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Előszó

Kedves 8.  évfolyamos tanuló!

Füst Milán örökbecsű megállapítását már abban a tankönyvedben is olvashattad, 
amelyhez ez a munkafüzet készült. 

Ezt a taneszközt azért állítottuk össze a számodra, hogy miközben az összetett 
mondatokkal, a különböző szóalkotási módokkal, nyelvünk történetével és az egyes 
szavak eredetével kapcsolatos ismereteidet elsajátítod, sok érdekes, fantáziádat, nyelvi 
leleményedet megmozgató feladatot oldhass meg. Eközben nemcsak a nyelvhasználatod 
csiszolódik, hanem fejlődik a helyesírásod, a szóbeli és írásbeli kifejezőképességed. Találsz 
majd olyan feladatokat is a munkafüzetedben, amelyek a korábbi években tanultak 
folyamatos gyakorlását biztosítják.

Jó munkát kívánunk!
A szerző és a szerkesztő

3

„Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás

Teremté meg e nagy világot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked! Oly csodás nyelv a magyar. 

Révület fog el, ha rágondolok is.
Ne hagyd tehát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből 

származott e nemes-szép alakzat…”
Füst Milán: A magyarokhoz (részlet)
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Hasznos információk

A munkafüzetben a következő jelölésekkel találkozol.

A feladatoknál lévő ikonok (jelzések)

 Könnyen megoldható feladat    Párban dolgozzatok!

 Közepesen nehéz feladat    Csoportban dolgozzatok!

 Nehéz feladat    Házi feladat

A munkafüzetben található rövidítések 

Mondattan
állapothatározó áll időhatározó i
birtokos jelző b képes helyhatározó ké
célhatározó c mennyiségjelző me
eredethatározó et mértékhatározó mé
eredményhatározó eny minőségjelző mi
értelmező jelző é módhatározó m
eszközhatározó e okhatározó o
fokhatározó f részeshatározó r
hasonlító határozó has számhatározó sz
helyhatározó h társhatározó t
 vonzathatározó v

állítmány =                           Á alany = ___________ A  tárgy =   T
határozó  =      H  jelző  =    J  
T. = Tollbamondás (a tankönyv végén található)

Alárendelő összetett mondatok Mellérendelő összetett mondatok
 kapcsolatos
 ellentétes
 választó
 következtető
 magyarázó

A munkafüzetben szereplő kézikönyvek rövidítése

ÉKsz. =  Magyar értelmező kéziszótár. Főszerk.: Pusztai Ferenc. Második, átdolgozott ki-
adás, Aka dé miai Kiadó, Budapest, 2003

H. = A magyar helyesírás szabályai (12.   kiadás). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2015
H. 17.  =  A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás) című könyvben e sorszám alatt találod 

azt a szabályt, amelynek elolvasása segít a feladat megoldásában.
SzinSz. =  Magyar Szinonimaszótár. O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva. Akadémiai Kiadó, 

Buda pest, 2005

 Könnyen megoldható feladat    Párban dolgozzatok! Könnyen megoldható feladat    Párban dolgozzatok!

 Közepesen nehéz feladat    Csoportban dolgozzatok! Közepesen nehéz feladat    Csoportban dolgozzatok!

 Nehéz feladat    Házi feladat Nehéz feladat    Házi feladat

1. 2.

1.2.

1. 2.

1. 2.
1. 2.

1. 2.
1. 2.
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Ismételjünk!Hasznos információk

1.  Pótold a táblázat hiányzó részeit!  

2.  Olvasd el a következő idézetet Ady Endre A Hortobágy 
poétája című verséből!

 Alkonyatok és délibábok 
 Megfogták százszor is a lelkét, 
 De ha virág nőtt a szívében, 
 A csorda-népek lelegelték.

a)  Csoportosítsd az idézetben előforduló magánhangzókat a szempontok szerint!

 Elöl képzett (magas) Hátul képzett (mély)

 rövid hosszú rövid hosszú

 ________________ ________________ ________________ ________________

b)  Írj példát a versrészletből a szavak hangrendjére!

Magas hangrendű szó:  ________________________________________________________________

Mély hangrendű szó:  _________________________________________________________________

Vegyes hangrendű szó:  _______________________________________________________________

3.  Magyarázd el az illeszkedés törvényét az Ady-vers következő szavainak segítségével!

százszor, szívében 

Hang Betű Írásjegy

edző

menedzser

tanfolyam

visszavágó

5
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4.  A mássalhangzók mennyiségi változásai a mássalhangzó-rövidülés és a mássalhangzó-
kiesés. E két hangtani jelenség megkülönböztetése nem könnyű feladat.
Olvassátok el a H. 60. és 61. szabálypontokat! Ezek segítségetekre lesznek az alábbi sza-
vak csoportosításában.

visszhang, mindnek, mindnyájan, parttalan, varrt, inggomb, csukd be 

 Mássalhangzó-rövidülés Mássalhangzó-kiesés

 ___________________________________ ___________________________________

 ___________________________________ ___________________________________

 ___________________________________ ___________________________________

5.  Párosítsátok össze az idegen szavakat a magyar megfelelőjükkel! Kerüljétek az idegen 
szavak felesleges használatát!

1. grémium; 2. pacifi sta; 3. juice [dzsúsz]; 4. eklatáns; 5. kompetens; 6. interpretál; 7. attak

a) támadás; b) meggyőző; c) illetékes; d) békebarát; e) értelmez; f) gyümölcslé; g) testület

______      ______      ______      ______      ______      ______      ______

6.  Cseréld ki a mondat kiemelt szavai közül az igét rokon értelmű megfelelőjére!

A fi úk a falnak dőlve pogácsát falnak a folyosón.

  ____________________________________________________________________________________________

A gyulai vár tövében Feri a barátnőjére vár.

  ____________________________________________________________________________________________

a)  Hogyan nevezzük a mondatok kiemelt szavait?

b)  Alkoss hasonló mondatokat a fűz, tűz és sejt szavakkal!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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7.  Valaha szinte minden parasztházban volt kemence. Talán éppen ezért sok szólásunk és 
közmondásunk is kötődik hozzá.

a)  Egészítsd ki a megadott szólásokat és közmondásokat a 
kemence szó megfelelő alakjával!

Bátor a ______________________ mögött. _______

Egy ______________________ sütnek.  _______

______________________ katlanba.  _______

A ______________________ támasztja.  _______

Olyan, mint a külső __________________.  _______

b)  Melyik szóláshoz melyik jelentés tartozik? Írd a mögöttük 
levő vonalra a betűjelét!

A) lopja a napot;       B) nagyon kövér;       C) sülve-főve együtt vannak; 
D) gyáva ember;       E) egyik bajból a másikba kerül

c)  Gyűjts még szólásokat, közmondásokat a kemencével kapcsolatosan!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

8.  Pótold a szavak hiányzó magánhangzóit, és megkapod a kiváló melléknév rokon értelmű 
megfelelőit!

k___t___n___, n___gysz___r___, ___ls___r___ng___, sz___nz___c___ ___s, ___st___n___

a)  Egészítsd ki a SzinSz. segítségével a szógyűjtést!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Dicsérd meg édesanyád főztjét a fenti szavak felhasználásával!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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9.  Karikázzátok be az alábbi szavak toldalékait! Gondoljatok arra, hogy a toldalékok is 
lehetnek azonos alakúak!

írj, ülök, tőrök, kérne, mondatot, várok, színű, dolgok, szót, könyve, mondott

a)  Állapítsátok meg a fenti szavak segítségével, hogy melyek azok a toldalékok, amelyek 
névszókhoz és melyek, amelyek igékhez járulnak! Írjátok be a toldalékokat a halmazok 
megfelelő részébe!

b)  Írd le a metszetbe került toldalékok pontos elnevezését a példa szerint!

ülök: -k, E/1.  személyű, általános ragozású igei személyrag 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

10.  Nevezd meg a következő idézetek alapján a szerzőt és a mű címét! Bontsd álló egyene-
sekkel szóelemekre a kiemelt szavakat, és írd föléjük a szóelemek rövidítését!

S e szív sebeit bekötözni, ki téged
Még akkor is, ott is, örökre szeret! 

Szerző: ____________________________ Cím: ____________________________

S égi boldogsággal
Fűszerezted azt.

Szerző: ____________________________ Cím: ____________________________

Névszói toldalék Igei toldalék

nyelvtan_mf_8_2017.indd   8 2017. 04. 05.   15:59
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11.   Hasonlítsd össze az alárendelő és a mellérendelő szószerkezeteket!

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________________________

12.   Készülj fel a következő részlet felolvasására Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című 
regényéből!

– Tessék tovább olvasni, közjegyző úr!
A közjegyző kurtán felelte:
– Nincs tovább.
A csodálkozás felszisszenése hangzott.
Egyszerre a végrendelethez rohantak.
– Az lehetetlen!
A közjegyző vállat vont.
– Pedig egy betű sincs több. 
– De hát a többi vagyona? A csehországi uradalom?
– Arról nem végrendelkezik. Én csak annyit olvashatok, 
amennyi írva vagyon. Ezt az egyet beláthatják az urak.
– Megfoghatatlan! – hörögte Gregorics Gáspár.

a)  Karikázd be a szövegrészletben előforduló összetett mondatot!

b)  Húzd alá a szövegben a tagadó mondatokat!

13.   Készíts gondolattérképet, amelynek központi fogalma az EGYSZERŰ MONDAT! 

nyelvtan_mf_8_2017.indd   9 2017. 04. 05.   15:59
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14.  Olvasd el a következő szöveget!

Legfontosabb takarmánygabonánk a kukorica. Tengerinek 
és törökbúzának is nevezik. Az állatok takarmányozására hibrid 
kukoricát vetnek. Az Alföldön a mezőségi talajon termesztik. 

a)  Számozd meg a mondatokat!

b)  Elemezd a páros számú mondatokat, és készítsd el az ág-
rajzukat!

15.  Húzd alá a helyes köznyelvi szóhasználattól eltérő kifejezést, majd írd le helyesen az 
egész mondatot!

A feladat megoldásánál senki sem hibázott.

  ____________________________________________________________________________________________

Sokféle friss gyümölcsöket lehet kapni a piacon.

  ____________________________________________________________________________________________

A Gergő az egyik legjobb tanuló az osztályba.

  ____________________________________________________________________________________________

16.  Olvasd el a következő matematikafeladat szövegét!

Két szegénylegény elindult szerencsét próbálni. Már az első nap kaptak is munkát. 
Este azonban az egyik talált 12 aranyat az úton, így nem dolgozott tovább. A másik még 
két napot dolgozott, ezért ő négy arannyal többet vitt haza, mint a társa. Hány aranyat 
kaptak egy napra?

a)  Karikázd be a mennyiségjelzős szerkezeteket a szövegben!

b)  Oldd meg a matematikai feladatot!

nyelvtan_mf_8_2017.indd   10 2017. 04. 05.   15:59
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Házi feladat

1.  Karikázd be a szópárok közül a helyesen leírt szót! Melyik a kivétel? Miért?

bátja – bátyja,    látja– láttya,    anja – anyja,    kínja – kínnya, 

tudja – tuggya,    higyje – higgye,    botja – botyja

a)  Miért lehet könnyen összetéveszteni a fenti szavak írását?

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Csoportosítsd a bekarikázott szavakat az alábbi szempontok szerint! Melyiket nem 
tudod?

  ____________________________________________________________________________________________

 Összeolvadás Írásban nem jelölt teljes hasonulás

 ___________________________________ ___________________________________

 ___________________________________ ___________________________________

 ___________________________________ ___________________________________

2.  Pótold a szavakban a j hangnak megfelelő betűket, betűkapcsolatokat! 

gondo____atok,    jö____etek,    kíná____ad,    mozdu____unk,    sző____etek 

a)  Mi a közös minden szóban? Több megoldást is írhatsz.

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Melyik helyesírási alapelv segít a legtöbb szó leírásában? 

  ____________________________________________________________________________________________

c)  Alkoss mondatot a magas hangrendű igékkel!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

nyelvtan_mf_8_2017.indd   11 2017. 04. 05.   15:59



12

3.  Alakítsd át a következő mondatokat felszólító mondatokká úgy, hogy az alany száma és 
személye ne változzon!

Felmászunk erre a fára.

  ____________________________________________________________________________________________

Mögé lopództál.

  ____________________________________________________________________________________________

Ők is megnézik a fi lmet.

  ____________________________________________________________________________________________

Rendszeresen edzetek a verseny előtt?

  ____________________________________________________________________________________________

4.  Olvasd el a következő szöveget! Számozd meg a mondatokat! 

___ Bence esőkabát nélkül ment el a kirándulásra. ___ 

A hegytetőn hirtelen zápor kerekedett. ___ A fi ú bőrig 

ázott. ___ Másnap beteg lett. ___ Emiatt hiányzott az is-

kolából. ___ A barátai délutánonként szorgalmasan láto-

gatták őt. ___ Hálából kedvességükért megmutatta nekik 

féltett kincsét. ___ Mindenki ámuldozott az autogram-
gyűjteményén.

a)  Készítsd el a mondatok ágrajzát! Döntsd el, hogy a könnyebben (1., 2., 4., 6.) vagy a nehe-
zebben (3., 5., 7., 8.) elemezhető mondatokat választod!

b)  Nevezd meg a következő határozók kifejezőeszközeit!

esőkabát nélkül  

szorgalmasan  

c) Bontsd szóelemekre a következő szavakat!

látogatták:  

kedvességükért:  

nyelvtan_mf_8_2017.indd   12 2017. 04. 05.   15:59
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Az összetett mondat

13

A mellérendelő és az alárendelő összetett mondatok 
megkülönböztetése

1.  Karikázd be a mellérendelő összetett mondatokat! Indokold meg a mondatvégi írásjel 
használatát!

Vasárnap reggel arról beszélgetünk, hová menjünk délután.

Vasárnap reggel megbeszéltük, és délután elmentünk az állatkertbe.

Vasárnap reggel megbeszéltük, hogy elmegyünk az állatkertbe.

Vasárnap délután pihenünk, vagy menjünk inkább az állatkertbe?

Vasárnap kikapcsolódunk, ezért menjünk el az állatkertbe!

Amikor ki akarunk kapcsolódni, akkor menjünk el az állatkertbe! 

Vasárnap délután állatkertbe megyünk, de a simogatóban etessük is meg az állatokat!

2.  Tedd ki a szövegben a mondatvégi írásjeleket!

Szívesen elmennék veled a moziba, de készülnöm kell 

a biológiaórára  Pedig milyen jó lenne látni Leonardo 

di Caprio legújabb fi lmjét  Bárcsak el tudnék kéredz -

kedni a szüleimtől  Sajnos a szülői értekezleten hallot -

tak a legutóbbi témazáróról  Biztos nem engednének 

el, de próbáljam meg  Bár jobb lesz, ha elhalasztjuk 

a mozit  Légy szíves, tedd meg a kedvemért

3.  Írj a következő mondatok után 1-t, ha az alárendelő összetett mondatra, 2-t, ha a mellé-
rendelő összetett mondatra, X-t, ha mindkettőre, vagy ha egyikre sem igaz!

Legalább két tagmondatból áll.     ____

Tagmondatai egyszerű mondatokban is felírhatók.  ____

Elmaradhat belőle a kötőszó.     ____

Egyik tagmondata a másikból hiányzó mondatrészt fejti ki.  ____

Csak főmondatokból áll.     ____

Az utalószó segít a fajtájának a felismerésében.   ____

Főmondatból és mellékmondatból áll.     ____

Bármilyen mondatfajta lehet.     ____
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Házi feladat

Feleletterv
Készülj fel szóbeli feleletre a következő minta alapján!

Az összetett mondat és fajtái
1.  Az összetett mondat fogalma
2.  Az egyszerű és az összetett mondat közötti különbség
3.  Az összetett mondat fajtái
a)  A mellérendelő összetett mondat fogalma, ábrázolása, mondatvégi írásjele

A kötőszó szerepe
b)  Az alárendelő összetett mondat fogalma, ábrázolása, mondatvégi írásjele

Az utalószó és a kötőszó szerepe

1.  Olvasd el az alábbi szöveget! Számozd meg a mondatokat!

____ Kevés zsiradék és kis mennyiségű fűszer felhasználásával is ízletes ételeket 

készíthetünk mikrohullámú (mikro-)sütőben. ____ Ha a zsiradékot elhagyjuk, diétás lesz az 

étel. ____ A mikrosütők másik kedvező adottsága, hogy a félkész és készételeket gyorsan 

felmelegíti. ____ Ha mikrosütőben akarunk ételt készíteni, akkor megfelelő edényre 

van szükségünk. ____ Legcélszerűbb tűzálló üvegedényt használni (ólomkristályt tilos 

beletenni). ____ A mikrohullám könnyen áthatol az üvegen, és hatását az ételben fejti ki. 

____ Hosszabb főzéskor az ételtől az edény is felforrósodik, ezért edényfogót kell használni. 

____ Bizonyos ételek főzésekor, melegítésekor az edényt le kell fedni. ____ Ha nincs 

saját fedője, akkor folpak fóliával takarjuk le. ____ A főzési időt időmérő szerkezet vezérli.

a)  Írd a mondatok sorszámát a táblázat megfelelő helyére!
 Egyszerű mondat Összetett mondat
  A tagmondatok között a kapcsolat
  Csak tartalmi-logikai Tartalmi-logikai és grammatikai

 ____________________   ____________________       ____________________

b)  Nevezd meg az összetett mondatok fajtáját!

____________________ ____________________

2.  Húzd alá a helyesírási hibákat a következő közmondásokban!

Ne higyj annyit az ebnek, amenyit farka hizelkedik!

Úgy verj éket a kemény fába, hogy a szemedbe ne pattannyon. 

Ki tuggya, mikor rántyátok ki alóluk a gyékényt.

Lelkiismeret tuggya legjoban, mit ember titkon cselekszik.
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a)  Nevezd meg a mondatokban előforduló típushibákat!

b)  Írd le helyesen a népi bölcsességeket!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

c)  Nézz utána a közmondások jelentésének!

A mellérendelő összetett mondatok fajtái

1.  Mi a véleményed a következő mondatokról? Javítsd ki azt, amelyik nem felel meg az 
igényes köznyelv normáinak!

És te hogy kerülsz ide, kit keresel?
Most megyek el hozzád, és nem holnap.
Esőkabátot hozzál magaddal, és ne esernyőt!
Elmentünk a barátaimmal a közeli erdőbe túrázni, és 
közben alig szóltunk egymáshoz a meredek hegyoldal 
megmászása közben, és nagyon vártuk a pihenőt.

  _________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

2.  A következő mondatok tagmondatai csak látszólag kapcsolatosak. Milyen mondatok hát? 
Ne a kötőszókra fi gyelj, hanem a tagmondatok tartalmi kapcsolatára!

Elmentem a barátnőmhöz, és nem találtam otthon.
Én ott voltam a megbeszélt helyen, s te nem jöttél el.

a) Egészítsd ki a mondatot!

A fenti mondatok _________________________ mellérendelő összetett mondatok.

b) Alakítsd át a mondatokat a megfelelő kötőszókkal!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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3.  Milyen a köznyelvi normától eltérő kifejezéseket fedezel fel az alábbi mondatokban? 
Húzd alá őket!

Meghívtak bennünket a rokonok ebédre, de viszont mi elkéstünk.

A gyerekek az evés után játszottak, és a felnőttek pedig beszélgettek.

A nagyiékat is vártuk, de azonban ők nem tudtak eljönni.

a)  Írd le őket helyesen!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Milyen a tagmondatok viszonya? Ábrázold őket!

4.  Tedd ki a következő idézetekben a hiányzó vesszőket!

A)  Éj van-e vagy szemem világa veszett ki? 

B)  Hej pedig üresen vagy félig rakottan

     Nagy szénás szekerek álldogálnak ottan.

a)  Írd a mondatok betűjelét a megfelelő helyre!

Egyszerű mondat: __________   Összetett mondat: _________

b)  Írd le a szerző nevét és a mű címét, amelyből az idézet való!

A)  

B)  

5.  A tankönyveidben gyakran találkozol következtető és magyarázó mondatokkal. Jelöld 
X-szel a mondathoz tartozó ábrát!

A különféle kötőszók a tagmondatok közötti tartalmi 
összefüggést jelzik, ezért a mellérendelő mondatokban fontos 
szerepük van.
József Áron idegenben keresett munkát, így a három kisgyerek 
apa nélkül maradt.
Az agyvelő rendkívül bonyolult hálózat, ugyanis hihetetlenül sok 
kapcsolódási lehetősége van.
Az Északi-középhegységben a legalacsonyabb a hőmérséklet, 
hiszen ez hazánk legészakibb és legmagasabb tája.

_________        _________

_________        _________

_________        _________

_________        _________
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6.  Jelöld meg az okot és az okozatot, nevezd meg a mellérendelő összetett mondatok 
fajtáját!

 A mellérendelő összetett
 mondat fajtája

Valaki jár a ház előtt, ezért ugat a kutya.

____________________    ____________________        ________________________

Holnap nem mehetek moziba, hiszen edzésem lesz.

____________________    ____________________        ________________________

Hibátlanul oldottad meg a feladatokat, így te lettél az első.

____________________    ____________________        ________________________

Nemsokára itt vannak a vendégek, tehát megteríthetünk.

____________________    ____________________        ________________________

Házi feladat

Feleletterv
Egészítsd ki a hiányos felelettervet!

A mellérendelő összetett mondat

1.  A ________________________________ fogalma

2.  Fajtái:  

  ____________________________________________________________________________________________

4.  Az egyes fajták rövid  

5.  Helyesírási  

1.  Tedd ki a hiányzó mondatközi írásjeleket a következő mondatokban! 

Balázs délután tanult olvasott és telefonált.

Balázs délután tanult másnapra majd olvasott egy érdekes újságot és telefonált a barátjának.

Balázs délután egy érdekes színes a fi atalok életéről és problémáiról szóló újságot olvasott.

Balázs délután tanult olvasott és telefonált a beteg barátjának.

a)  Elemezd az előbbi mondatokat!

b)  Egészítsd ki az alábbi mondatokat!

A tagmondatokat bevezető és, s, meg elé  

Ha azonos mondatrészek között és, s, meg kötőszó áll   

  ____________________________________________________________________________________________
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2.  Szerkessz kapcsolatos mondatokat az alábbi szavak felhasználásával!

a, beszélgetett, csendesen, hangoskodott, még, mindenki, sem, sőt, teremben, Zabacsek

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

a, ereszkedett, és, hideg, köd, lett, vidékre

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

a, a, a, a, és, hallgatta, meccset, mérkőzést, nézte, Péter, rádióban, televízióban

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

3.  Pótold a hiányzó kötőszókat, és kösd össze a mondatokat az ábrájukkal!

Szerettem volna elmenni hozzád, ________ nem volt rá időm. 

________ olvasni fogok délután, ________ filmet nézek.

Nem Timi készítette a szendvicseket, ________ Flóra. 

Nincs hideg, ________ ráz a hideg.

________ hiszed, ________ nem, ez így történt. 

4.  Tedd ki a hiányzó írásjeleket!

Levette a kabátját a zakóját meg a székre tette____

Vagy fagylaltot veszek neked vagy tortát kapsz____

Veszek egy könyvet vagy valami érdekes újságot____

Eljössz velem a könyvtárba vagy inkább itthon maradsz____

5.  Alakítsd át a következtető mondatokat magyarázó mondatokká!

Kinyitottuk az ablakot, ezért hideg lett a szobában.

  ____________________________________________________________________________________________

Elfogyott a zsebpénzem, így nem vehetek újságot magamnak.

  ____________________________________________________________________________________________

Beteg lett a barátom, ezért meglátogattam.

  ____________________________________________________________________________________________

Sokat tanultam, tehát jól feleltem.

  ____________________________________________________________________________________________

1. 2.

3.

1. 2.

1. 2.
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6.  Írd a kép alá, melyik történelmi személyről szólnak a mondatok!

A magyar történelem egyik legnagyobb alakja és a független 
Magyarország utolsó nemzeti királya.

Szilágyi Mihály azonban semmit sem bízott a véletlenre, s 15 000 fős 
haderővel vonult fel a rákosi országgyűlésre. A Szent Korona III. Frigyesnél 
volt, de ettől függetlenül az ünnepélyes szertartás megtörtént. 

1464-ben aztán hivatalosan is megkoronázták a Szent Koronával, sőt 
törvénybe iktatták, …

a)  Nézz utána az interneten, mit iktattak törvénybe!

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Elemezd a mondatokat szerkezetük szerint, és ábrázold azokat!

c)  Állapítsd meg a szövegből kiemelt szavak szófaját!

egyik: _________________________  független: _________________________

semmit: ___________________________  15 000: ___________________________

fel: ____________________________  III.: ______________________________

függetlenül: _____________________  aztán: ____________________________

hivatalosan: _____________________  iktatták: ___________________________

d) Bontsd szóelemekre a következő szavakat!

függetlenül:  

megkoronázták:  

________________

nyelvtan_mf_8_2017.indd   19 2017. 04. 05.   16:00



20

A mondatrend

1.  Pótold a mondatokban a hiányzó utalószókat és kötőszókat!

____________ volt a sár, ____________ alig lehetett közlekedni.

Kevés a pénzem ____________, ____________ moziba menjek.

Találkoztam ____________, ____________ már rég nem láttam.

Zsófi  mindig ____________ mondja, ____________ gondol. 

____________ mindig nagy a forróság, ____________ van Afrika.

a)  Karikázd be az utalószókat!

b)  Keretezd be a kötőszókat!

c)  Állapítsd meg a mondatok mondatrendjét!

d)  Melyik mondathoz kapcsolódik az illusztráció?

2.  Állapítsd meg a következő összetett mondatokról, hogy milyen sajátos jelentéstartalmat 
hordoznak, majd ábrázold a mondatrendjüket!

A Akkorákat lépett Ernő, hogy pillanatok alatt hazaért.

B Ha elolvasod ezt a könyvet, biztosan neked is fog tetszeni.

C Véget ért az iskolabál, holott mindenki nagyon jól érezte magát.

D Mint a cövek, úgy állt a testnevelésórán Tibi.

A  

B  

C  

D  

a)  Milyen a testtartása annak, aki úgy áll, mint a cövek?

b)  Alakítsd át úgy az első mondatot, hogy felszólítást fejezzen ki!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

c)  Alakítsd át úgy az első mondatot, hogy kérdést fejezzen ki!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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Házi feladat

Feleletterv
Készíts felelettervet a Sajátos jelentéstartalmú mondatok és A mondatrend című anyag-
részekhez!

1.  Fejezd be a megkezdett közmondásokat! Magyarázd meg a jelentésüket is!

Ki szelet vet,   

  ____________________________________________________________________________________________

Addig hajlítsd a fát,  

  ____________________________________________________________________________________________

Ne szaladj olyan szekér után,   

  ____________________________________________________________________________________________

Amit ma megtehetsz,   

  ____________________________________________________________________________________________

Ki mint veti ágyát,   

  ____________________________________________________________________________________________

a)    Találj ki olyan kommunikációs helyzeteket, amelyekben elhangozhattak ezek a közmon-
dások!

 ______________________________  ______________________________

 ______________________________  ______________________________

 ______________________________  ______________________________

b)  Írd le az ábrák mellé a megfelelő közmondást!

c)  Bontsd szóelemekre a következő szavakat, és nevezd meg az egyes szóelemeket!

hajlítsd  

szaladj  

megtehetsz  

ágyát  

d)  Másold le azokat a szavakat a fenti közmondásokból, amelyeknek leírásakor a szóelemzés 
elvét érvényesíted!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

1.

2. T

1.

2. J
mi
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2.  A következő szavak Tótfalusi István Vademecum – Szokatlan szavak szótárának egyik olda-
láról valók. 

a)  Írd le tömören a szavak jelentését!

gacsos lábú:  

gála:  

gáláns:  

gardedám:  

gasztronómus:  

gavallér:  

gazsulál:  

b)  Alkoss szöveget a szavak felhasználásával a megadott terjedelemben! A szöveg műfaja 
lehet mese, monda vagy elbeszélés. Minden szónak szerepelnie kell a szövegben, tolda-
lékolhatod is őket. Címet is adj a történetnek!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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Az alárendelő összetett mondatok fajtái

A jelzői alárendelő összetett mondat

1.  Elemezd a következő népdalrészleteket! Készítsd el a szerkezeti rajzukat is!

Vagyok olyan legény, mint te.
Annak a babája vagyok, aki nekem páros csókot adott.
Amennyi zöld fűszál a tarka mezőben,
annyi áldás szálljon jó anyám fejére.

2.  Írj három olyan közmondást, amely alárendelő összetett mondat! Legyen köztük jelzői 
alárendelő összetett mondat is!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

3.  Pótold a mondatokban a hiányzó vonatkozó névmásokat! Válassz a felsorolt névmások 
közül!

amilyeneket,     akik,     amelyeket,     akit,     amit

Tibi, Tomi és Robi, ____________________________ részt vettek a versenyen, beszámoltak 

a többieknek róla. Idén olyan eredményeket ért el a csapatuk, ____________________ ne héz 

lesz túlszárnyalni. Az edzőjük olyan dicsérő kifejezéseket használt, ____________________ 

eddig még soha.

a)  Ábrázold a kiegészített mondatokat!

b)  Fejezd be a szöveget egy birtokos jelzői alárendelő összetett mondattal!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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4.  Pótold az alábbi alárendelő összetett mondatokban a hiányzó betűket!

A)  Ami______et a nagymamám szokott sütni, o______an süteményt szeretek.

B)  Ahány k______sérletet elvégeztem, a______i d______cséretet kaptam a kémiat aná-

romtól.

C)  A______ora szerencse ért, ame______oráról nem is álmodtam.

D)  A______i almát vettem a piacon, ame______it haza bírtam vinni.

a)  Elemezzétek a fenti mondatokat!

b)  Melyik mondathoz melyik szerkezeti rajz tartozik? Írd a mondatok betűjelét a megfelelő 
helyre!

5.  Húzd alá a következő mondatokban előforduló helyesírási hibákat!

Vannak ojan madárfajok, amejek a hideg elöl délre köl-

töszködnek.

Annyi érett szamócát vettünk tegnapelőtt a piacon, hogy 

lekvárt is főzhessünk bellőle.

Idén annyi túrista érkezett Magyarországra, amennyi az 

elmult kétévben eggyüttesen.

a)  Írd le kijavítva a mondatokat!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

 
b)  Elemezd a kijavított mondatokat!

6.  Egészítsd ki a következő főmondatokat mellékmondatokkal!

Annak a feladata kijavítani a hibát,  .

Egy színdarabot láttunk a színházban, olyat,  .

1.

2. J
me

J
me

J
mi

J
mi

1.

2.

2.

1.

2.

1.

________ ________ ________ ________
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a)  Milyen mellékmondatot szerkesztettél az első, illetve a második főmondathoz?

1.  __________________________  2.  __________________________

b)  Rajzold le a mondatok szerkezeti ábráját!

7.  Olvasd el az alábbi mondatokat!

Fölkerestem a barátomat, azt, akit hetek óta nem láttam.

Akik nem voltak őszinték hozzád, azoknak a véleményére 

adtál. 

Olyan embernek mondtam el a titkomat, aki mindent 

kifecsegett. Megnéztem azt a fi lmet, amelyet mindenki 

dicsért. 

Megnéztem a fi lmet, azt, amelyet mindenki dicsért. 

Mutatok neked egy képet, olyat, mely kiskoromban 
készült rólam.

a)  Karikázd be az utalószókat, és keretezd be a kötőszókat!

b)  Elemezd a fenti mondatokat!

Házi feladat

Feleletterv
Készíts felelettervet a jelzői mellékmondatok témaköréből!

A jelzői mellékmondatok

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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1.  Olvasd el a következő mondatokat!

Végre megjött a vendégünk, az, akit türelmetlenül vártunk.
Annyi fi nomságot tettünk az asztalra, amennyit az elbírt. 
Olyan itallal kínáltuk, amilyen a legjobban illett az ételekhez.
Mindig annak a szavára fi gyeltünk, aki éppen beszélt.

a)  Készítsd el a mondatok szerkezeti ábráját!

b)  Állapítsd meg a mondatokból kiemelt szavak szófaját!

végre: ______________________________ türelmetlenül: ___________________________

annyi: ______________________________ illett: ___________________________________

legjobban: __________________________ mindig: ________________________________

annak: ______________________________ éppen: _________________________________

c)  Bontsd szóelemekre az alábbi szavakat!

vendégünk:  

fi nomságot:  

ételekhez:  

fi gyeltünk: 

2.  Elemezd a következő mondatokat, és kösd össze a hozzájuk tartozó szerkezeti rajzokkal!

József Attilának annyi bántást kellett elviselnie, amennyi már meghaladta az erejét.

Annak a levele érkezett meg, aki régen írt nekem.

Olyan vidékre utazzunk, ahol még nem jártunk!

J
me

J
mi

J
b

1.

2.

1.

2.

1.

2.
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3.  Olvasd el Nagy László Adok nektek aranyvesszőt című kötetéből az Összevont házfelügyelő 
című írását!

Képzeletem, ha szerény is, nem apad el soha. Mert a valóság ingerel most is, íme, a kaputáb-
la: „Összevont házfelügyelő a Lengyel u. 4-ben található!”

Minden részvétem azoké, akiket ügyeik löknek az összevont házfelügyelő elé, torka elé. 
Barlangjába. Mert ha összevont, akkor hét feje van legalább. De éppen ilyen éktelen, ha csak 
egy feje van és törzse hét. Mesébe illik, s nem a Lengyel utcába. Ha mégis kiderülne, hogy az 
összevont házfelügyelő nem a mese s nem a mai biológia szörnye, hanem nyájas bácsika csu-
pán, akkor is ordít ez a nyelvi rémség. Sárkány ez is, irtanivaló.

a)  Egészítsd ki a mondatokat a szöveghez kapcsolódó mellékmondattal!

– Annak a feladata kijavítani a hibás szöveget,  

  ____________________________________________________________________________________________

– Egy szöveget olvastunk a kaputáblán, olyat,  

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Milyen mellékmondatot szerkesztettél az első, illetve a második főmondathoz?

Első mondat:  

Második mondat:  

c)  Készítsd el helyesen a kaputábla szövegét!

d)  Bizonyára te is találkoztál már hasonló nyelvi torzszülöttekkel lakóhelyed utcáin vagy más 
területen. Gyűjts ilyeneket! Fogalmazd meg őket helyesen!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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Az állítmányi és az alanyi alárendelő összetett mondat

1.  Olvasd el a következő közmondásokat!

Ami késik, nem múlik.  

Aki nem dolgozik, ne is egyék.  

Aki sokat markol, keveset fog.  

a)  Állapítsd meg, hogy melyik a főmondat a fenti alárendelő összetett mondatokban, majd 
egészítsd ki az alábbi mondatot!

Minden közmondásnál a(z) ___________________________ tagmondat a főmondat.

b)  Írd le a hiányzó utalószókat a főmondatok fölé, majd kérdezz rá a mellékmondatokra! Írd 
a kérdő mondatokat a vonalra!

c)  Egészítsd ki a mondatok szerkezeti ábráját! 

2.  Karikázd be az állítmányi alárendelő összetett mon-
datokat! Indokold meg a választásodat!

Gábor az, aki ma nem jött iskolába.

Az nem jött ma iskolába, aki beteg.

Annyi az időm, hogy pihenni is tudok.

Annyi időm van, pihenni is tudok.

3.  Alkoss összetett mondatokat a szerkezeti ábrák alapján!

 a)  b) c) d)

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

A A A A

1.

2.

2.

2.

1.

2.

2.

2.
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4.  Olvassátok el Koltói Ádám Akinek nem inge… című írásának részleteit!

Az aki kereszteződő szófajú szó: főnévi vonatkozó névmás, amely egyúttal kötőszói szerepet 
betölt. A főmondatban már megjelent személyre vonatkozik, például „Nem fél a víztől (az), 
aki tud úszni…

A személyeket magában foglaló gyűjtőnevekre viszont csak az amely vonatkozhat: Erős 
közösség, amely ápolja a hagyományait…

…, hadd említsük meg, hogy az aki kötőszó használatát kedvezőtlenül befolyásolja az a 
nyelvi babona, amely szerint személyre csak az aki vonatkozhat. Pedig vonatkozhat az ame-
lyik is. E kötőszavunk kiemelő értelmű: több közül kiválaszt egy személyt vagy tárgyat, s csak 
arra utal.

a)  Gyűjtsétek ki a szövegrészletből az említett vonatkozó névmásokhoz kapcsolódó nyelv-
helyességi tudnivalókat!

aki:  

amely:  

amelyik:  

b)  Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó vonatkozó névmásokkal!

A lelátókat az a szurkolótábor töltötte meg, ____________________ él-hal a fociért.

Az NB I.-ben tizenkét csapat mérkőzik egymással, _________________ közül négy szerepelhet 
nemzetközi kupákon is.

Az a férfi , _________________ interjút ad, a szövetségi kapitány.

Házi feladat

Feleletterv
Mit tanultál az állítmányi és az alanyi alárendelő összetett mondatokról?

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 
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1.  Elemezd az alábbi mondatokat! Készítsd el az ágrajzukat! Nevezd meg a sajátos jelentés-
tartalmukat is!

Annyi lesz a munkám, hogy estig sem végzek vele.

Ők azok, akik mindig készülnek az órára.

Akkora volt a rendetlenség, hogy nem tudtunk bemenni a szobába.

Mint amilyen a fa kérge, olyan lett a nagyapám keze a sok kapálástól.

a)  Nevezd meg a fenti mondatokból kiemelt szavak szófaját!

annyi: ___________________________ mindig: ______________________________

vele: _____________________________ akkora: _______________________________

lenni: ____________________________ rendetlenség: __________________________

akik: _____________________________ mint:_________________________________

b)  Írd le azokat a szavakat a fenti mondatokból, amelyekre igazak az alábbi szóképletek!

igető + kötőhangzó + múlt idő jele:  

névszótő + képző + képző: 

igető + múlt idő jele + igei személyrag: 

névszótő + birtokos személyjel:  

névszótő + képző + igei személyrag:  

2.  Egészítsd ki a szöveg hiányos szavait!

Mindenki előtt világo_____á vált, hogy megint nyakukon 

a délutáni csúcsforgalom. Mint csi_____ag az égen, 

a_____i ember lett az utcán. Természete_____é vált, hogy 

az autók csak ho_____as várakozás után juto_____ak 

át a zöld jelzésen. A_____ora lett a zsúfoltság, amilyen a 

nagyvárosokban is csak ritkán fordul elő.

a)  Elemezd a fenti szöveg mondatait!

b)  Készítsd el a szerkezeti rajzukat is!
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3.  Elemezd a következő mondatokat! Rajzold melléjük a szerkezeti ábrájukat!

Nem baj az, ha megsértődsz is.

Kár, hogy túl sokat beszélsz feleslegesen.

Akik keresik, előbb-utóbb megtalálják egymást.

Ki most nem gondol a múltra, nem látja a jövőt sem.

a)  Írd a hiányzó utalószókat a főmondatok fölé, és karikázd be a kötőszókat!

b)  Készítsd el a fenti mondatok mellé szerkezeti ábrájukat!

4.  Fejezd be az alábbi alárendelő összetett mondatokat!

A barátaim közül Norbi az,  

Ez a barátom olyan,  

Mostanában azonban annyi a tanulnivalónk,  

  ____________________________________________________________________________________________ 

A tárgyi alárendelő összetett mondat

1.  Bizonyítsd be, hogy igaz a következő állítás! Az alábbi szöveg valamennyi mondata tárgyi 
alárendelő összetett mondat.

Tudod-e, hogy honnan ered a komputer [kompjúter] 

szó? A latin computare szó azt jelenti, összevágni, rovás-

fára felírni. Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára 

azt írja, hogy a magyar megfelelője elektronikus szá-

mítógép. Tanácsoljuk neked, te is inkább ezt a kifejezést 

használd.

a)  Pótold a hiányzó utaló- és kötőszókat, és elemezd 
a szöveg mondatait!

b)  Másold le azt a mondatot, amelyik a beszélő szándéka szerint nem illik a többi közé! 
Választásodat indokold meg! 

  ____________________________________________________________________________________________ 
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2.  Pótold a tárgyi mellékmondat kötőszavait! 

aki,     amely,     ami vagy amelyik

Személyről beszélünk: 

Azokat hívták ellenőrzésre, ____________________ egy hete kaptak oltást.

Pontosan meghatározott dolgokról esik szó:

Azt kérdezték tőlem az órán, ____________________ a múltkor.

Pontosan meg nem határozott dologról van szó:

Azt a könyvet kaptam ajándékba, ____________________ vágytam.

Több közül kiválasztott személyről vagy dologról beszélünk:

Azt válaszd, ____________________ a legnagyobb szükséged van!

3.  Pótold a mondatvégi írásjeleket! 

 a) b)

Bárcsak sikerülne az, amire vágysz___ _______________ _______________

Miért gondoltad azt, hogy elfáradtam___ _______________ _______________

Azt add ide, amit a kezedben tartasz___ _______________ _______________

Merre jártál, azt kérdeztem___ _______________ _______________

Olyan az idő, hogy ne menj az utcára___ _______________ _______________

Nagyon felvidít, ami veled történt___ _______________ _______________

Ki látta, hova tettem a tollam___ _______________ _______________

Jelentkezzen, aki szeretne felelni___ _______________ _______________

a)  Állapítsd meg a következő alárendelő összetett mondatok fajtáját a beszélő szándéka 
szerint!

b)  Nevezd meg az alárendelő összetett mondatok fajtáját!

4.  Idézd József Attila A Dunánál című versének szüleiről szóló részletét!

Mikor mozdulok, ők ölelik egymást.
Elszomorodom néha emiatt –
ez az elmulás. Ebből vagyok. „Meglásd,
ha majd nem leszünk!...” – megszólítanak.

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 
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Házi feladat

Feleletterv
Állítsd össze a tárgyi mellékmondattal és az idézéssel kapcsolatos ismereteidet tartalmazó 
felelettervet!

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

1.  Pótold a hiányzó írásjeleket Móricz Zsigmond Hét krajcár című művének részletében! 
A munkádat az irodalomkönyvedben található szöveg alapján ellenőrizheted.

El is bámultam nagyon mikor az édesanyám kutat kutat benne tűt gyűszűt ollót szalagda-

rabokat zsinórt gombot mindent szétkotor s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva

Elbújtak

Micsodák

A pénzecskék – szólt felkacagva az anyám

a)  Másold le a szövegrészletből azokat a szavakat, amelyekre igazak az alábbi megálla-
pítások!

Többes számú, tárgyragos összetett főnév:  

Tárgyragos általános névmás:  

Határozói igenév (2):  

Határozószó:  

Kijelentő módú, múlt idejű, E/1.  ige:  

b)  Milyen mássalhangzótörvényekre találsz példát a következő szavakban?

mondja:  

  

azt:   
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2.  Olvasd el híres emberek barátságról szóló gondolatait, szállóigévé vált mondásait!

A jósors szerzi, a balsors próbára teszi a barátokat. 
 Seneca

Szemrehányást csak titokban tegyél a barátodnak, 
dicsérni viszont nyilvánosan dicsérd.

Leonardo da Vinci

Csak a barát nem önző; máskülönben nem barát. 
Csak a barát nem hiú, mert minden jót és szépet barát-
jának akar, nem önmagának.

Márai Sándor

A barátság az égvilágon semmit nem követel, kivéve 
egyvalamit: őszinteséget. Csak ezt az egyet, de ez nem 
kevés.

Ingmar Bergman

a)  Idézd a neked legjobban tetszőt!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

b)  A házi feladat ellenőrzésekor indokold meg a választásodat!

3.  Idézd többféleképpen Kölcsey Ferenc híres szavait!

A haza minden előtt!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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A határozói alárendelő összetett mondat

1.  Zsugorítsd a következő példamondatokat egyszerű mon-
datokká!

A)  Oda fogunk sétálni, ahol várromok találhatók.

 

B)  Amerre a várrom van, ott ered a patak.

 

C)  Arra megyünk haza, amerre a legrövidebb az út.

 

a)  Elemezd aláhúzással a kapott egyszerű mondatokat!

b)  Karikázd be azokat a mondatrészeket, amelyeket az eredeti mondatokban mellékmondat 
fejt ki!

c)  Elemezd az eredeti mondatokat is, és készítsd el a szerkezeti rajzukat!

A)     B)     C)

2.  Pótold a mondatok hiányzó írásjeleit! 

A)  Szívesen megyek oda ahol szívesen látnak_____

B)  Amerről jöttek arra is mennek vissza_____

C)  Nem segítettem-e annyiszor ahányszor csak kértél_____

D)  Amikorra ígéred akkorra gyere_____

a)  Karikázd be az utalószókat, és keretezd be a kötőszókat!

b)  Elemezd a főmondatokat, majd írd a megadott ábrák mellé a megfelelő mondatok be-
tűjelét!

c)  Figyeld meg a mondatvégi írásjeleket, és egészítsd ki az alábbi mondatot!

A mondatvégi írásjelet a határozói alárendelő összetett mondatok esetében is a _________

________________________________ határozza meg.

H
i

H
h

H
sz

H
h

2.

1.

1.

2.

2.

1.

2.

1.________ ________ ________ ________
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3.  Elemezd az alábbi mondatok főmondatait, majd pótold a 
hiányzó mondatvégi írásjeleket!

Addig ne indulj el, ameddig nem küldök SMS-t_____

Vajon ott voltál-e, ahol megbeszéltük_____

Mielőtt elindulsz, küldj egy SMS-t_____ 

Miért nem szóltál, amikor megkaptad az üzenetemet_____

Amikor megkapod az SMS-t, indulj el otthonról_____

4.  Olvasd el a következő két mondatot!

Azzal állt bosszút Balázs Barbara huncutságán, hogy még csak el sem mosolyogta magát.

Azzal beszélgetett Balázs a házuk előtt, aki a szomszédjukban lakik.

a)  Mi a közös az olvasott mondatokban?

Mindkét mondat _________________________________________ mondat.

Mindkettőben az _______ mondat a főmondat, az utalószó az ______________.

b)  Elemezd a két mondatot! Állapítsd meg, melyik az eszközhatározói, melyik a társhatározói 
alárendelő összetett mondat!

5.  Pótold a szavak hiányzó betűit!

A gyengé_______el nem illik versenyre kelni.

  ____________________________________________________________________________________________

Csak becsületes embe_______el kötök megállapodást.

  ____________________________________________________________________________________________

Töltsd a szabadidődet a barátai_______al!

  ____________________________________________________________________________________________

a)  Milyen mássalhangzótörvénnyel találkoztál a kiegészített szavakban? 

b)  Alakítsd át az egyszerű mondatokat összetett mondatokká!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

c)  Nevezd meg az összetett mondatok fajtáját!
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6.  Fejezd be úgy a főmondatokat, hogy az egyik összetett mondat mellékmondata mód-
határozói, a másik összetett mondat mellékmondata állapothatározói legyen!

Úgy mentem el az iskolába,  

Úgy mentem el az iskolába,  

Az öcsém anélkül aludt el,  

Az öcsém anélkül aludt el,  

7.  Olvassátok el az alábbi mondatokat! Majd osszátok fel egymás 
között a feladatokat!

A)  Mimikáddal annak üzensz, akivel megismerkednél.

B)  Nincs is jobb annál, mint ha értik az üzenetedet.

C)  Beszéded elárulja azt, ki vagy. 

D)  Beszélgetéskor törekedj arra, hogy megismerd mások 
gondolkodását.

E)  A nyelvhasználat egyik sajátossága, hogy koronként változik. 

a)  Elemzéssel állapítsátok meg a fenti mondatok szerkezetét!

b)  Készítsétek el a szerkezeti ábrájukat is!

A)                             B)                             C)                             D)                             E)

c)  Állapítsátok meg a fenti mondatokból kiemelt szavak szófaját!

elárulja: _______________________________ azt: ____________________________________

akivel: _________________________________ teremteni: _______________________________

nincs: _________________________________ egyik: __________________________________

d)  Bontsd szóelemekre a következő szavakat, és nevezd is meg őket!

üzenetedet:  

sajátossága:  

beszélgetéskor:   

gondolkodását:   
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8.  Keretezzétek be az alábbi mondatokban az okhatározói mellékmondatot! Mindegyik -
ben fi gyeljétek meg a történések, cselekvések sorrendjét! Írjátok le, mit tapasztaltatok!

Azért hívtalak, mert nem voltál iskolában.

Mi történt előbb: ___________________________________ utána: ______________________

Azért nevetgélek, mivel jó kedvem van.

Mi történt előbb: ___________________________________ utána: ______________________

Amiatt jöttem el hozzád, mert nem értem a matekot.

Mi történt előbb: ___________________________________ utána: ______________________

9.  Elemezzétek a következő célhatározói alárendelő összetett mondatokat! Mindegyikben 
fi gyeljétek meg a történések, cselekvések sorrendjét! Írjátok le, mit tapasztaltatok!

Máté azért kapcsolta fel a villanyt, hogy jobban lásson.

Mi történt előbb: ___________________________________ utána: ______________________

Ági azért tanulja a verset, hogy elmondhassa az ünnepségen.

Mi történt előbb: ___________________________________ utána: ______________________

Zsófi  mindent latba vet, csak hogy meggyőzze a barátnőjét.

Mi történt előbb: ___________________________________ utána: ______________________

10.  Olvassátok el a kissé együgyű úrról szóló viccet!

– Jean, vigye le az ágyamat a pincébe!
– Miért, uram?
– Hogy mélyen tudjak aludni.

a)  Írjatok egy célhatározói összetett mondatot a fenti vicc alapján!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

b)  A következő órára gyűjtsetek olyan vicceket, amelyeknek a poénja hasonló módon átala-
kítható célhatározói mellékmondattá!
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11.   Húzd át az általatok az igényes köznyelvtől eltérőnek tartott mondatokat! Indokoljátok 
meg a választásotokat!

Abba az iskolába tanulok most is, ahová elsős korom óta járok.

Abban az iskolában tanulok most is, ahová elsős korom óta járok.

Abban az iskolában tanulok, ahol elsős korom óta járok.

Abban az iskolában tanulok, ahová elsős korom óta járok.

Abba az iskolába járok, ahol elsős korom óta tanulok.

Abban az iskolában járok, ahol elsős korom óta tanulok.

Házi feladat

Feleletterv
Készíts felelettervet a határozói alárendelő összetett mondatokkal kapcsolatos ismereteidről!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

1.  Pótold a hiányzó mondatvégi írásjeleket!

Amikor tudod a választ, jelentkezz____

Annyiszor foglak fi gyelmeztetni, ahányszor hibázol____

Ameddig nincs kész a feladatod, ne kezdj játszani____

Tényleg elmentél oda, ahol a találkozó volt____

2.  Írd le az alábbi szavak -val, -vel toldalékos alakját!

Kamill, Rácz, sakk, bridzs, vadász, Kováts, kovács, 

Reguly, Széll, Kis, balett, ez, Forgács, Forgách 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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3.  Egészítsd ki a következő összetett mondatokat utaló- és kötőszókkal, majd ábrázold a 
tagmondatok viszonyát!

____________ nem szeret olvasni, ____________ nem lesz tájékozott ember.

A félreértés ____________ ered, ____________ nem értetted a kérdést.

____________ az osztály, ____________ a megbolydult méhkas.

A kövek is meglágyulnak, ____________ tudsz nézni.

a)  Írd le, hogy milyen helyesírási alapelv alkalmazása segít az alábbi szavak helyes leírásában!

osztály:  

meglágyulnak:  

tudsz:  

b)  Nevezd meg, melyik helyesírási alapelv nem szerepel az a)  feladatban! Írj példákat is!

Helyesírási alapelv:  

Példák:  

4.  Alkoss mondatokat a szerkezeti ábrához!

  ____________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________

A többszörösen összetett mondatok

1.  Pótoljátok a következő aforizmában a hiányzó írásjeleket!

Az igazi szerelemmel úgy vagyunk mint az éjféli kísértettel mindenki beszél róla de kevesen 
találkoztak vele.

La Rochefoucauld [la rosfukó]

a)  Készítsétek el közösen a mondat szerkezeti ábráját egy külön lapra!

b)  Hasonlítsátok össze a megoldásotokat a többi csoportéval! Eltérés esetén igyekezzetek 
meggyőzni a többieket!

H
v

1.

2.
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2.  Elemezzétek a következő mondatokat! Írjátok az egyes mondatok betűjelét a megfelelő 
szerkezeti ábrához!

A  Most elmegyek az uszodába, aztán vagy beülök egy moziba, vagy hazamegyek olvasni 
egy jót.

B  Csak lassan jutottam előre a tömegben, egyszer csak észrevettem, valaki kiemelte a zsebem-
ből a pénztárcámat. 

C Hibázhatok, nem tagadom, de te sem vagy hibátlan.

3.  Alkossatok a képről többszörösen összetett mondatokat! Ügyeljetek a mondatközi és 
mondatvégi írásjelek használatára!

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

Az összetett mondatokról tanultak összefoglalása

1.  Válasszátok ki a felsorolt szólások és közmondások közül az alárendelő összetett monda-
tokat, és írjátok a betűjelüket a megfelelő ábra mellé!

A Ki mit főzött, egye meg!

B Nagy az öble, de vékony a dongája.

C A kutya is füvet eszik, mikor beteg.

D Akár az egyik öklömet harapom, akár a másikat. 

E A nyerget üti, hogy a ló érezze.

1. 1.2. 2. 3.1. 2.

T T3. 3.

H
i

1.

2. ________
T

2.

1. ________

H
c

1.

2. ________
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2.   Olvassátok el fi gyelmesen a következő mondatokat! Tegyétek ki a hiányzó mondatvégi 
írásjeleket!

A Úgy kell becsomagolnod a poharakat, hogy ne törjenek el___

B Ahogy eltátotta a száját, úgy is maradt egy darabig___

C Tényleg azzal láttad Pétert együtt a parkban, akivel tegnap is___

D Bárcsak minden beosztott aszerint járna el, ahogy a főnöke utasítja___

E Ne tedd magad nevetségessé azzal, hogy nem tudsz táncolni___

a)  Elemezzétek a fenti mondatokat mondattanilag!

b)  Készítsétek el a szerkezeti ábrájukat!

A                          B                          C                          D                          E)

c)  Állapítsátok meg a mondatok kiemelt szavainak szófaját! Az adott szófaj rövidítését írjátok 
föléjük!

d)  Bontsátok szóelemekre a mondatok kiemelt szavait!

poharakat:  

eltátotta:  

száját:  

nevetségessé:  

e)  Keressetek példákat mássalhangzótörvényekre a mondatok szavai közül!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

3.  Alkossatok a következő egyszerű mondatokból összetett mondatokat!

Nézzétek! Csodálatos a táj.

  ____________________________________________________________________________________________

Még kérdezed? Világosan beszéltem.

  ____________________________________________________________________________________________

Mi jó van abban? Mindig mindenhonnan elkéstek.

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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Házi feladat

1.  Nézd át az alárendelő összetett mondatokkal és fajtáikkal kapcsolatos táblázatokat!

2.  Kinek melyik verséből való az idézet? Írd a vonalakra!

Mert nem látott minden léptében-nyomában

Olyat, amit látott Óriásországban. ____________________: ________________________

…be nagy kár,

Hogy apád paraszt volt… ____________________: ________________________

Nagy távolságban a malom zúgása

csak olyan volt, mint szúnyog dongása. __________________: _______________________

a)  Számozd be az idézeteket, és írd a számot a megfelelő szerkezeti ábrához!

b)  Nevezd meg az alábbi szavak szófaját!

nem: ___________________________________ minden: _______________________________

olyat: ___________________________________ csak: __________________________________

volt: ____________________________________ mint: _________________________________

amit: ____________________________________ hogy: _________________________________

3.  Pótold a mondatok hiányzó írásjeleit!

Ne azon járjon mindig az eszed kezdődik-e már a sorozatod a tévében___

Mi az amin mindig töprengsz___

Bárcsak sikerülne minden amire vágysz___

Kérdezd meg bátran amire kíváncsi vagy___

Ne beszélj olyan hangosan úgyis értek a szóból___

Sokszor gondolok arra bárcsak elutazhatnánk a hegyekbe___

Szívesen hallgatod a komolyzenét vagy a slágereket szereted jobban___

Láttam a legújabb fi lmet nézd meg te is___

Á T A

1.

2.

1.

2.

1.

2.________ ________ ________
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Állandó és változó anyanyelvünk

A magyar nyelv eredete és nyelvtípusa

1.  Illyés Gyula (1902–1983) 1934-ben Moszkvában járt, ahol az 
egyik városrészben mordvinokkal találkozott. A velünk való 
rokonságról semmit sem tudtak, csak a fi nnekkel kapcsolatban 
hallottak valami ilyesfélét. Az írónak sikerült bebizonyítania, 
hogy valaha egy nyelvünk volt. Olvassátok el, hogyan!

– Víz – kérdeztem –, hogyan mondjátok ti azt, hogy víz?
– Ved – felelték egyszerre hárman is …
Rámutattam a szememre.
– Semlj – kiáltották kórusban…
– Ház? – kérdeztem. – Házam?
– Chádom.
– Kicsit pöszék lettetek.
– Vaj?
– Vaj.
– Az ég? A menny?
– Menyil.
– Kéz?
– Ked.
Mitől lettünk egyszerre mindnyájan olyan jókedvűek? Az arcok kipirultak, mindenki szeme ra-
gyogott. 
– Hal? – kérdeztem újra.
– Kal!
– Nyíl?
– Nyíl!
– Mi van, amivel írsz, tollad? – kérdeztem az egyik fi útól.
– Tolgam! – válaszolta szaporán.
– És nekik?
– Tolgamuk.
Szavak repkedtek a levegőben, bukdácsolva és csiripolva keresték egymást, mint a szerelmes 
madarak. Egyiket én repítettem föl, a másikat ők. Több mint ezerévi távolságból kiabáltunk 
egymásnak.

Illyés Gyula: Rokonok között

a)  Bizonyítsátok be, hogy a szavak toldalékolása között is van hasonlóság a mordvin és a 
magyar nyelv között!
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Állandó és változó anyanyelvünk
b)  Készítsetek a részlet alapján mordvin–magyar szótárt!

 mordvinul magyarul

 _______________________________ _______________________________

 _______________________________ _______________________________

 _______________________________ _______________________________

 _______________________________ _______________________________

 _______________________________ _______________________________

 _______________________________ _______________________________

 _______________________________ _______________________________

 _______________________________ _______________________________

 _______________________________ _______________________________

2.  Osszátok fel egymást között a következő rövid szövegeket, amelyek őseinket, nyelvroko-
nainkat kereső híres magyarokról szólnak! 

a)  Olvassátok el a szövegeket!

b)  Készítsetek jegyzetet, majd számoljatok be társaitoknak jegyzetetek alapján az olvasot-
takról!

Julianus barát, egy magyar Domonkos-rendi szer-
zetes 1235 májusában negyedmagával indult az ősha-
zában maradt magyarok felkutatására, de csak egye-
dül érte el úti célját. Pogány őseinket a Volga–Káma–
Bjelája–Urál folyók által határolt területen találta meg. 
Az elválás óta eltelt közel 800 év ellenére megértette 
nyelvüket. Itt olyan híreket szerzett, hogy a keleten 
lakó mongolok támadásra készülnek Európa ellen. 
Hazatérve beszámolt tapasztalatairól IV. Béla királynak.

Julianus barát 1237-ben megpróbált visszatérni a 
magyar őshazába, de csak Moszkvától valamivel ke-
letebbre jutott, mert a magyarok területét a betörő mongolok közben elpusztították. 
Egy levéllel tért haza Batu kántól, amelyben a mongol kán feltétel nélküli megadásra 
szólította fel a magyar királyt.

Julianus barát kalandos vállalkozásáról Koltay Gábor 1991-ben izgalmas fi lmet forga-
tott.

45
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Sajnovics János (1733–1785) matematikus, csillagász, a fi nn-
ugor nyelvrokonság korai kutatója. Tagja volt annak az expedí-
ciónak, amely Észak-Norvégia partjainál végzett méréseket és 
megfi gyeléseket arról, hogyan vonul át a Vénusz bolygó a Nap 
előtt. A tudós közben tanulmányozta a szigeten élő lappok 
anyanyelvét. Sajnovics elsőként a magyar és lapp nyelv hangzá-
sának, hanglejtésének hasonlóságára fi gyelt fel, majd a nyelvek 
szókészlettani, hangtani és alaktani egyezéseit kutatta. 1770-ben 
jelent meg a bizonyítása a magyar és lapp nyelv azonosságáról 
szóló latin nyelven írt művében, amellyel elindította nyelvünk 
eredetének tudományos kutatását.

Kőrösi Csoma Sándor 1784-ben született, egy székely család 
gyermeke volt. 1819-ben indult Ázsiába, hogy felkutassa az ős-
hazát. 1834-ben jelent meg az első, tudományos alapossággal 
megírt és hiteles tibeti–angol szótára, amely világhírűvé tette. 
1837-től két évig Észak-Bengáliában tartózkodott, ahol az ősha-
zát kereste az összehasonlító nyelvtudomány módszerével. Ekkor 
már húsz nyelven írt vagy olvasott. 1842-ben súlyosan megbe-
tegedett, és hazájától távol tért örök nyugovóra. Az északkelet-
indiai Dardzsilingben temették el. Kalandos életéről Baktay Ervin 
A messzeségek vándora címmel írt regényt.

Reguly Antal (1819–1858) zirci nyelvész az, aki megtalálta
az őshazát. 1843–46-ig tartózkodott a vogulok (manysik) és 
az osztjákok (chantik) között. Tanulmányozta a két nyelvet, va-
lamint a néprajzukat, sőt embertani méréseket is végzett kö-
zöttük. Összegyűjtötte a dalaikat, sőt vogul szótárt is készített. 
A néprajzi anyagukat gyűjtötte és tanulmányozta. Hatalmas vál-
lalkozásáról Német Imre Az ősi szó nyomában címmel írt érdek-
feszítő ifj úsági regényt.
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3.  Tegyétek próbára szövegértő és emlékezőképességeteket! Tegyetek X-et a táblázat azon 
oszlopába, akire vonatkozik az állítás!

Julianus Sajnovics Kőrösi Reguly

Tanulmányozta a vogul és osztják 
nyelvet.

Elindította nyelvünk eredetének 
tudományos kutatását.

A 13. században megtalálta pogány 
őseinket.

Tanulmányozta a lapp nyelvet.

Észak-Bengáliában kereste az 
őshazát. 

Kalandos vállalkozásáról Koltay 
Gábor filmet készített.

Megírta az első tibeti–angol szótárt.

Átadta IV. Béla királynak Batu kán 
ultimátumát.

Regényt írtak az életéről.

Az őshazát keresve alkalmazta az 
összehasonlító nyelvtudomány 
módszerét.

Házi feladat

1.  Járj utána, hol van Dardzsiling!

Földrész: ____________________________ Ország: _____________________________ 

2.  Keresd meg a könyvtárban vagy az interneten a Reguly Antalról szóló könyvet, és írd le 
az adatait!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

3.  Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, kik voltak még – az említetteken kívül – 
azok a nyelvészek, akik a magyar nyelv eredetét kutatták!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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Állandóság vagy változás

1.  Olvassátok el az egyik legrégebbi magyar nyelvemlékünk szövegének részletét!

 Ómagyar Mária-siralom
 (1300 körül)

Betűhű közlés: Egykori kiejtés szerinti szöveg Pais Dezső 
 nyelvész olvasatában:

Volek syrolm thudothlon Volék sirolm tudotlon.
syrolmol sepedyk. Sirolmol sepedik,
buol ozuk epedek. buol oszuk, epedek,

Walasth vylagumtul Választ világumtuul,
sydou fyodumtul zsidou fi odumtuul,
ezes urumemtuul. ézes ürümemtüül.

a)  Figyeljétek meg a betűhű közlést és Pais Dezső a 13. századi kiejtésnek megfelelő szöveg-
részletét! Milyen szabályszerűségeket vesztek észre?

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Próbáljátok meg értelmezni a szövegrészletet!

c)  Olvassátok el, hogy Mészöly Gedeon értelmezése szerint hogyan hangzik mai magyar 
nyelven a 13.  századi szöveg részlete! Hasonlítsátok össze a ti értelmezésetekkel!

Nem tudtam, mi a siralom. Most siralommal zokogok, 
bútól aszok, epedek.
Zsidók világosságomtól, megfosztanak én fi amtól, az 
én édes örömemtől.

 
d)  Hogyan kapcsolódik a vizsgált szövegrészlethez 

Michelangelo Pietà című alkotása?
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2.  Olvassátok el a IV. Béla király lányáról szóló Szent Margit legendája részletét, amely a
15. század elejéről maradt fenn!

Midőn szűz Szent Margitot az ő anyja még méhében viselné, a tatárok kemény üldözésének 

idejében, szűz Szent Margitnak anyja az ő férjével, úgy mint a királlyal, fogadást tőnek némine-

mű áldozatképpen magoknak és az országoknak megszabadításáért. Fogadást tőnek, hogy 

az Úristen őnekik leány magzatot adna, a szent apáca szüzek kezére adnák azt, mivel e szent 

szűzön kívül soha a magyar királyok nemzetéből senki apáca nem lett vala.

Születvén pedig Szent Margit és illendőképpen mint a királyi magzatot felnevelék. Legottan 

még gyermekségében kezde szolgálni nagy ájtatossággal a mi Urunk Jézus Krisztusnak és az 

ő dicsőséges szent anyjának, Máriának. A szülei adák őtet az Istennek és asszonyunk, Szűz 

Máriának örökké való szolgálatára, Sámuel próféta hasonlatossága szerint. Mert miképpen 

Sámuel ő gyermekségében adaték templomba, az Istennek szolgálatára, azonképpen Szent 

Margit gyermekségében adatott a klastromba1 Istennek szolgálatára.

a)  Bizonyítsátok a szöveg megértését azzal, hogy válaszoltok a következő kérdésekre!

– Mikor tették a fogadalmat Margit szülei?

  ____________________________________________________________________________________________

– Mi volt a fogadalom célja?

  ____________________________________________________________________________________________

– Miért volt különleges felajánlás a királyi pár részéről Margit kolostorba küldése?

  ____________________________________________________________________________________________

– Mi közös Salamon próféta és Szent Margit életében?

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Húzzátok át azokat a szavakat, amelyeket már nem használunk!

c)  Karikázzátok be azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyeket más alakban használunk!

d)  Közös megbeszélés után az egyikőtök olvassa fel a szövegrészletet a mai köznyelvnek 
megfelelően!

1 klastrom: kolostor; szerzetesek, illetve apácák lakóhelye
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3.  Hasonlítsátok össze nyelvileg az olvasott legendarészletet a 
következő versrészlettel!

Ady Endre
SZENT MARGIT LEGENDÁJA (részlet, 1906)

Vallott nekem a Nyulak-szigete
Regék2 halk éjén. Ime, a titok:
Királyi atyja klastromba veté
Legendák szűzét, fehér Margitot.

4.  Olvassátok el Horváth Péter A Fekete Kéz visszavág című ifj úsági regényéből vett részletet!

…Sajnos mindennap akadt öt olyan gyerek az osztályba járó harmincöt közül, aki nem 

tudta a leckét. És Guru a félelmetes szimatával minden alkalommal megérezte, hogy melyik 

az az öt személy. Négyet már sikerült aznap kivégeznie, csak az az ötödik áldozat, Rehák állt 

még a tábla előtt, szemben a Guruval.

– A csiga fő részei…

– Igen, a legfőbb része, kedves Rehák! – bólogatott csúfondáros mosollyal a Guru.

– Halljuk azokat a legfőbb részeket, édes gyermekem!

– A csúszó gyomor! – kockáztatta meg a választ Rehák. Az osztály felnevetett.

– Nagyon érdekes! – bólogatott tettetett érdeklődéssel a Guru. – A csúszó gyomor kifeje-

zetten új, egészen sajátos felfedezés. Van benne valami. Hiszen ha a csiga csúszik, biztosan 

csúszkál a gyomra is. Remek, Rehák, remek! Van még valami?

– Az idegzsák – próbálkozott Rehák.

– Idegzsák! – lelkesedett álnokul a Guru. – Hallottátok? – fordult az osztályhoz. – Azt mond-

ta, idegzsák!

Megint mindenki nevetett, csak Gerevics nem.

– Ideg…zsába… – igyekezett leolvasni a helyes választ Gerevics némán mozgó ajkáról 

Rehák.

– Idegzsába! – tapsolt elragadtatottan a Guru. – Óriási vagy, Rehák.

– Idegzsába vagy…

– Vagy egy nagy egyes, Rehák! Egy szép nagy karó! Elárulnád nekünk, mivel töltötted a hét-

végét?

2  monda; népi eredetű, szájhagyományban élő történet, mely személyhez, néphez, helyhez kapcsolódik
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a)  Alakítsatok ki közös véleményt a szöveg szóhasználatáról!

b)  Szerintetek miért fordul elő a részletben többször a névelőnek az igényes köznyelvtől 
eltérő használata?

c)  Húzzátok alá a szövegben, milyen szavakat használt a tanár az elégtelenre! 

d)  Az elégtelen osztályzat megnevezése is változott az idők során. Soroljátok fel az elégtelen 
általatok használt szinonimáit! Hasonlítsátok össze a szinonimaszótárban találhatókkal!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

A magyar szókincs

1.  Alkoss rövid szöveget a képről, amelyben felhasználod a tankönyved szövegében szerep-
lő, latin eredetű oktatással kapcsolatos szavakat!

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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2.  Adj olyan vezetéknevet a tanároknak, amelyből kiderülhet, hogy milyen tantárgyat taní-
tanak, és rímel a keresztnevükre! Írd a nevük mellé azt a három szót, amelyik szerinted az 
adott tantárgyhoz tartozik!

szimfónia,   alliteráció,   grafi ka,   mechanika,   epigramma, 
portré,   rondó,   anód,   fókusz,   disztichon,   akvarell,   gordon

Tantárgy A tanár neve A tantárgyhoz tartozó 
fogalmak

3.  Az informatika világából származó idegen szavak magyarosítására is vannak törekvések. 
Gyűjts hasonlókat a példáknak megfelelően!

internet = világháló, e-mail = villámposta,   

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

4.  A következő szavak mellett három jelentést találtok. Karikázzátok be a megadott szó 
jelentésének megfelelőt!

1.  bürü: pásztoring – kis híd – fi atal juh

2.  kalamáris: tintatartó – gyöngysor – cipő

3.  grádics: kosár – lépcső – almafajta 

4.  skandalum: hangsúly – ital – botrány 

5.  irón: ceruza – gúny – tarka

6.  langaléta: létra – hórihorgas – hóakadály 

7.  gyepű: sövény – füves terület – erdősáv

a)  Nézzetek utána a számotokra ismeretlen szavak jelentésének Tótfalusi István Vademecum 
– Szokatlan szavak szótár című könyvében!

b)  Alkossatok rövid szóbeli szöveget a szavak felhasználásával!

nyelvtan_mf_8_2017.indd   52 2017. 04. 05.   16:00



53

Házi feladat

1.  A különféle foglalkozású emberek szóhasználata eltér egymástól. Milyen foglalkozású 
emberek mondhatták a következő szövegeket? 

a)  Írd a vonalra a megfelelő foglalkozásnevet, -neveket!

A  Homogén állományú nem nagyobb lép. Az extra- és intrahepatikus epeutak nem tá-
gabbak. A hasnyálmirigy területén UH morfológiai eltérés nem mutatható ki. A hasban 
és a mellkasi sinusokban kóros folyadékgyülem nem detectálható.

B  A modern költészet, sőt a próza is tudatosan lazít a szövegkompozíciós kötöttsége-
ken azzal, hogy alig felfedezhető szemantikai kapocs létezik a szövegmondatok között. 
Az akart dekomponáltság nyilvánvaló, ezért a posztmodern irodalom szövegképzése 
laza koherenciájú. 

C  Mindenekelőtt le kell csiszolnom, aztán meg portalanítanom, és ki kell javítanom a 
felületi egyenetlenségeket, hibákat. Az átfestés után még lazúrozást is végeznem kell. 
Nem lesz olcsó mulatság ez az felújítás. 

D  Nem érte nagyobb ütés? Ilyenkor ugyanis megsérülhet a futómű, és megváltozhat 
a futómű-geometria. Ha nincs komoly deformáció, akkor a futómű-beállító csavarok 
segítségével mindjárt megcsinálom. 

A: _________________________________ B: _________________________________

C: _________________________________ D: _________________________________

b)  Húzd alá azokat a szavakat, amelyek segítségével rájöttél, mi a foglalkozása a megszóla-
lóknak!

c)  Írj 4-5 mondatos szöveget, amelynek szóhasználata valamilyen foglalkozásra utal! 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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A szóalkotás

A szóösszetételek típusai 

Az alárendelő szóösszetételek és helyesírásuk

1.  Vizsgáld meg a következő összetett szavakat! Oldd meg a példa alapján a feladatot!  
 H. 105–106.  

  Kérdés Milyen összetétel?

 madárlátta Mi látta? alanyos

 nagyothalló _____________________________ _____________________________

 ágrólszakadt _____________________________ _____________________________

 ezermester _____________________________ _____________________________

 vizespohár _____________________________ _____________________________

 tagbaszakadt _____________________________ _____________________________

 vásárfi a _____________________________ _____________________________

 nyakatekert _____________________________ _____________________________

2.  Olvasd el a következő szövegrészletet!

Egy napsütötte reggelen az ágrólszakadt szegénylegény elindult szerencsét próbálni. Fejébe 

nyomta a molyrágta kalapját, vállára kanyarította köpönyegét, kezébe vette szúette botját. 

Hamarosan nagy vihar kerekedett. Behúzódott egy szélvédett hasadékba, és várta az égzen-

gés elmúlását. Egyszer csak egy öregember bukkant fel. Galambősz hajáról csorgott az esővíz. 

A legény fennszóval köszöntötte.

a)  Húzd alá az összetett szavakat a fenti szövegrészletben!

b)  Csoportosítsd őket a megadott szempontok szerint!

Alanyos összetétel:  

Tárgyas összetétel:  

Határozós összetétel:  

Jelzős összetétel:  

Jelentéssűrítő összetétel:  
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A szóalkotás

55

3.  Alkoss jelentéssűrítő kifejezéseket a példa alapján! Kösd össze a 
rajzot a megfelelő kifejezéssel! H. 111.

Burgonyából készült leves = burgonyaleves

Kukoricából készített kenyér =  

Villannyal történő világítás =  

Emlékül szolgáló könyv =  

A csiga házához hasonló lépcső =  

4.  Írd le a keresett szót, amelynek valamennyi betűjét megadjuk csoportosítva és betűrend-
be sorolva! A megfejtésben segít a zárójeles megjegyzés.

á é í ó g m p sz t   (informatikai berendezés)

a a e e ö ő k ny ny t v v z   (foglalkozás)

e é o d f h l ny s   (nyári éjszaka jelzője)

5.  Karikázd be a következő szavak közül az összetett szavakat!

rendőr, rendes, kisebbítendő, kisasszony, jótáll, barátságos, barátfüle, Magyarország, falatozó, 

ágrólszakadt, világossárga, mégis, kéztörlés, pénzérme, táncrend, rendetlenkedés, orrfacsaró, 

pénzért, masszőr

a)  Válaszd el minden lehetséges helyen a bekarikázott szavakat!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Szerkessz egy olyan mondatot, amelyben szerepel a feladat egyik jelzős alárendelő ösz-
szetett szava! 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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6.  Mást jelent a szó, ha másképp választod el. Írj szómagyarázatot az elválasztáshoz!

megint,   mustár,   elnökölő

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

7.  Gyűjts alárendelő összetételeket a következő témakörökben a példák alapján!

Művészetek: bronzszobor, festőállvány,  

Öltözködés: télikabát, alsószoknya,  

Informatika: számítógép,  

Lakberendezés: asztalfi ók, hálószoba,  

Oktatás: magyartanár, matematikaóra,  

8.  Keress olyan szót, amely a megadott szavakkal összetett szót alkot úgy, hogy az egyik szó 
utótagja a másik szó előtagja!

drága-_______________-só, nyak-_______________-híd, élet-_______________-könyv, 

hegy-_______________-velő, pihenő-_______________-fény, napra-_______________-étel, 

csiga-_______________-ház, költő-_____________-jutalom, homok-_____________-rend

a)  Másold le valamennyi összetett szót betűrendbe sorolva!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Készíts hasonló feladványokat az osztálytársaidnak!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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9.  Olvasd el fi gyelmesen az alábbi szószerkezeteket! Milyen összetett szavakra vonatkoznak 
a segítő kérdések? 

fúrt agyú – Milyen ember? ___________________________________________

elválik a magva – Milyen szilva? ___________________________________________

süti a nap – Milyen vidék? ___________________________________________

a)  Milyen összetételek a fenti összetett szavak? _______________________________________

b)  Egészítsd ki a fenti példák alapján a megállapítást!

Az alanyos összetételek tagjainak együttes jelentése általában _____________________, 

mint az előtag és utótag jelentésének _____________________. Ezeket az összetett szavakat 

____________________________.

10.  Tanulmányozd a következő szabálypontokat: H. 119., 125., 126., 164.! Másold le helye-
sen tagolva a betűfolyamot!

sötétzöldorvosnővilágosrózsaszínrendőrzászlósdiáklányelnökúrtanárnéni
Jánosvitézapámuramajándékkönyvhalványlilaimreöcsémkatalányomóvó

néniáltalánosiskolaIstvánkirálytanárbácsi

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 

11.  A H. 116. az anyagnévi jelzős szóösszetétellel foglalkozik. Ennek a szabálynak megfelelő-
en írd le az összetartozó szavakat!

Előtag: arany, alumínium, fa, nejlon, gyapjú, kő, márvány
Utótag: burkolat, pulóver, gyűrű, harisnya, padló, edény, fal

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________ 
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12.  Keresd meg azokat az utótaghoz illő előtagokat, amelyeknek mindegyike népnév! 
Karikázd be, mi látható a képen!

__________________krém, __________________krémes,

__________________dinnye, __________________szőnyeg,

__________________csavar, __________________ponty,

__________________saláta, __________________fal,

__________________ülés,__________________kulcs,

__________________bunda, __________________szalonna,

__________________nátha,__________________tűz

Házi feladat

Feleletterv
Készíts felelettervet az alárendelő összetett szavakról és a helyesírásukról!

1.  Csoportosítsd a felsorolt összetett szavakat a megadott szempontok szerint!

felemás, sárgaréz, községháza, élenjáró, madárlátta, szókimondó,
szóösszetétel, napraforgó, adófi zető, újjáépítés, favágó

Alanyos:  

Tárgyas:  

Határozós:  

Jelzős:  

2.  Alkoss mondatokat a következő kifejezéspárokkal, hogy egyértelmű legyen a jelentésük! 
Rajzold le az első kifejezéspár jelentését!

háromszög – három szög,    tízperc – tíz perc

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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3.  Pótold a következő szavakban a hiányzó mássalhangzókat!

k: ban______ölcsön, sa______ör, sar______ör 

sz: vadá______ezon, dzse______erű, ro______ívű

l: futba______abda, vá______ap 

A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk

1.  Párosítsd a kifejezéseket a jelentésükkel a betűk és a számok segítségével!

A alig-alig  1.  mindig más és más ____________________

B egy-egy  2.  nagyon sok  ____________________

C ki-ki  3.  ritkán   ____________________

D már-már  4.  nehezen  ____________________

E más-más  5.  nagyon messze ____________________

F messze-messze 6.  mindenki  ____________________

G néha-néha  7.  néhány  ____________________

H sok-sok  8.  szinte   ____________________

  Gyűjts még szóismétléseket!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

2.  Toldalékold az alábbi szavakat a kérdéseknek megfelelően!

irul-pirul  Mit történt vele?   

ákombákom  Miket írt?   

ég-föld  Mire esküdözött?  

tereferél  Mit csinálnak?   

bűbájos  Milyenek a lányok?  

a)  Fogalmazd meg, milyen összefüggés van a toldalékolhatóság és a mellérendelő összetett 
szavak helyesírása között!

b)  Megállapításodat ellenőrizd a H. 101.  szabálypont alapján!
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3.  Határozd meg az alábbi mellérendelő összetett szavak fajtáját és szófaját!

 Fajta Szófaj

ímmel-ámmal _____________________________ _____________________________

maholnap _____________________________ _____________________________

adásvétel _____________________________ _____________________________

dúsgazdag _____________________________ _____________________________

testi-lelki _____________________________ _____________________________

ötöl-hatol _____________________________ _____________________________

a)  Egészítsd ki a következő megállapításokat!

A mellérendelő összetett szavakat vagy ___________________, vagy ___________________ 

írjuk. Mindig kötőjellel írjuk a ______________________________________________________

________________________

b)  Alkoss mondatot a határozószóval!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

4.  Írd le, kinek melyik verséből való az idézet!

A Előre hát mind, aki költő,  B A rakodópart alsó kövén ültem,

    A néppel tűzön-vízen át!       Néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.

C Legszebb a sárga. Sok-sok levelet

    e tintával írnék egy kisleánynak.

D Még ifj ú szívemben a lángsugarú nyár

    S még benne virít az egész kikelet…

A   

B  

C  

D  

a)  Húzd alá az idézetekben található szóösszetételeket!
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b)  Másold le őket csoportosítva!

Alárendelő szóösszetételek:  

  ____________________________________________________________________________________________

Mellérendelő szóösszetételek:   

  ____________________________________________________________________________________________

5.  Írd le szavakra bontva a következő szófolyamot! Ne feledkezz meg a kötőjel használatáról 
sem!

ágasbogasfelfelzúgkibejárkálperpatvaregyremásrahókuszpókuszszőrénszálánkezeslábas

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

6.  Keresd ki az alábbi szavakra vonatkozó helyesírási szabályt, majd írj további példákat!

tarkabarka ________________:  

szedett-vedett ________________:  

kisebb-nagyobb ________________:  

csínja-bínja ________________:  

Házi feladat

Feleletterv
Készíts felelettervet az alábbi kulcsszavak felhasználásával a Mellérendelő összetételek és 
helyesírásuk anyagrészről!

szóismétlés, ikerszó, valódi mellérendelés, egybeírás, különírás, a kötőjel használata

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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1.  Alkoss ikerszókat, majd írd le őket a helyesírási szabályoknak megfelelően!

csere, tarka, dúrral, ripsz, ugri, barka, bere, gaz, ropsz, bugri, giz, dérrel

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

2.  Alkoss összetett és többszörösen összetett szavakat a következő egyszerű szavakból!

könyv, tenisz, labda, kulcs, őz, fi ók, tár, bajnokság, 
asztal, világ, kosár, láb, gomba, szelet, hús

Kéttagú:  

 

Háromtagú:  

 

Négytagú:  

 

3.  Nevezd meg az alábbi Ady-idézetekben szereplő összetett szavak fajtáját!

Kínzottja sok-sok méla vágynak, …  __________________________
                A Hortobágy poétája

Csaló tánc ez véges-végig:   __________________________
              Utálatos, szerelmes nációm

Kipp-kopp, mintha egy asszony jönne, …  __________________________
                   Nem jön senki

4.  Keresd meg azt a helyesírási szabálypontot, amely az alábbi szavak írásmódjával kap-
csolatos!

kulcscsont, emlékkönyv, díszszemle, fénynyílás, narancsszelet
 H. ______

a)  Állapítsd meg a fenti összetett szavak fajtáját!  

b)  Írd le őket minden lehetséges helyen elválasztva!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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c)  Gyűjts hasonló összetett szavakat!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

A szóképzés

1.  Olvassátok el az Elkéstem című szövegrészletet! Kinek melyik művéből való?

Nem, nem… Az nem lehet. Az csak nem történik meg velem. Mindenesetre jó lesz sietni. 

Az első emeleten csend… Hallgatnak a falak és lépteim konganak.

Nincs kétség benne. A szörnyű, az elképzelhetetlen megtörtént. Itt már becsengettek.

Most még csak egy lehetőségem van: talán még nem jött be Frőhlich. Az üres folyosókon 

lábujjhegyen lopózom az Osztály ajtaja elé.

Fülemet óvatosan tapasztom a kulcslyukra. A lemondás keserű vonása görbíti le ajkam. 

Odabentről egyhangú csönd beszél mindennél érthetőbben.

Szerző:  _________________________________

A mű címe:  _____________________________

a)  Válasszátok ki, hogy a csoportból ki olvassa fel a szöveg részletet! Igyekezzen visszaadni 
a hangulatát, a beszélő izgatottságát, félelmét!

b)  Húzzátok alá a szövegrészletben előforduló képzett szavakat!

c)  Írjatok példát az aláhúzott szavak közül a következő képletekre a megadott példa szerint!

ige + igeképző = ige         hall + gat = hallgat

ige + igenévképző = főnévi igenév   

névszó + névszóképző = névszó (melléknév)  

névszó + igeképző = ige  

ige + névszóképző = névszó (főnév)  

d)  Bontsátok szóelemekre az elképzelhetetlen szót!

  ____________________________________________________________________________________________

e)  Meséld el társaidnak egyik elkésésed történetét! Hogyan próbáltad megmagyarázni az 
okát?

 
f)  Mi a véleményetek arról az emberről, aki mindig mindenhonnan elkésik?
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2.  Karikázd be az alábbi szavak közül a képzetteket, majd írd le őket betűrendbe sorolva!

kérelem, kerek, kérek, kereskedő, kérés, kereskedelem, kérelmező, kereskedik, kerék, kérvény

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

3.  Végezz szóelemzést a következő szavakon. Írd a szavak száma mellé a szóképlet betűjelét!

számolgattam = _____,  kisebbeket = _____, 

háziasítottuk = _____,  képtelenségekről = _____

A = szt + k + k + k + kh + j + r, B = szt + k + k + kh + j + r

C = szt + kh + k + k + j + kh + r, D = szt + kh + j + kh + j + kh + r

Házi feladat

Feleletterv
Készíts felelettervet a szóképzésről szóló ismeretekről!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

1.  Karikázd be az igaz állításokat! Tedd igazzá a hamis állításokat!

A képző megváltoztatja a szó jelentését. 

A képző mindig megváltoztatja az alapszó szófaját. 

Egy szótőhöz több képző is járulhat.

A ragot is követheti képző.

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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2.  Alkoss a következő szótövekből új szavakat a megadott utasítás szerint!

olvas + képző + képző:  

alszik + képző + jel:  

üdül + képző + rag:  

3.  Nevezd meg, milyen szóalkotási módszerrel keletkeztek a következő szavak!

hall + ás =  

nadrág + zseb =  

napra + forgó =  

tapsol – ol =  

A szóképzésről tanultak összefoglalása

1.  Nézzétek meg a következő fotót!

a)  Gyűjtsetek közösen 1 perc alatt minél több képzett szót 
a fotóról! 

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

b)  Hasonlítsátok össze gyűjtéseteket a többi tanulópáréval!

2.  Csoportosítsátok a következő szóösszetételeket, nevezzétek meg a fajtájukat is! Szervez-
zétek meg egymás között a feladat elvégzését!

jár-kel, dérlepte, szóbeszéd, hírmondó, keze-lába, egyes-egyedül, madárfészek, napraforgó

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________
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3.  Állíts össze a felsorolt szavakból négy mellérendelő összetett szót! Az összetett szavakat 
írd be a fajtájuknak megfelelő helyre! Határozd meg a szófajukat is!

ákom, éjjel, réges, szó, bákom, régi, nappal, beszéd

 Összetett szó Szófaja

Az előtag és az utótag
ellentétes jelentésű: __________________________ __________________________

Az előtag és az utótag
jelentése hasonló:  __________________________ __________________________

Ikerszó: __________________________ __________________________

Szóismétlés: __________________________ __________________________

4.  Közeledik a nyár, a nagy utazások időszaka. Olvasd el Babits Mihály Messze… messze… 
című versének részletét!

Svájc. Zerge, bércek, szédület.

Sikló. Major felhők felett.

Sötétzöld völgyek, jégmezők:

harapni friss a levegő.

Angolhon. Hidak és ködök.

Sok kormos kémény füstölög.

Kastélyok, parkok, labdatér,

Mért legelőkön nyáj kövér.

a)  Melyik versszakot illusztrálja a fotó?

b)  Karikázd be a versszakokban az összetett szavakat!

c)  Másold le a versrészletből a képzett szavakat!

  ____________________________________________________________________________________________

d)  Biztosan van is olyan ország is, amelyik nagyon tetszik neked. Sorolj fel néhány olyan szót, 
kifejezést, ami eszedbe jut róla! Az osztálytársaid próbálják meg kitalálni, melyik országra 
gondoltál!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________
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e)  Mutasd be társaidnak néhány mondattal az általad választott országot!

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

5.  Ta lán ro ha nó éle tünk az oka, hogy egy re több sza vun kat rö vi dít jük. A rö vi dü lés ered mé-
nye ként lett a tu laj do nos ból tu laj, a pro fesszor ból prof, a tro li busz ból tro li. Et től a szó al ko tá si 
mód tól nem men tes a ti nyel ve tek, a diák nyelv sem. Írj rá né hány pél dát!

  suli  iskola

 _______________________ __________________________________

 _______________________ __________________________________

 _______________________ __________________________________

 _______________________ __________________________________

 _______________________ __________________________________

 _______________________ __________________________________

 _______________________ __________________________________
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Szövegelünk

68

Önéletrajz

1.  Összekevertük a hagyományos és az amerikai típusú önéletrajz jellemzőit. Válogasd ki és 
írd a táblázat megfelelő helyére!

felsorolás jellegű; személyes hangvételű; nyomtatott forma; kézzel írott; a születéstől halad  
az önéletrajz írásának idejéig; az önéletrajz írásának idejétől halad visszafelé; célirányos  
közlés; az adatok hangsúlyozása; elérhetőség (telefonszám, e-mail) fontos; aláírás fontos

2. Töltsd ki az adataiddal az alábbi amerikai típusú önéletrajz rovatait!

ÖNÉLETRAJZ
SZEMÉLYES ADATOK

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

TANULMÁNYOK

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

SZAKMAI TAPASZTALAT

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

NYELVISMERET

  ____________________________________________________________________________________________

EGYÉB ISMERETEK

  ____________________________________________________________________________________________

ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

Hagyományos Amerikai típusú (CV – curriculum vitae)
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Szövegelünk Év végi ismétlés

69

1. Pótold a következő mondatok hiányzó írásjeleit!

A) Gondolkodtál-e már azon hogy hová mennél nyaralni

B) Gondolkoztam rajta és már tudom is

C) Gondolkozz azon hogy hol szeretnél nyaralni

D) Miért gondolkozzak hiszen ráérek még

E) Bárcsak gondolkoznál azon hogyan töltöd a nyarat

F) Gondolkoztam de vajon jól választok-e

Az írásjelek kiválasztását indokold a következő táblázat alapján! Írd a megfelelő írásjelet a 
táblázat megfelelő rubrikájába!

Mondat
Alárendelő

összetett mondat
Mellérendelő

összetett mondat Mondatvégi
írásjel

főm. mellékm. 1. tagm. 2. tagm.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

2. Elemezd és ábrázold a következő mondatokat!

Aki mindent elvégez, annak az álma nyugodt lehet!

A fi lm egyrészt hosszú volt, másrészt nagyon unalmas. 

Korán keltem, hogy időben elkészüljek.

Olyan az ég, mintha hamarosan esni kezdene az eső. 

A lakásban sötét volt, ezért felkapcsoltam a villanyt.
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3.  Javítsd ki a következő mondatokban előforduló nyelvhelyességi hibákat! Írd le helyesen 
a mondatokat! 

Jani mindig aztat mondja, hogy halasszuk másnapra a munkát.

Ilyen íztelen tréfát, amilyet te velem űztél, én senkivel se csinálnák.

Szívesen elmagyarázom azt a feladatot, amit nem értesz.

Jártam abba a boltba is, ahol mindig vásárolni szokok, de most nem kaptam azt, amelyet 

szerettem volna.

A vendégek az előszobába a fogasra akasztották a kabátjaikat, és megigazították a hajaikat.

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________________________

4.  Alkoss összetételeket, illetve szószerkezeteket a következő szavakból! Ügyelj a helyes-
írásra!

meg, merev, hajtó, lemez: 

betét, gép, kocsi, könyv, nyeremény:  

meg, nem, szerződés, támadási:  

baj, bajnokság, pár, tőr, világ:  

5. Karikázd be a helyes szóalakokat!

egyszersmind   egyszer smind   egyszer-smind

másmás   más más   más-más

márólholnapra  máról holnapra   máról-holnapra

maholnap   ma holnap   ma-holnap

örökkönörökké  örökkön örökké   örökkön-örökké

köröskörül   körös körül   körös-körül

nagyonnagy   nagyon nagy   nagyon-nagy

egyszersmindenkorra  egyszer s mindenkorra  egyszer-smindekorra
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6. Al koss mon da to kat a szer ke ze ti áb rák nak meg fe le lően!

A)                               B)                               C)                               D)

A)  

B)  

C)  

D)  

7.  A következő idézet már a bizonyítványosztás pillanatait idézi. Hamarosan te is megkapod 
ezt a fontos könyvecskét. Kívánom, hogy azt olvasd benne, vagy még jobbat, mint Feke-
te István Csend című regényének hőse!

A bizonyítvány – barna fedeles könyvecske – szaga megnyugtató volt, s ez csak tetézte az osz-
tályzatok kitűnőségét, amelyeket egy-két szűkszavú jeles tarkított ugyan, de mivel a magavise-
let dicséretes volt, a szorgalom pláne „példás”, az az egy-két jeles szinte kívánkozott a kitűnők 
közé, mert nélkülük a felsorolás talán egyhangú lett volna.

1. 2.2.1. 1.

H
e

2.

1.

H
t

2.
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