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Bevezetés, tanulásmódszertan

Kedves nyolcadikos Diák! 

Köszöntünk a nyolcadik osztályban. A magyar nyelv tantárgyat ebben a tanévben 
ebből a tankönyvből fogod tanulni. A hat fejezetből álló könyv első fejezete az 5–7. 
osztályban tanultak ismétlésére szolgál. A következő fejezetben többek között segít-
séget kapsz ahhoz, honnan és hogyan gyűjts adatokat, miként készülj fel kiselőadás 
megtartására, vagy hogyan írd meg önéletrajzodat. A fejezetben szereplő a szövegér-
tést, a szöveg- és véleményalkotást fejlesztő gyakorlatok között sok olyannal találko-
zol, amelyek megoldása segít abban, hogy megálld a helyed a felvételi vizsgán. Ebben 
a tanévben tanulsz még a szóalkotási módokról, és tovább bővíted a mondatról szer-
zett ismereteidet. Betekintést nyersz a magyar nyelv életébe, a tanultak lezárásaként 
pedig a tankönyv segítségével megfigyeléseket végzel, tapasztalatokat cserélsz társa-
iddal nyelvünk használatával kapcsolatban.

Útmutató a tankönyv használatához 

• Az új ismeretet közlő fejezetek végén gyakorlófeladatok, majd rövid összefoglaló 
és ellenőrző kérdések segítik a tudás elmélyítését és ellenőrzését. 

• A tankönyv végén, a Fogalomtárban megtalálod a legfontosabb fogalmakat.
• A tankönyv leckéi mind hasonló felépítésűek. 

az új ismeretek közlése    Az egyes leckék több rövid, címmel jelölt alfejezetből 
állnak. Az új ismereteket közlő szövegben a fontos fogalmakat vastag betűs kieme-
léssel jelöltük. 

A szöveges magyarázatok mellett rendszerező ábrák, táblázatok segítik a tananyag 
megértését, elsajátítását. 

kiegészítő anyag    Több leckében találkozhatsz a főszövegtől eltérő színű, kék 
betűvel írt szöveggel. A szöveges magyarázatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó áb-
rák, táblázatok a leckében tanultakhoz kapcsolódnak, az új ismereteket egészítik ki. 
Az itt leírtakat nem kötelező megtanulnod, de érdemes elolvasnod, ha érdeklődsz a 
tárgyalt nyelvi kérdés iránt. 

páros munka:

Gondolatébresztő

A leckék elején található Gondolatébresztő kérdései, feladatai az eddig tanultak feleleveníté-
sét, az új tananyagra való ráhangolódást szolgálják. 
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A leckéket többféle feladattípus zárja. Társasjáték címmel érdekes anyanyelvi já-
tékokkal, Játékos anyanyelvünk címmel játékos nyelvi feladatokkal találkozhatsz. 
A Szókincsgyarapító a szókincsed fejlesztésére szolgáló gyakorlatokat tartalmaz. 
A Talentum feladatai segítségével fejlesztheted gondolkodásodat, kreativitásodat. 

TALENTUM

Helyenként különféle, a tanulást segítő jó tanácsokat olvashatsz. Ezek nemcsak e 
tantárgy megértésében segítenek, hanem bármely ismeret elsajátításánál hasz-
nosak lehetnek.

A leckék szövege után FELADATOK következnek. Ezeket a füzetedben vagy szó-
ban, egyénileg vagy csoportmunkában fogod megoldani.

A könyvben lévő feladatok típusát és nehézségi fokát az alábbi piktogramok jelölik:

páros munka: csoportmunka:

nehéz feladat:

segítséget igénylők 
feladata:

könnyű feladat: emelt szintű feladat:

• A könyvhöz tartozó munkafüzet feladatainak megoldásával elmélyítheted a tudá-
sodat, alkalmazhatod a frissen megszerzett ismereteket.

fOntOs!    A kiemelten fontos információk ebben a keretben kaptak 
helyet, ezeket mindenképpen jegyezd meg! 

 Gondolatgyűjtő

A lecke végén található Gondolatgyűjtő a tanultak összegezésére szolgál: a lecke tartal-
mával kapcsolatos kérdésekre kell válaszolnod, vagy a leckéhez kapcsolódó feladatokat 
kell megoldanod. 

nyelvtan 8_2017_CC.indd   7 2017. 11. 21.   14:02



Segítség a hatékony tanuláshoz. Próbáld ki, érdemes!

Az új tananyag gyakran a korábban tanultakra épül. A meglévő tudásod felelevenítése 
érdekében alaposan tanulmányozd át az ismétlő leckéket! Ne feledd, minden, amiről 
tanulunk, már ott van a fejedben, hiszen magyar az anyanyelved! Ez óriási segítség. 

Célodtól függően váltogasd az olvasástípusokat!
• A figyelmes olvasás során mindent olvass el!
• A gyorsolvasást a korábban olvasottak ismétlésekor alkalmazd!
• Az áttekintő olvasást az előzetes tájékozódásra használd! 
• A kereső olvasással akkor olvass, ha bizonyos információkat keresel a szövegben!

Hogyan láthatod át, miről szól egy könyv?
• Olvasd el a tartalomjegyzéket!
• Nézd meg, van-e fogalomtár, kislexikon vagy más mutató a könyv végén!
• Keresd meg, milyen segítséget ad még a könyv a tanuláshoz!

Ne add fel, ha valamit nem értesz rögtön!
• Ha nem értesz egy szót olvasás közben, ne menj tovább, hanem keresd meg a je-

lentését a fogalomtárban, egy szótárban vagy az interneten!
• Fogalmazd meg, amit nem értesz! Kérdezd meg társaidtól vagy tanárodtól!

Ne csak a szövegből tanulj!
• Tanulmányozd az ábrákat, segítenek a hozzájuk tartozó szöveg értelmezésében!
• A tanulás, feladatmegoldás közben készülő ábrákat, mondatelemzéseket jól olvas-

hatóan, szellősen, nagy méretben készítsd el a füzetedben!

Ha szeretnél valamit tartósan megjegyezni, akkor foglalkozz vele külön is!
• Készíts magadnak jegyzetet olvasás közben!
• Készíts kérdéskártyákat vagy gondolkodástérképet a legfontosabb dolgokról!
• Írj vázlatot először a könyv alapján, majd fejből is!

Ha egy lecke vagy egy fejezet végére érsz, összegezz, értékelj!
• Gyűjtsd össze, melyek voltak a legérdekesebb információk számodra!
• Gondold át, miért fontos neked az új tudás, mikor és hogyan tudnád hasznosítani!
• Szedd össze, milyen korábbi ismeretek, tapasztalatok jutottak eszedbe a tananyag-

rész tanulása közben!
• Gondold tovább, mit lenne jó még megtudni a tanultakról! 
• A tudásod ellenőrzésekor mindig üres lapra dolgozz, mintha dolgozatot írnál!

Eredményes tanulást kívánunk!

8
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MIT TANULTUNK
AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN?

I.
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1.  A kommunikáció  
és a tömegkommunikáció

Gondolatébresztő

Foglaljátok össze az alábbi gondolattérkép felhasználásával a kommunikációról tanultakat! 
A fogalmakat példák segítségével értelmezzétek! Készítsétek el csomagolópapírra saját ösz-
szefoglaló vázlatotokat! 

szórakozás

nagy tömegek számára
elérhető információk

a befogadó választási
lehetősége

széleskörű ismeretszerzés,
oktatás, művelődés

történések és események
valós idejű közve�tése

tömör és hatásos
információátadás

termékek, szolgáltatások
megismerése

a világ távolabbi
eseményeinek közve�tése

a közvélemény
formálása

programok, események
időpontjának, helyszínének

ismertetése

A TÖMEG-
KOMMUNIKÁCIÓ
ÁLTAL NYÚJTOTT

LEHETŐSÉGEK

NYOMTATOTT A MÉDIA
ELEKTRONIKUS

ONLINE
hírportálok blogok

rádiótelevízió

újságok, magazinok, 
nyomtato� sajtótermékek

tema�kus portálok közösségi média

CSATORNA

ÜZENET (közlemény)

VISSZAJELZÉS

BESZÉLŐ
(feladó)

HALLGATÓ
(címze�)

BESZÉDHELYZET

VALÓSÁG

ZAJ

KÓD
(nyelv)

Egyirányú (egyoldalú),
2

Ké�rányú (kölcsönös)
kommunikáció

Közvetlen Közvete�

Kölcsönös információcserén alapuló közlési folyamat. Fogalma

Tényezői Kommunikáció

Célja

tájékoztatás

érzelmek
kifejezése

befolyásolás

kapcsola�artás

Fajtái

Személyközi kommunikáció Tömegkommunikáció

Eszköze

Verbális
2

Nem verbális
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FELADATOK

1.   Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Egy napon így szólt anyám:
– Írhatnál rólunk is valami könyvet.
– Nocsak! – néztem a szavai után, majd tréfára fogván a dolgot, azt kérdeztem boltos 

módra: milyen könyv legyen az, vidám-e vagy szomorúságos?
– Igaz legyen – mondta.

(Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér – részlet) 

 a) Kik a párbeszéd résztvevői?
 b) Miről beszélgetnek? 
 c) Mit jelent a tréfára fogván a dolgot szószerkezet? Hogyan mondanád másképp? 

2.   Azonosítsd a kommunikációs folyamat tényezőit az olvasott szövegben! 

3.   Mi a kommunikáció célja? Válaszodat indokold meg!

4.   Milyen a feladó és a címzett közötti kommunikáció? 
 a) egyirányú – kétirányú
 b) közvetett – közvetlen
 c) verbális – nem verbális

5.   Jellemezd az olvasott szöveghez kapcsolódó kommunikációs folyamatot akkor, 
ha a feladó Sütő András, a címzett pedig az olvasó! 

6.   a)  Adjátok elő párban az olvasott párbeszédet a következő szempontoknak 
megfelelően! 

  • kérve 
  • parancsolóan

 b)  Figyeld meg, milyen nem verbális jelekkel kísérik mondandójukat a párbeszéd 
szereplői! 

 Gondolatgyűjtő

Mutassátok be a többi csoportnak munkátokat! Véleményezzétek az anyagokat, javítsá-
tok az esetleges hibákat!

 szószerkezet? Hogyan mondanád másképp? 
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a) Mit jelentenek a következő szólások? Milyen helyzetben használhatjuk őket?

b)  Írj 10-12 mondatos elbeszélést, aminek utolsó mondata: A szó gyakran jobban vág, mint a 
kard.

Sok beszédnek sok az alja.

Szava adja el az embert.

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

A szó gyakran jobban vág, mint a kard.

A szavakat mérlegelni szokás, nem számolni.

7.   Mit üzennek a képek?
 Figyeld meg a képeket, és oldd meg a feladatokat!
 a)  Mit fejeznek ki a képeken szereplő emberek által használt nem verbális jelek?
 b)  Beszéljétek meg, mi az egyes képek üzenete akkor, ha azok egy családi album-

ban, és mi, ha egy közösségi oldalon szerepelnek!
 c) Válaszd ki az egyik képet, és írj hozzá kommentet!

8.   Beszéljétek meg az előző feladatban adott válaszaitok segítségével, milyen 
előnyei és hátrányai vannak a közösségi médiának!
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2. A helyesírás 

Gondolatébresztő

Mit tudtok a következő szavak helyesírásáról? Csoportosítsátok párban alapelvek szerint a 
szavakat!
távolság, Széchenyi István, mondja, sakkal, háború, mennyi, gulya, zamárdi [lakos], veszély, 
azonban, haladsz, harkály, vízszerelő, főzhet, otthon, Eötvös Loránd

A magyar helyesírás

I. Főbb jellemzői
 1. Betűíró, hangjelölő, értelemtükröző.
 2. Ábécénk és írásunk latin betűs.
 3.  Az írás többnyire követi a kiejtést, ha eltér a kiejtés a leírt szótól, a szótőt akkor is kö-

vetkezetesen jelöljük.
 4. Négy alapelv határozza meg a szavak leírását:
  a) a kiejtés elve (pl. túró, tető; kátyú, fű, de: anyu, eskü; savanyú, keserű; néni, de: sí); 
  b)  a szóelemzés elve (pl. egészség, anyja; aztán, népdal; különböző, hangya; maradjon, 

látja; jobbra, itthon; mindnyájan, mondtam);
  c) a hagyomány elve (pl. harkály; Weöres Sándor);
  d) az egyszerűsítés elve (pl. meggy; pakkal; dunakeszi [ház]).

II. Tanult helyesírási szabályok
 1. A tulajdonnevek helyesírása:
  a) személynevek (pl. Papp Károly, Károly, Karcsi)
  b) állatnevek (pl. Bodri, Mirci)
  c)  földrajzi nevek (pl. Bakony, Fertő; Egyesült Királyság; Pest megye, Borsod–Abaúj–

Zemplén megye, Kossuth utca; Velencei-tó, Csendes-óceán, de: Fertő tó, Bakony hegy-
ség; Dél-Európa)

 2. A melléknévvé váló tulajdonnevek helyesírása:
  a) egyelemű nevek (pl. dunai, kossuthos, alpokbeli; marcali, dunakeszi; shakespeare-i)
  b)  több különírt elemből álló tulajdonnevek (pl. Petőfi Sándor-os, New York-i; Zala me-

gyei; egyesült királyságbeli; de: József Attila gimnáziumbeli)
 3. A számnevek helyesírása:
  a)  tőszámnevek (pl. 1987, ezerkilencszáznyolcvanhét, de: kétezer-tizenhat, tízezer-hat-

száztizenkettő)
  b)  sorszámnevek (pl. 2., 5.-ben; 2003., 2003. 04. 16., de: 2003 a születési évem., 2003. 04. 

06-án, 2003 után)
  c)  törtszámnevek (pl. három negyed, de: háromnegyed torta, háromnegyed ötkor)
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Szólánc
Négy csoportban dolgozzatok! Írjátok fel egy-egy cédulára a négy helyesírási 
alapelv nevét! Minden csoport húzzon egy cédulát! A csoport első tagja írjon fel 
egy, a kapott alapelv szerint íródó szót egy lapra. A következő csoporttag olvassa fel a szót, 
és beszéljétek meg, hogy jó-e a példa. Ezt követően ő is írjon egy szót, amit a következő tag 
olvas fel stb. 

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK

 Gondolatgyűjtő

A vázlat példaanyagának felhasználásával foglaljátok össze a magyar helyesírásról tanul-
takat csoportmunkában mozaiktechnikával!

FELADATOK

1.   Olvasd el az alábbi idézetet, és válaszolj a kérdésekre!

Pár nap mulva fél szendergésemböl
Félrevert harang zugása vert föl.
Jön az árviz! jön az árviz! hangzék,
S tengert láttam, ahogy kitekinték.
(Petőfi Sándor: A Tisza – részlet) 

 a)  Keresd meg azokat a szavakat a versrészletben, amelyek helyesírása eltér a je-
lenlegi helyesírási normától! Írd le a füzetedbe kijavítva a szavakat!

 b) Melyik helyesírási alapelv szerint írjuk ezeket a szavakat? 
 c) Hogyan mondanád ma? 

hangzék kitekinték

 4. Az igék helyesírása 
  a) az igekötő (pl. elmegy, el fog menni, Ki megy el?)
  b)  felszólító mód (pl. adja, hagyjon, bánja, hunyják, látják, szólj, állj, de: higgyen; ássa, 

játsszuk, metsszed, vonzza, eddzétek; add, oldd; lőj, nőj, szőj; hallgasd–hallgassad, ol-
vasd–olvassad, hozd–hozzad, edzd–eddzed)

 5. Az egyszerű mondat helyesírása:
  a) a mondatvégi írásjelek (pl. Esik. Kérsz? De szép! Figyelj! Bárcsak eljönne!) 
  b)  az egymásnak mellérendelt mondatrészek közötti írásjelek (pl. reggel, este; reggel és 

este, az utcán s a téren, a pirosat meg a sárgát, a kenyérből vagy kifliből; kicsi, de erős, 
szép, sőt gyönyörű, piros, tehát érett)
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3. A szövegalkotás 

Gondolatébresztő

Beszéljétek meg, ki hogyan kezdene hozzá a folyóvizeink élővilágáról szóló ismeretterjesztő 
fogalmazás megírásához!

1. Bevezetés

2. Tárgyalás

3. Befejezés

Alapszerkezete

Írásbeli Írott-beszélt Szóbeli

A közvetítő közeg szerint

Elbeszélés

LeírásAz ábrázolás
módja szerintFajtái

A SZÖVEG Jellemzés

A szövegalkotás lépései

1. Témaválasztás

2. Anyaggyűjtés

3. Címadás

4. Az anyag elrendezése, vázlatkészítés

5. A szöveg kidolgozása (megírás, átnézés, javítás)

6. Önellenőrzés, önértékelés (a szöveg leírása újra, tisztázat készítése)

 Gondolatgyűjtő

Foglaljátok össze az ábra segítségével a szövegalkotásról tanultakat!
a) Döntsétek el az alábbi műfajokról, hogy az írásbeli, a szóbeli vagy az írott-beszélt nyelvi 
szöveg kategóriájába tartoznak-e! 
elégia, levél, komment, felelet, előadás, ímél, regény, termékleírás, sms
b) Sorold fel, milyen vázlatfajtákat ismersz!
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FELADATOK

1.   Olvasd el figyelmesen az alábbi szövegrészleteket! Döntsd el, hogy elbeszé-
lést, leírást vagy jellemzést olvastál!

 a)  Szép, nagy kert volt, gyenge zöld fű borította. S a fű között, mint a csillagok, itt is, 
ott is gyönyörű virágok nyíltak, és volt a kertben tizenkét őszibarackfa is, amelyek ta-
vasszal rózsás, gyöngyös virágdíszbe borultak, ősszel meg súlyosan ült rajtuk az érett 
gyümölcs. 

(Oscar Wilde: Az önző óriás – részlet; Lengyel Balázs fordítása)

 b)  Erős is volt, okos is, bátorságért sem ment a szomszédba, s ha dolgozni kellett, akkor is 
ember volt a talpán. S mint afféle legény, szerette a nótát, a jó bort meg a táncot. Talán 
kicsit jobban is szerette, mint kellett volna. 

(Lázár Ervin: A molnár fia zsák búzája – részlet) 

 c)  A kis kanászt éppen a szíve fölött érte a szúrás, de annyira meg volt rémülve, hogy alig 
érezte a fájdalmat. Kezét rászorította a sebre, úgy hallgatódzott. De csak lódobogást hal-
lott már, azt is messziről. Elment a két katona, s csak most kezdett észhez jönni a gyerek.

(Móra Ferenc: A kis kuruc – részlet)

2.   Alkoss 5-6 mondatból álló szöveget az alábbi 
szempontoknak megfelelően!

 a) Írj jellemzést egy hozzád közel álló személyről!
 b) Készíts leírást a mellékelt képről!
 c) Írj elbeszélést egyik reggeledről!

3.   Válassz ki az 1. vagy a 2. feladat szövegeiből egyet, 
és írj a szöveg felhasználásával másfél oldal terjedel-
mű fogalmazást a füzetedbe!

Írjatok Lakóhelyünk műemlékei címmel 1-2 oldalas fogalmazást párban! A pár egyik 
tagja gyűjtsön anyagot a témához, és készítse el a fogalmazás tételmondatos váz-
latát! A pár másik tagja írja meg az ismeretterjesztő szöveget a vázlat és a rendelke-
zésére álló anyag felhasználásával! 

TALENTUM
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4. A beszédhangok 

Gondolatébresztő

Fogalmazd meg saját szavaiddal, mi a magánhangzó és mi a mássalhangzó!

 Gondolatgyűjtő

Foglaljátok össze csoportban a beszédhangokról tanultakat! Bővítsétek az ábrát egy
csomagolópapíron a fogalmak meghatározásával, valamint saját példákkal! 

képzés helye szerin�

zöngésség szerin�

hasonulás

magas mély

Magánhangzók

Mássalhangzók

zöngétlen

hangrend

illeszkedés

hiátus

írásban jelölt

írásban jelöletlen

BESZÉDHANGOK

zöngés összeolvadás

részleges

teljes

rövidülés

nyúlás

kiesés

(pl. anya, étel, virág)

(pl. anyával, étellel, virággal)

(pl. dió, tea)

(pl. aztán, fesd)

(pl. hangya, különb)

(pl. azzal, eggyé)

(pl. anyja, merészség)

(pl. segítség, látsz)

(pl. állhat, jobbra)

(pl. küldted, rajzszög)

(pl. kisebb, szalag)

törvényei

törvényei

FELADATOK

1.   Olvasd el az alábbi szöveget, és oldd meg a szöveghez kapcsolódó feladatokat! 

Június 21. a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka ideje. Ám Szent Iván éjszakája 
június 24-ére esik. Nézzünk néhány növényekhez köthető hiedelmet, amely erre a napra 
érvényes. Először is Szent Iván napja vetőnap, ilyenkor vethető az őszi répa és retek.
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Almához köthető szokások
Szeged egyes városrészeiben a 20. század elején még szokás volt, hogy gyerekek járták az 
utcát, így kiabálva: „Hintsék kendtök almát, ha nem: pedig hajmát!” A háziak a kerí-
tésen át az ünnepre érő szentiváni almát, egyéb gyümölcsöt vagy kisebb értékű pénzérmét 
dobtak ki. A szokás egyik magyarázata szerint a kiszórt almával a család elhunyt gyer-
mekeit vendégelték meg. Az ünnepen a hajdúdorogi, büdszentmihályi görög katolikusok 
János almáját osztják szét a gyerekek között. A szentiváni alma nyári érésű, zöldes szí-
nű, savanykás ízű. […]

(Szent Iván napjához köthető növények a néphit világában 
című cikk részlete nyomán, www.kertlap.hu; 2017. 07. 25.)

 a) Mikorra esik az év leghosszabb nappala? 
 b) János almáját mely településeken osztják szét a gyerekek között? 
 c) Sorold fel a szövegben található tulajdonneveket!
 d)  Döntsd el az olvasott cikkel kapcsolatos állításokról, hogy igazak vagy hamisak-e!
  • Június 21., azaz Szent Iván napja vetőnap. 
  • Az almaosztás népszokása nem csupán Szeged városához köthető.
  • A szövegrészletben az alma mellett más növényről is szó van. 
  •  Ha az év legrövidebb éjszakáján szeretnék baráti összejövetelt tartani, akkor 

június 24-ére kell meghívnom a barátaimat.

2.   Határozd meg, milyen magánhangzó- vagy mássalhangzótörvény érvénye-
sül a fenti szöveg aláhúzott szavaiban!

Szókereső
2-3 csoportban játsszatok! A csoport első tagja mondjon egy magas hangrendű, 
mássalhangzóra végződő szót, a következő csoporttag az előző szó utolsó más-
salhangzójával egy vegyes, majd sorra következő társa ennek a szónak az utolsó mással-
hangzójával egy mély hangrendű szót, majd következő társatok ismét magas hangrendű 
szóval folytassa stb. 
Például: kert – teherszállítás – sátor – retek – kiállítás – sár stb. 
A játék előtt beszéljétek meg, miért nem lenne jó, ha magánhangzóra végződő szóval foly-
tatnátok a szóláncot! 

TÁRSASJÁTÉK

nyelvtan 8_2017_CC.indd   19 2017. 11. 21.   14:02



20

5. A szavak szerkezete és jelentése 

Gondolatébresztő

Párban dolgozzatok! Keressétek meg a felsorolt szavak közül a ragozott alakokat! Válasszá-
tok ki közülük az egyjelentésű szavakat! Magyarázzátok meg  a kiválasztott szavak jelentését!
teniszeztem, háztető, napernyőt, növények, noteszemben, zöldség, cipészhez, levelet, várat, 
kilincs

képző jel rag

szótő toldalék

szóelemek

szerkezete A SZAVAK

egyjelentésű többjelentésű

jelentése

azonos alakú

hasonló alakú

ellentétes jelentésűrokon értelmű

 Gondolatgyűjtő

Foglaljátok össze párban az ábra segítségével a szavak szerkezetéről és jelentéséről tanul-
takat! Helyezzétek el a Gondolatébresztő példáit az ábrán, írjatok még további 2-3 példát 
az egyes kategóriákhoz!

FELADATOK

1.   Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre! 

Jó paraméterekkel rendelkező ingatlan eladó!
Tömegközlekedési csomóponthoz közel, rendezett házban eladó egy 8 helyiségből álló, 
tágas, napfényes, zöldövezeti, második emeleti lakás, amelynek alapterülete: 62 m2.
Az ingatlanban két nagyobb szoba, egy félszoba, egy konyha (beépített bútorokkal, gé-
pekkel), egy közlekedő (gardróbszekrénnyel), egy fürdőszoba, valamint külön WC, és 
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egy kicsi spejz található. Erkély nincs. A szobák parkettával, a többi helyiség járólappal 
borított. Minden szoba külön bejárattal rendelkezik. Egy tisztasági festés után azonnal 
új otthonába költözhet!

 a)  Mely rokon értelmű alakjai fordulnak elő a szövegben a lakás szónak? Írd le 
őket a füzetedbe!

 b) Folytasd a sort! Írj további rokon értelmű szavakat a lakás szóhoz!
 c)  Milyen rokon értelmű szóval tudnád helyettesíteni a paraméter és a spejz szót? 

Írd le a füzetedbe!
 d) Mi a helyiség szó hasonló alakja? Jelentését magyarázd meg egy mondattal!
 e)  Keresd ki a szövegből a következő szavak ellentétét! Írj egy-egy mondatot a 

füzetedbe úgy, hogy az ellentétpár mindkét tagja egy mondatban szerepeljen!

2.   a) Keresd ki a szövegből, és írd le a füzetedbe a főnévből képzett mellékneveket! 
 b) Írd le, melyik képzők segítségével képeztünk főnévből melléknevet!

3.   Írj a füzetedbe öt példát határozóragos főnévre!

4.   a)  Keress olyan szavakat, amelyek toldalék nélkül, tőszó formájában fordul-
nak elő a szövegben! Írj öt példát a füzetedbe! 

 b) Határozd meg a gyűjtött példák szófaját!

5.   Bontsátok elemeire az alábbi szavakat a füzetetekben! 

Dolgozzatok 4-5 fős csoportokban! Keressétek meg a szövegben az összetett sza-
vakat! A csoport minden tagja válasszon ki egy összetett szót, és készítsen egy ma-
gyarázatot az összetett szóhoz, valamint egyet az előtag és egyet az utótag jelenté-
séhez! 

TALENTUM

rendezett

előtt régi van

nagy

kisebb

szűkös

bútorokkal költözhet

rendezetlen
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