anyagot dolgoz fel. 

Javasolt házi feladat: 4. feladat utolsó részfeladata. 
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V. fejezet 

47. A magyar nyelv eredete és típusa 

A feladatsor a szövegértés fejlesztése (1.) mellett önálló kutatómunkát igénylő (2.) és a 

tanultakat játékos módszerrel feldolgozó (3.) feladatot tartalmaz.  

Javasolt házi feladat: 2.  

48. A magyar nyelv szókészletének eredete 

A feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését segíti. A 2. komplex feladat a szövegértés 

fejlesztésére is alkalmas.  

Javasolt házi feladat: – 

49. Nyelvtörténeti áttekintés 

A komplex feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését segíti. Az 1. és a 2. feladat – a 

tárgyalt témához kapcsolódó szövegbázisra építve – a szövegértés képességének 

fejlesztésére is szolgál.  

Javasolt házi feladat: 5.  

50. A magyar nyelv változatai 

A feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését, alkalmazását segíti. A feladatsor különösen 

alkalmas szókincsfejlesztésre. 

Javasolt házi feladat: 5. 

51. A nemzetiségi nyelvhasználat az országhatáron innen és túl 

A feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését, alkalmazását segíti. Az 5., 6. és a 

Hungaricum c. feladat alkalmas az önálló tanulás, információszerzés, adatgyűjtés/szűrés 

képességének fejlesztésére.  

Javasolt házi feladat: 6. vagy Hungaricum 

52. Gyakorolj!  

A tanultak gyakorlására szolgáló feladatsor 4 gyakorlatot tartalmaz. A Kitekintő feladata az 

önálló tanulás, információszerzés képességét is fejleszti.  

Javasolt házi feladat: 3., 4. (differenciáltan)  

53. Összefoglalás – A nyelv változása  

A nyelv változásáról tanultak alkalmazását 5 feladat segíti.  

Javasolt házi feladat: 4. 

54. Ellenőrizd a tudásodat! 

A tudásellenőrző feladatsor 2 feladatot tartalmaz. A feladatok a tanult fogalmakkal való 

tudás alkalmazását kérik.  

Javasolt házi feladat: – 

VI. fejezet 

55. A nyelvtani szabályokon túl 

A feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését, alkalmazását segíti.  
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Javasolt házi feladat: 5. b) 

56. A nyelvhasználat az érvényesülés eszköze 

A feladatsor elsősorban a tanultak alkalmazását segíti.  

Javasolt házi feladat: 3. b)  

57. A nyelv csapatot épít 

A feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését, alkalmazását segíti. A 3. feladat alkalmas a 

szövegértés képességének fejlesztésére is.  

Javasolt házi feladat: 2.  

58. A helyzethez illő nyelvhasználat 

A feladatsor elsősorban a tanultak elmélyítését, alkalmazását segíti. 

Javasolt házi feladat: 4. 

59. Gyakorolj!  

A tanultak gyakorlására szolgáló feladatsor 3 gyakorlatot tartalmaz. A feladatok a tanultak 

elmélyítését és alkalmazását szolgálják. 

Javasolt házi feladat: 3.  

 


