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Kedves hatodikos Diák!
Köszöntünk a hatodik osztályban! A magyar nyelv tantárgy tankönyvéhez készült munkafüzetet 
tartod a kezedben.

•  A munkafüzet a tankönyv leckéihez igazodik. Mindegyik leckéhez kapcsolódik 1-2 oldalnyi 
feladatsor.

•  A feladatok alkalmasak arra, hogy a tankönyvből elsajátított ismeretek megértését ellenőrizd, 
a szabályokat alkalmazd és gyakorold.

•  A tankönyv Ellenőrizd a tudásodat! című leckéihez kapcsolódóan a munkafüzetben a témazáró-
hoz hasonló feladatokat találsz. Ez segít neked a sikeres felkészülésben.

•  Vigyázz! Ezt a jelet azoknál a hibakeresős feladatoknál láthatod, amelyekben helytele-
nül írt szavak is előfordulnak. A megoldásaidat feltétlenül ellenőrizd!

•  A munkafüzetben is megtalálod azokat a jeleket, amelyek a könyvben is jelölték a különböző 
típusú és nehézségű feladatokat: 

Sok sikert kívánunk a feladatok megoldásához!

Segítség a hatékony tanuláshoz. Próbáld ki, érdemes!

Tudtad, hogy többféleképpen is olvashatunk? 
•	 A	figyelmes olvasás során minden részletre 

oda tudsz figyelni.
•	 A	 gyorsolvasást olyankor alkalmazhatod, 

amikor már olvastad a szöveget, most csak 
átismétled.

•	 Az	áttekintő olvasás során előzetesen tájéko-
zódhatsz, hogy miről fog szólni a szöveg.

•	 A	kereső olvasáskor csak bizonyos informá-
ciókat keresel a szövegben.

Hogyan láthatod át, miről szól egy könyv? 
•	 Olvasd	át	a	tartalomjegyzéket!	
•	 Lapozz	 hátra,	 van-e	 fogalomtár,	 kislexikon	

vagy	más	mutató	a	könyv	végén!	
•	 Nézd	át	és	gondold	át,	hogyan	és	miért	kö-

vetkeznek	egymás	után	a	fejezetek!	
•	 Keresd	 meg,	 milyen	 segítséget	 ad	 még	 a	

könyv	a	tanuláshoz!
Ne add fel, ha valamit nem értesz rögtön! 
•	 Ha	nem	értesz	egy	szót	olvasás	közben,	ne	

menj tovább, hanem keresd meg a jelentését 
a fogalomtárban, egy szótárban vagy az in-
terneten!

•	 Fogalmazd	meg	kérdések	 formájában,	amit	
nem	értesz!	

•	 Tanulmányozd	az	ábrákat,	hátha	érthetőbbé	
válik	a	hozzájuk	tartozó	szöveg!

•	 Ha	még	mindig	nehezen	érthető,	nézz	utána	
más	 magyarázatnak	 az	 interneten,	 lexiko-
nokban!

•	 Végső	 esetben	 gondold	 át,	 kitől	 kérhetnél	
segítséget,	személyes	magyarázatot!

Ha szeretnél valamit pontosan, tartósan meg-
jegyezni, akkor foglalkozz vele külön is! 
•	 Készíts	magadnak	jegyzetet	olvasás	közben!	
•	 Készíts	 kérdéskártyákat	 vagy	 gondolat-

térképet	a	legfontosabb	dolgokról!	
•	 Írj	 vázlatot	először	a	könyv	alapján,	majd	

fejből	is!
Ha egy lecke vagy egy fejezet végére érsz, 
összegezz, értékelj! 
•	 Gyűjtsd	 össze,	melyek	 voltak	 a	 legérdeke-

sebb	információk	számodra!	
•	 Gondold	át,	miért	fontos	számodra	az	új	tudás,	

mikor	és	hogyan	tudnád	hasznosítani!
•	 Szedd	 össze,	 milyen	 korábbi	 ismeretek,	

tapasztalatok	 jutottak	 eszedbe	 a	 tan-
anyagrész	tanulása	közben!

•	 Gondold	tovább,	mit	lenne	még	jó	megtudni	a	
tanultakról!

Eredményes tanulást kívánnak a könyv szerzői és szerkesztői!

páros munka: csoportmunka:

nehéz feladat:

segítséget igénylők 
feladata:

könnyű feladat: emelt szintű feladat:

3

Európai Szociális
Alap



4

tüdőből
kiáramló levegő

akadálygége

zöngétlen

légcső hangszalagok

1. Mit tanultunk a hangokról és a szavakról?

1.   Egészítsd ki az ábrát a hangokkal kapcsolatos fogalmak beírásával! 

2.   Add meg a hangok párját!

Zöngés b dzs g v z

Zöngétlen t c ty s

Mely	zöngés	mássalhangzó(k)nak	nincs	zöngétlen	párja?	 

Mely	zöngétlen	mássalhangzó(k)nak	nincs	zöngés	párja?	 

3.   Egészítsd ki az ábrát a hangtörvényekkel kapcsolatos fogalmak beírásával!

törvényei

törvényei

Magánhangzók

hangrend

írásban jelöletlen

BESZÉDHANGOK

összeolvadás

részleges

teljes

kiesés
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4.   Milyen helyesírási elv érvényesül a következő szavakban, szóalakokban? Má-
sold a szavakat, szóalakokat a megfelelő csoporthoz!

Kiejtés	elve:	 

 

Szóelemzés	elve:	 

 

Hagyomány	elve:	 

 

Egyszerűsítés	elve:	 

 

5.   Írj legalább 5-5 szót az alábbi csoportokba! 

cipő

ír

tíz

Egressy

játsszuk

tollal

Eötvös

lyuk

vádlottól

észszerű

nagyság

vízszintes

Egyjelentésű
szó

Többjelentésű
szó

Azonos	alakú
szó

Hangutánzó	szó Rokon	értelmű	szó
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6.   a)  Helyezd el az alábbi szavakat a táblázatban!

általában,	 aludttej,	 egyszerűen,	 masni,	 kulcscsomó,	 fociznak,	 terítőket,	
órásmester,	 számítógép,	 telefonál,	 tolltartó,	 ceruzák,	hatkor,	Peti,	 állatkertben,	
gorilla,	 majomház,	 autó,	 autópálya,	 katasztrófa,	 katasztrófavédelem,	 iskola,	
tanóra,	kakaóbab,	repülőgéppel,	hajót,	futás,	háromszor,	teremőr,	szék,	siet,	enni

EGYSZERŰ	SZAVAK ÖSSZETETT	SZAVAK

TŐSZÓ TOLDALÉKOLT	SZÓ TŐSZÓ TOLDALÉKOLT	SZÓ

b)  Írd ki a toldalékolt szavakat külön is, és bontsd elemeire! Ha tudod, nevezd 
is meg a toldalékok típusait!

 

 

 

 

 

 

7.   Lásd el az alábbi szavakat a képletnek megfelelő toldalékokkal! 

MEGY	+	képző:	 

VILLAMOS	+	jel	+	rag:	 

PIROS	+	képző	+	jel	+	rag:	 

ÚT	+	képző	+	képző	+	rag:	 

DANI	+	jel	+	jel	+	rag:	 
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1.   Írj egy-egy jellemző szituációt az alábbi hangerőszintekhez!

2.   Hozz öt példát arra, amikor zavaró a túl hangos beszéd, a kiabálás!

 

 

 

 

 

3.   a)  Milyen gyorsan olvasol? Olvass fel egy percen ke-
resztül egy részt kedvenc könyvedből padtársad-
nak, normál beszédtempódban! Ha vége az egy 
percnek, számoljátok meg az elolvasott szavakat!

 

b)  Próbálj az a) feladatban kapott értéknél másfél-
szer gyorsabban, illetve fele olyan lassan olvasni! 
Melyik nehezebb? Szerinted miért?

 

HaNgerő SziNTjei

teljes csend

suttogás

halk beszéd

normál hangerő

hangos beszéd

kiabálás

0.

1.

2.

3.

4.

5.

–	Gyerekek,	csendesebben!	
Nem	hallom	tőletek	a	saját	

kiabálásomat!

KORCSOPORT szó/perc

átlag

6 évesek 82,1

7 évesek 81,3

9 évesek 88,9

11 évesek 90,1

13 évesek 99,6

I.  ÉLŐBESZÉD – ÍROTT SZÓ
2.  A beszédhang erőssége, magassága,  

a hangszín és a beszédtempó
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Montágh Imre: Figyelem és fegyelem címen írt (1986) utolsó könyvében segítséget kaphatsz 
a beszéded, tanulási képességeid, jó előadói fellépésed fejlesztéséhez. Az alábbiakban egy 
részletet olvashatsz a könyvből. 

1.  Vitassátok meg pármunkában, majd csoportban, miként kapcsolódik egymáshoz ezeken a terüle-
teken (tanulás, előadás, beszéd) a figyelem és a fegyelem!

2.  Keressétek meg a könyv újabb kiadását (Holnap Kiadó, 2004) a könyvtárban, írjatok róla ismerte-
tőt, vagy válasszatok belőle, és mutassatok be 1-2 gyakorlatot a tartalom érzékeltetésére!

„A hanglejtés szoros összefüggést mutat a hangsúllyal. A magyar beszéddallam alapformája eresz-
kedő, pontosabban elöl eső. A szenvtelen kijelentés ereszkedő hanglejtésével szemben van egy má-
sik, jól regisztrálható dallamívünk: az érzelemmentes kérdő hanglejtés. Ezt akkor alkalmazzuk, ha 
nyelvileg nem derül ki, hogy kérdezünk, azaz, ha nincs kérdőszó a mondatban. Ilyenkor kénytelenek 
vagyunk hangmenetünkkel jelezni a kérdést. Ez az emelkedő-ereszkedő, azaz végén eső hanglejtés. 
Ha a kérdést kérdőszóval intézzük, a hanglejtés azonos a kijelentő formával: elöl eső.

 Kérdő dallamok: Kijelentő dallamok:

vol Hol Já
Jánosnál vol nosnál vol

tál? tál? tam.

Napjainkban terjedőben van egy infantilis¬ kérdő dallam, amelyben az utolsó szótag kerül a legma-
gasabbra:

ra? lünk? tem?
ó de füze

Lesz ma Mikor ebé Hova tetted a

Az emelkedő hanglejtés csak felsorolás esetén indokolt. A végén azonban ilyenkor is alászáll a dallam:”

vet, tet, lat és ce
Vettem köny füze tol ru

zát.

¬ gyerekes, éretlen, visszamaradt. (Itt a kényeskedőt is jelenti.)

KITEKINTŐ

4.   Pótold a következő szöveg központozását! Tegyél || jelet a szövegben oda, 
ahol olvasáskor hosszabb szünetet tartanál! 

ÉnnembánnámhanéhanéhameglátogatnaaSzomorúságMondjuk 

havontaegyszerVagyinkábbfélévenkéntElüldögélhetneittMégbeis 

sö té t í tenékakedvéér tÖsszehúznámmagaméssa jognasa jognaa 

szívemDehogymindennapeljönNanemaztmármégsem!

(Lázár	Ervin:	A	Négyszögletű	Kerek	Erdő	– részlet)
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3. Hangsúly, hanglejtés

1.   Fogalmazd meg az alábbi mondat hangsúlytól függő különböző jelentéseit!

Balázs	segít	Katinak

2.   Írj egy-egy példát a megadott mondatfajtákhoz! Olvasd fel a példamonda-
taidat! Ügyelj a megfelelő hanglejtésre!

Kérdő	mondat	kérdőszóval:	  

Kijelentő	mondat:	  

Eldöntendő	kérdő	mondat:	  

Felszólító	mondat:	  

Óhajtó	mondat:	  

Felkiáltó	mondat:	  

3.   Olvasd fel a szöveget először a) prózaritmussal, majd b) versritmussal!  
Figyeld meg az eltéréseket! 

Eljön a nyeremény-hétfő,
de ma nem nyerhet, csak két fő,
hiába a nyeremény-kedd,
nyereményben ne reménykedj,

szerda, szerda, dobszerda –
újabb	szelvényt	dobsz	el	ma,
csütörtökön	nem	nyersz,	megint,
pénteken	sem	ezek	szerint	–

majd	a	szombat!	Á!	Hiába.
Ma	sem	indulsz	Ázsiába.
Vasárnap	már	meg	se	nézed	–
aztán	hétfőn	–	hogyan,	hogy	nem?	–

újrakezded	az	egészet.

(Szabó	T.	Anna:	Szerencsejáték)

4.   a)  Beszéljétek meg párban, milyen beszédhelyzetekben hangozhat el a kö-
vetkező párbeszéd!

–	Vettem	egy	kutyát.
–	Hogy	mit?
– Egy kutyát.

b)  Adjátok elő a párbeszédet úgy, hogy a hangsúlyt, hangerőt, hanglejtést, 
hangszínt hozzáigazítjátok az általatok kitalált beszédhelyzethez!  

c)  Tapasztalatotokat jegyezzétek le a párbeszéd mellé!
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4. Tekintet, arcjáték, testtartás, térköz

1.   Milyen lelkiállapotról, hangulatról, érzésekről árulkodnak az alábbi képek?  
Írj egy-egy szituációt, amelyre jellemző az adott arckifejezés! 

 

 

2.   a)  Mutasd be, milyen gesztus kapcsolódik az idenézz, rám állandósult kife-
jezéshez!

b) Fejezd be az „Idemondd, a             !” mondatot! 
c)  Fogalmazz meg az a) és a b) feladatrész alapján egy általános udvariassági 

tanácsot!

 

 

3.   Gyűjts öt üdvözléskor használt gesztust!

 

4.   Most mutasd meg! Az activity játékszabályai szerint, szöveg nélkül játsz-
szátok el padtársaddal a következő szituációkat!
Az	igazgatótól	tudod,	hogy	az	iskola	3D-s	nyomtatót	kap	hamarosan.

Megkaptad	a	születésnapodra	a	régen	megígért	aranyhalat.

Holnap	nem	írtok	még	dolgozatot	ének-zenéből.

5.   Olvass a jelekből! Írj az emotikonok alapján egy rövid, 8-10 mondatból álló 
elbeszélést a füzetedbe!
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6.   Miről árulkodhat a képen látható fiatalok testtartása? Írd a képek alá a lehetséges 
helyzeteket, hangulatokat! Ezután vitassátok meg az osztályban a válaszaitokat!

7.   Mit gondolsz, milyen viszony van a képen szereplő emberek között? Írd a kép alá!

8.   Egészítsd ki az ábrát a zónák nevének és távolsági adatainak beírásával! Kösd 
össze a meghatározásokat a zónák nevével! 

Ez az a távolság, amely a legmegfelelőbb, ha 
egy	 embercsoporthoz/embercsoporttal	 be-
szélünk.

Ez	az	a	távolság,	amely	elválaszt	bennünket	
idegenektől, ismeretlenektől és mindazoktól, 
akiket	nem	ismerünk	elég	jól.

Körülbelül	ez	az	a	távolság,	amely	elválaszt	
minket	embertársainktól	a	mindennapi	tevé-
kenységek	 ellátása	 során,	 munkahelyünkön	
vagy akár egy baráti összejövetelen.

Ide	csak	a	hozzánk	közelállókat	engedjük	be.	
Nagysága	kultúránként	változó.	Ezen	belül	a	
szoros …zóna 15 cm-ig terjed, ahova csak fizi-
kai	érintkezés	során	lépnek	a	felek.

0–60 cm közö�

60–120 cm közö�

120–360 cm közö�

360 cm fölö�

TÁRSADALMI ZÓNA

SZEMÉLYES ZÓN
A

INTIM
 ZÓ

N
A

NYILVÁNOS ZÓNA
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5. A beszéd és az írott szöveg

1.   Mi jellemzi az élőbeszédet és az írott szöveget? Írd a megállapításaidat a táblá-
zatba! 

ÉLŐBESZÉD ÍROTT	SZÖVEG

2.   a)  Hétvégén sportnap lesz az iskolában, amelyen te is részt veszel.  
Fogalmazd meg ezt az információt egy általad választott felnőttnek:

–	élőszóban	előadva:	 

 

–		üzenőlapra	írott	 
formában:	

–	telefonon	küldött	rövid	üzenetként:	 

 

b) Párban értékeljétek, melyik megnyilatkozásnak mi az előnye!

 

 

3.   Töltsd ki a táblázatot!

MIKÉPPEN	JELÖLÖD… HA	PAPÍRRA
ÍRSZ

HA	SZÁMÍTÓGÉPEN,	
TELEFONON	ÍRSZ

a	szünetet

a bizonytalanságot

a	meglepődést
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6.  Az ismeretközlő szöveg  
beszédben és írásban

1.   Karikázd be az ismeretközlő szövegekkel kapcsolatos igaz állítások betűjelét!  
A helyes válaszok betűjeleiből egy értelmes szót olvashatsz össze. 

S)	Adatok,	táblázatok,	ábrák,	grafikonok	is	szerepel(het)nek	benne.

B)	Szerkesztése	csapongó;	gyakran	épülnek	epizódok	a	szövegbe.

Z)	Szakszavak,	idegen	szavak	gyakran	előfordulnak	benne.

A)	Megfigyeléseken	és	kutatásokon	alapuló	szöveg.

C)	Szóhasználatára	élőszóbeli	kifejezések	jellemzők.

K)	A	feldolgozott	téma	lehatárolt,	nem	szerteágazó.

D)	A	szöveget	laza	szerkesztettség	jellemzi.

M)	Világos	mondatszerkesztés	jellemzi.

A)	Ok-okozati	összefüggésekre	helyezi	a	hangsúlyt.

Megfejtés:	 

2.   Írj 3-3 mondatból álló tudományos alapú és szépirodalmi stílusú szöveget  
a kép alapján!

Tudományos	alapú:  

 

 

 

 

 

Szépirodalmi:  

 

 

 

 

3.   Házi feladat 
Írj rövid ismeretterjesztő szöveget a kedvenc állatodról vagy növényedről! 
Használd a megadott szempontokat: név, eredet, élő- vagy termőhely, faj, 
életkor, tulajdonságok, személyes kötődés!
A szövegedet beírhatod a füzetedbe, de készíthetsz posztert is.
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7. Az írott szöveg külső jellemzői

1.   Fejezd be a mondatot! Legalább öt érvet sorolj fel! 

Azért	kell	rendezetten	írni,	mert…

 

 

 

 

 

2.   Jelöld pirossal az alábbi szövegben, hol kezdenél új bekezdést! Otthon ellen-
őrizd a megoldásodat a regény alapján!

Aromo	nyúl.	Ugrifüles,	nagyeszű.	Úgy	is	hívjuk:	fékezhetetlen	agyvelejű.	Ő	meg,	
tudod,	 kint	 lakott	 a	mezőn.	 Szabadfoglalkozású	 nyúl	 volt.	 Káposztaszakértő.	
Egyszer	hoz	ám	neki	a	postás	egy	levelet.	Azonnal	jelenjék	meg	itt	meg	itt,	ek-
kor	és	ekkor,	mert	köteles	elvégezni	a	nyúlfutás-tanfolyamot.	El	is	ment	sze-
gény.	Egy	nagy	épületre	ki	volt	írva,	hogy	Nyúlfutást	Oktató	Főtanfolyam.	Oda	
kellett	mennie.	Egy	bizottság	elé	vezették.	Kövér,	pirospozsgás	urak	ültek	a	bi-
zottságban.	Aromo	éppen	mondani	akarta,	hogy	minek	tanulja	ő	a	nyúlfutást,	
amikor...	de	a	főkövér	már	rá	is	reccsent:	„Na,	fusson	egy	kört!”	Aromo	futott.	
„Rettenetes!	–	sopánkodtak	a	bizottság	tagjai.	–	Hogy	dobálja	a	farát,	micsoda	
rossz	lábtartás,	ezt	a	gyenge	technikát!”	Aromo	megint	mondani	akarta,	hogy	
hiszen	ő	nyúl,	de	nem	engedték	szóhoz	jutni.	Heteken	át	gyakoroltatták.	Nyúl-
futásra	oktatták	a	kövérek.	De	igen	elégedetlenek	voltak	vele.	 Ilyen	rossz	ta-
nulójuk	még	sose	volt,	 ingatták	a	fejüket,	és	három	hét	múlva	előhoztak	egy	
teknősbékát.	„Na,	mutasd	meg	neki!”	–	mondták,	s	a	teknősbéka	fél	nap	alatt	
végigcsoszog	ott	a	kerten.	„Na,	látod,	ez	az!	–	mondták	a	kövérek	Aromónak.	
–	Ez	az	igazi	nyúlfutás.	Látod,	milyen	szépen	ingatja	a	fejét,	milyen	kecsesen	
rakja	a	lábát?!	Igaz,	a	gyorsaságát	még	icipicit	fejleszteni	kell,	de	akkor	is	így	fut	
egy	igazi	nyúl.”	Aromo	igen	mérges	lett,	azt	se	mondta,	fapapucs,	csak	zsupsz!	
átugrott	 a	kerítésen,	és	uzsgyi	neki,	 vesd	el	magad!	 Isten	 veled,	nyúlfutásra	
oktató	tanfolyam!	A	kövérek	meg:	„Utána,	utána,	hiszen	még	nem	tud	rendesen	
futni,	fogják	meg!”	De	mire	kettőt	léptek,	Aromo	farkincája	végét	se	látták.	No-
sza,	vérebeket	eresztettek	utána.	Így	találkoztam	Aromóval.	Futott,	mint	a	nyúl,	
nyomában a vérebek.

(Lázár	Ervin:	A	Négyszögletű	Kerek	Erdő – részlet)
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3.   Próbálj meg úgy leírni egy általad kitalált mondatot, ahogy első osztályban ta-
nultad, azaz gyöngybetűkkel, úgy, hogy csak a szavak végén emelheted fel a ce-
ruzádat! Utána írd le a saját, mostani írásoddal! Figyeld meg a különbségeket  
a két írás között! Dolgozz a füzetedben!

4.   a)  Jelöld be az alábbi képen, hogy mit nevezünk sortávolságnak, margó-
nak, betűméretnek, szótávolságnak és szövegtükörnek! Hol helyezke-
dik el a lábjegyzet?

b)  Emeld ki valamilyen módszerrel a szöveg legfontosabb információit!

67

Gondolatébresztő
Gyűjtsetek össze két perc alatt közösen annyi ly-t tartalmazó szót, amennyit tudtok! Válo-
gassátok ki közülük a mellékneveket!

Ismételj!    A melléknevek helyesírására vonatkozó szabályok közül jó néhányat 
már ismersz. Nemrég tanultad, hogy a tulajdonnevekből -i, -beli és -s képzővel ellá-
tott mellékneveket hogyan írjuk helyesen. Tudod már azt is, hogy: 

– az ó, ő, ú, ű a melléknevek végén mindig hosszú, pl. állandó, mellső, homorú, 
gyönyörű, háromlábú, hétfejű. 

– több melléknévben a j hangot ly-nal írjuk a hagyomány szerint, pl. gömbölyű, 
mulya, mély, sekély.

– a felsőfokú (és túlzófokú) melléknevek elválasztásánál figyelni kell arra, hogy 
a szótagolással ellentétben a leg- (és legesleg-) jel határán kell tagolni, mintha össze-
tett szó előtagja lenne. Tehát nem *le-gel-ső, hanem leg-el-ső. Itt tehát nem a kiejtés, 
hanem a szóelemzés elvét követjük. 

Az s végű melléknevekből -n/-an/-en raggal alkotott szavakat sokan hosszú s-sel 
ejtik, de leírni röviddel kell őket (magasan, ügyesen, erősen).
Egybeírás vagy különírás?    Az „egybe- vagy különírjam?” kérdés sokszor 
merül fel a melléknevekkel kapcsolatban is. 

– Vannak olyan színárnyalatnevek, amelyeknél maga a színnév egyszerű szó. 
Ekkor a színnevet és az árnyalatot egybeírjuk (sötétkék, zöldessárga). Ha azonban vagy 
a színnevet, vagy az árnyalatot összetett szó fejezi ki, akkor az árnyalatjelző külön-
írandó (világos narancs+sárga, halvány lilás+kék, rózsa+színes lila, narancs+sárgás vörös). 

– Az anyagneveket egybeírjuk azzal a főnévvel, 
amelyet jellemez, ha mindkettő egyszerű szó (ezüstvil-
la, pamutzokni). Ha azonban vagy az egyik vagy mind-
két tag összetett szó, akkor a két kifejezés különíran-
dó: ezüst ét+készlet, szín+ezüst villa, pamut boka+zokni, 
mű+anyag kanál.

– Vannak olyan melléknévből és főnévből álló kap-
csolatok, amelyek mást jelentenek egybeírva, mint 
külön. A szövegkörnyezet sokszor segít, hogy eldönt-
sük, melyikről van szó. Például a gyors vonat ugyan-
úgy helyes, mint a gyorsvonat, utóbbi azonban vonat-
fajtát jelent, míg előbbi egy gyorsa(bba)n közlekedő 
vonatot, akár személyvonatot is. Ugyanígy meleg ágy  
az, amiből reggel épphogy kikeltél, míg a palánták a 
melegágyban várják a jó időt.

* könyvünkben csillaggal a helytelenül leírt szóalakokat jelöljük.

19.  A melléknevek helyesírása

Keress olyan szókapcsolatot, 
amelyek mást jelentenek egy- 
beírva, mint külön!
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8.  Érvelés, meggyőzés szóban – 
Kiegészítő tananyag

1.   Gyűjtsetek érveket és ellenérveket az élsporttal kapcsolatban! Készítsetek 
a társaddal – páros munkában – táblázatos összegzést az általatok legfon-
tosabbnak tartott érvekről és ellenérvekről! 

ÉLSPORTOLÁS

MELLETTE	SZÓL ELLENE	SZÓL

2.   Képzeld el, hogy nagyon szeretnél kapni valamit – pl. kiskutyát, telefont, szá-
mítógépet, biciklit – születésnapodra, de szüleid vonakodnak teljesíteni a kí-
vánságodat. Először gyűjtsd össze érveidet! Utána építsd fel érvelésedet, azaz 
gondold át, hogy milyen eszközökkel próbálnád meggyőzni szüleidet. Észérvek-
kel, vagy inkább az érzelmeikre hatva? Tartsd szem előtt az érv felépítését: tétel, 
bizonyíték, logikai összekötő elem. Próbáld kitalálni azt is, hogy milyen ellenér-
vek várhatók részükről, és találj ki lehetséges válaszokat ezekre is! Jegyezz le ide 
pár kulcsszót, ha van kedved valakivel el is játszhatod a jelenetet!

 

 

 

3.   Cáfold a következő állításokat! Tartsd be a vitatkozás szabályait!
A	mai	fiatalok	neveletlenek	és	hangosak.

1.	ellenérv:	 

2.	ellenérv:	 

3.	ellenérv:	 

Az	internetnek	semmi	haszna	nincs,	csak	veszélyt	jelent	mindenki	számára.

1.	ellenérv:	 

2.	ellenérv:	 

3.	ellenérv:	 


