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S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
Mit jelent számomra az anyanyelv?
1. Fogalmazd meg 1-2 mondatban, mit jelent számodra az anyanyelv!


2. Mi lehet az oka az anyanyelv elnevezésnek?

3. A Magyar értelmező kéziszótár szerint az anyanyelv „az a nyelv, amelyet az ember gyermekkorában (elsőként, főként az anyjától) tanult meg, s amelyen rendszerint legjobban és legszívesebben beszél”
a) Húzd alá az alábbi szövegben azokat a részeket, amelyekben a fenti meghatározásnál többet mond a szerző!
„Számomra tehát az anyanyelv azt jelenti, hogy beletartozom egy adott nyelv világába,
amibe születtem, amit megtanultam viszonylag könnyedén, mondhatnám észrevétlenül, mert csak ismételgetni kellett, amit a környezetemtől hallottam: helyzetek, tárgyak, cselekvések megnevezéseit, elfogadni a beszédemet javító szándékú intelmeket,
és máris birtokolhattam a világ egyik legszebb, leggazdagabb rendszerű, leghajlékonyabb, bár magányos nyelvét.” (Szakonyi Károly)
b) Írd le azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyekből kiolvashatók a szerző érzelmei
az anyanyelve iránt!


c) Melyik szó utal a magyar nyelv különleges helyzetére?

4. M
 it jelentenek az alábbi szavak? A megoldáshoz használd a Magyar nyelv értelmező szótárát!
anyaföld: 
anyacsavar: 
anyaegyház: 
bálanya: 
örömanya: 
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S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
Nyelvváltozatok
Emlékeztető
Az utóbbi évtizedek technikai vívmányainak köszönhetően sokat változott az ifjúság nyelve. A mobiltelefonok lehetőséget nyújtottak arra, hogy rövid szöveges üzeneteket (sms-eket) küldhessünk és fogadhassunk. Kialakult az sms-nyelv, melyet alapvetően korlátok közé szorított az, hogy a korai mobilok csak
160 karakterből álló üzeneteket tudtak továbbítani. Így az sms-nyelv sok praktikus újítással, szellemes
ötlettel egyszerűsíti a levelezés módját, és a megszokott leírástól is el-eltérhet.

Az sms-nek, ennek az új, sok rövidítést használó nyelvnek irodalmi megjelenését láthatjuk a következő versben.
sms
billentyűzáras
„azt írom + most 1 smsbe
hogy beléd vagyok kedvesem esve
vágyak dobálnak partra kivetnek
billentyűzárát oldd ki szivednek”
			
Varró Dániel
1. Mi a vers címe? Mire utal?

2. A
 vers alcíme: billentyűzáras. Mit jelent ez a szó? A vers utolsó sorában is megjelenik a billentyűzár. Mit jelent itt?

3. Az sms-nyelvezet fő jellegzetességei
kisbetűs írásmód		

rövidítések		

a központozás hiánya

Írd át a verset a köznyelvi nyelvhasználat (helyesírás) elvei szerint!




4. Milyen egyéb helyesírási, nyelvhelyességi hibát találhatunk a szövegben?
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S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
5. Sms-szótár. Írd a rövidítések és jelek mellé, mi a jelentésük!
Rövidítés

Teljes alak

Rövidítés

+

grat!

5let

h

asszem

hv?

emléxem

sztem

jo8



Lm1

/c

MléxM

sztem

Teljes alak

3kor ott vok
6. Mely regényekről számolnak be az sms írói?
a)
haho, tok jot olvastam :) fiukrol szol akik 1 tok jo helyen bandaznak es kozben masokkal haboruznak + mindN ja és még rágnak is vmi cuccot, aminek nem jut eszembe a
neve.. sztem tok jo, olvasd el ;)

b)
Szió! Olvasd L a hp-t,varázslós+csodalényes.nagyon izgi,a végén jön a főgonosz & eldől
a világ sorsa.nem túl rövid,de tecceni fog.utána nézd+ filmen is,yo?xoxo

7. Válaszd ki az egyik regény bemutatását, és írd át köznyelvire a szöveget!
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S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
Személyleírás
1. O
 lvasd el a személyleírásokat, és döntsd el, melyik szereplőre illenek!
a) Írd a nevüket a rajz felett található keretbe!
Sára alacsony és kövér. Göndör haja van, az arca kerek, kicsi fülekkel és szemekkel.
Narancssárga ruhát, sárga kabátot és barna cipőt visel.
Paula magas és vékony. Hosszú, sötét haja van, és szögletes arca. Az orra hosszú. Ruhája lila, cipője barna.
Péter magas és sovány. Arca hosszúkás, bajusza van, és kopasz a feje. Piros inget, kék
nadrágot és fekete cipőt visel.
Tamás magas és kövér. Hosszú, szőke haja van, szeme, orra és füle is nagy. Világos, kék
póló, kék nadrág és fekete cipő van rajta.
Sándor magas és kövér. Kopasz, és kerek az arca, orra, szája és füle is nagy. Zöld pólót
visel barna nadrággal és szürke edzőcipővel.
Kata magas és kövér. Rövid, sötét haja van, és hosszú nyaka. Szeme kicsi, az orra hos�szú. Rózsaszín pólót, fekete szoknyát és szürke cipőt visel.

b) A leírások alapján színezd ki a képeket!
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S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
2. T
 olvajok jártak az iskolában, és néhány dolgot elvittek az osztálytermetekből.
Egy diák látta őket, és a következőket mondta a rendőröknek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Az első tolvaj magas és sovány. Hosszúkás arca van.
A második tolvaj alacsony és kövér, az arca kerek.
A harmadik ovális arcú, alacsony és sovány.
A kerek arcú tolvajnak nagy az orra.
A hosszúkás arcú tolvajnak az orra is hosszú, a szemei kicsik.
A kövér tolvaj füle nagy, haja rövid.
Az ovális arcú tolvaj szemei nagyok, szája kicsi.
A nagy orrú tolvaj szeme és szája is nagy.
A másik tolvaj szája hosszúkás, és lófarokban hordja a haját.
A kis szájú tolvajnak az orra és a füle is kicsi.
Az egyik férfi füle úgy néz ki, mint egy nyolcas.
A kis orrú férfi kopasz.
Mindegyik tolvaj pólót és farmert viselt.

a) Rendezd az információt a táblázatba!
1. tolvaj

2. tolvaj

3. tolvaj

termet
arc
orr
szem
fül
száj
haj
ruha
b) Rajzold le a tolvajokat a füzetedbe, majd a rajzodat hasonlítsd össze a padtársadéval!
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S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
Képeslap küldése
Képeslapot küldeni egy kirándulásról azt jelzi, hogy gondolunk a címzettre, és röviden
jelezzük, mi történt velünk. Válasszunk olyan képeslapot, amely egy kedvelt látnivalót
mutat!
1. K
 eress a legutóbbi kirándulásodról egy képet, ragaszd az alábbi keretbe!
Összevághatod a képet több fotóból is, illetve rajzolhatsz, ha nincs fényképed.

A képeslap hátsó oldalára írhatunk üzenetet. A jobb oldali részre a címzett neve, címe
(város, utca, házszám, ország, irányítószám) kerül. A bal oldalra írjuk az üzenetet.
2. Í rj a fenti kirándulásról egy barátodnak a jobb oldalon lévő képeslap üres helyére!
(Az íráshoz tanulmányozd az alábbi információkat!)
Jótanácsok
• Kevés hely van egy képeslapon, ezért csak az utazás egy érdekes napját, eseményét emeld ki!
• Mondj valami személyeset is, például hogy gondoltál rá utazásod közben, várod, hogy újra találkozhassatok! (Pl. Bárcsak te is itt lehetnél!)
• Írhatsz az időjárásról is, különösen, ha az valamiért érdekes.
• Térj ki arra is, ha ettél valami finom helyi ételt!
• Utalj a jövőre: hova mész még, mikor térsz haza stb.!
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S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
Minta

Bélyeg
helye
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A N Y A N Y E LV I I S M E R E T E K
Beszédhangok és betűk
1. Egészítsd ki az ábécét! Írd be a hiányzó betűket!
A

B

C

G
NY

I
O

D
Í

J

Ó
Ü

DZ

Ű

DZS

É

L

LY
S

P

Q

R

V

W

X

F

M
T
Z

Emlékeztető
A magyar nyelv beszédhangjai kétfélék: magánhangzók és mássalhangzók.
A hangok rövidebb vagy hosszabb ideig hangozhatnak, ezért vannak rövid és hosszú hangok. Írásban a
hosszúságot magánhangzók esetében ékezettel, mássalhangzók esetében betűkettőzéssel jelöljük.

2. A kiejtés időtartama alapján csoportosítsd a magánhangzókat!
Rövidek

Hosszúak

3. Mivel jelöljük írásban, hogy egy magánhangzót hosszan kell ejteni?

4. Tedd ki az alábbi szavakban a hosszú magánhangzókra az ékezetet!
takacs

etkezes

nyilik

orso

szölö

tuljut

szamar

repedes

diszit

hollo

szörös

ujul

lajhar

felelem

bizik

borso

szakacs

gyürü

visit
sirni

5. 	
Az alábbi szavak más jelentést kapnak, ha valamelyik magánhangzójukra
ékezetet teszünk. Írd le az összes lehetséges formát!
kerek: 
veres: 
szemet: 
arany: 
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A N Y A N Y E LV I I S M E R E T E K
6. 	
Mondd el hangosan az alábbi nyelvtörőket! Igyekezz minél gyorsabban
elmondani őket!
•
•
•
•

Ádám bátyám pávát látván, száját tátván, lábát váltván pávává vált.
Öt török öt görögöt dögönyöz.
Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa papi fapipa.
Fekete bikapata kopog a fekete pepita patika köveken!
7. 	
Alakítsatok csoportokat! Minden csoport kap egy rövid-hosszú magánhangzópárt, majd három perc alatt gyűjtsetek minél több olyan szót,
amelyekben csak az adott hangpár (vagy annak egyik tagja) található.


8. 	Egészítsd ki az igéket a szükséges betűkkel, és írd melléjük a cselekvést végző
nevét!
labda, szöcske, medve, ember, egér, víz, madár, szív, ébresztőóra, avar
ca_____og

______________________

csö_____en

______________________

su_____an

______________________

cso_____an

______________________

szö_____en

______________________

pa_____an

______________________

do_____an

______________________

zi_____en

______________________

ba_____ag

______________________

szá_____

______________________

9. Alkoss a következő betűkből szavakat! Keress többféle megoldást!
iomz, edőr, rté, orotk

10. a) Gyűjtsd össze osztálytársaid keresztnevét!



b) Írd le a neveket betűrendben!
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A N Y A N Y E LV I I S M E R E T E K
Szavak jelentése
Emlékeztető
•
•
•
•
•
•

Többjelentésű szavak: a második és további jelentések az elsőből fejlődtek ki.
Azonos alakú szavak: a hangalak megegyezik, a jelentés nem, az azonosság véletlenszerű.
Rokon értelmű szavak: majdnem azonos vagy hasonló jelentésű szavak csoportja egy jelentésen belül.
Ellentétes jelentésű szavak: a szavak jelentése ellentétes egy jelentésen belül.
Hangutánzó szavak: hangzásukkal természeti, állati vagy emberi hangokat idéznek fel.
Hangulatfestő szavak: hangalakja nem hangokat tükröz, hanem valamilyen mozgás, cselekvés,
tulajdonság hangulatát sejteti.

1. 	Helyezd el a szavakat a táblázat megfelelő oszlopába!
állam; nyámnyila; körte; fül; krákog; vár; bambul; beszél; fonjad, fonnyad;
hallgat; reccsen; iszik, vedel; levél; zümmög; óra; szöszmötöl; érdekes, unalmas
Rokon
értelmű

Többjelentésű

Azonos
alakú

Ellentétes
jelentésű

Hangutánzó

Hangulatfestő

2. 	Azonos jelentésűek-e a vers kiemelt szavai? Helyettesítsd őket rokon értelmű
szavakkal!
A hatvan év, mit mindketten megértünk __________________________________________
nem jelenti, hogy gyümölcsként megértünk _______________________________________
azt sem, hogy már mindent bölcsen megértünk ___________________________________
legföljebb egy garast mégis megértünk. __________________________________________
(Weöres Sándor: Rónay Györgynek)
3. 	Az idő múlását fejezik ki az alábbi szavak. Rendezd őket sorba az idő haladásának sebessége szerint a leglassabbtól a leggyorsabbig!
halad

iramlik

repül

rohan

vánszorog

4. Mi a alábbi szavak ellentétes jelentésű párja? Foglald a szópárokat mondatba!

12

melegít ________________________

kemény ________________________

itt _____________________________

bátor __________________________

S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
Vázlatírás
1. A
 z ábra a vázlat készítésének fontosságát mutatja. Fogalmazd meg egy mondatban, mi olvasható le az ábráról!


Emlékeztető
Vázlat: a szöveg lényegét feltüntető tervezet, amely áttekinti egy írásmű főbb elemeit,
gondolatmenetét. Vázlat lehet
• egy meglévő szöveg gondolatmenetének kiemelése,
• olyan terv, amelynek alapján majd felépítjük dolgozatunkat.
A vázlat formailag lehet szöveges, de ábra (folyamatábra, ágrajz stb.) is.

A vázlatírás főbb lépései:
1. A vázlat elkészítése előtt:
• Olvasd el a szöveget gondosan!
• Írj egymondatos összefoglalást minden gondolategységről!
• Húzd alá a kulcsszavakat!
• Állapítsd meg, mi a szöveg fő állítása!
• Olvasd újra a szöveget, és oszd részekre a gondolatmenet szerint! (A szerző
bekezdései hasznosak lehetnek ebben.)
2. Az írás menete:
• Az első mondatban mutasd be az írót és a mű címét!
• Említsd meg a legfontosabb tényeket sorban, felhasználva az egymondatos ös�szefoglalásokat!
3. Az összefoglalás megírása után:
• Ellenőrizd, hogy az összefoglalás megegyezik-e az eredeti írás gondolatmenetével!
• Javítsd az írásodat! Javítsd a helyesírást, központozást!
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S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
1. O
 lvassátok el az alábbi szöveget, majd készítsetek hozzá egy rövid vázlatot a
következő oldalon megadott séma segítségével!
A lovagkor
Az európai lovagság kezdetét Nagy Károly frank király uralkodásához köthetjük. Lóháton harcolni a csatákban két fontos előnyt jelentett: egyrészt óvott a kimerültségtől (különösen miután elterjedt a nehézpáncélok viselete), másrészt a lovas katonák
sokkal gyorsabban mozoghattak, mint a gyalogosok. A lovagok tették lehetővé Nagy
Károly hódításait, ezért ő szolgálatuk fejében földbirtokot adományozott nekik. A lovagok ezért ellenszolgáltatással tartoztak uruknak, ami általában katonai szolgálatot
jelentett.
Nagy Károly halála után birodalma széthullott, egész Európát belső viszályok sújtották: az önállósodott urak egyrészt egymás ellen harcoltak, másrészt sanyargatták a
városok, falvak népét. Ehhez járult még hozzá, hogy északról a vikingek, délről a szaracénok, keletről a magyarok portyáztak végig Európán. Az ellenük való védekezésben
szereztek jelentős érdemeket a lovagok. Idővel egyre inkább úgy tekintettek rájuk, mint
Európa egyedüli igaz katonáira.
A fentiekből látható, hogy a korai középkorban a lovag szó hivatásos harcost jelentett. Bár eleinte jó néhányan olyan szegények voltak, mint a parasztok, idővel meggazdagodtak, földbirtokuk lett. Kezdetben bárki lovaggá válhatott, ha hosszas erőfeszítéssel sikerült beszereznie a nehézlovas katonasághoz szükséges lovat és fegyverzetet,
később már csak az lehetett lovag, akinek az apja, nagyapja is lovag volt. A nemesi
családok fiaikat más nemesi családokhoz küldték, ahol hivatásos katonává képezték
ki őket. A lovaggá avatás során hűségesküt tettek, megfogadták, hogy védelmezik a
keresztényeket, tisztelik az ősök törvényeit.
Magyarországon nem jött létre a nyugat-európaihoz hasonló lovagi réteg, a lovagi
életforma csak szűk körben terjedt el, a magyar nemesek műveletlenebbek voltak.
A civilizáltabb lovagi életforma nálunk Lajos király uralkodása alatt kezdett elterjedni.
A feudális lovagi kultúra a királyi udvarhoz kötődött.
Az első fényes, helyhez kötött királyi udvartartás III. Béla uralkodásához köthető.
Az első székváros Esztergom volt, majd Buda és Visegrád. A magyarországi udvari kultúra függött a mindenkori király hatalmi súlyától, így a magyarországi lovagkort három
szakaszra oszthatjuk: III. Béla uralkodása, Károly Róbert uralkodásának vége és Nagy
Lajos időszaka, valamint Zsigmond kora. III. Béla hatalmas pompával fogadta udvarában Barbarossa Frigyes császárt és Oroszlánszívű Richárd angol királyt, akik keresztes
hadjáratot vezettek, Nagy Lajos nápolyi hadjáratai (1347, 1350) a nemesség látókörét
szélesítették, Zsigmond budai udvara a nemzetközi politika egyik fontos központjává
vált.
1396-ban Budára gyűltek a nyugat-európai lovagok, hogy a magyar király vezetésével részt vegyenek egy törökök ellen indított keresztes hadjáratban. Ezt tekinthetjük az
európai lovagi kultúra utolsó nagy felvonulásának.

14

S Z Ö V E G É R T É S - S Z Ö V E G A L K O TÁ S
A lovagkor (vázlat)
1. Az európai lovagság eredete
• Nagy Károly idején – 
• Nagy Károly halála után – 
• A lovaggá válás feltételei – 
2. Lovagok Magyarországon
• Az európai és a magyar lovagság különbsége – 
• A magyarországi lovagkor három szakasza:
a) 
b) 
c) 
2. Készíts az alábbi vázlat alapján egy fogalmazást a füzetedbe az autó történetéről!

Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, miért fontosak ezek az időpontok!
Az autógyártás története
I. 1900 előtt
II. 1900-tól 1945-ig
III. 1945-től máig
1885
1908
1929

Nagy gazdasági világválság

1942
1950-es évek
1964
1973
1990-es évek

Az első hibrid autók

2010-es évek
3. Milyen magyar vonatkozása van az autógyártás történetének?
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Leírás
A leírásban (pl. hogyan néz ki a szobánk, házi kedvencünk) arra törekszünk, hogy a hallgató, olvasó minél pontosabban el tudja képzelni azt, amit láttatni akarunk.
1. Rajzold le a szobád alaprajzát! Jelöld, hogy hol helyezkednek el a bútorok, az

ajtó, az ablak!

2. Mondd el szóban a padtársadnak, hogyan van berendezve a szobád! (A rajzodat

nem láthatja!) A hallottak alapján rajzolja le, utána cseréljetek! Hasonlítsátok
össze a rajzotokat!

3. Tegyetek fel egymásnak kérdéseket a szoba berendezésével kapcsolatban (pl.

színek, anyagok), a válaszokat jegyezzétek le! Ezután 5-6 mondatban írjátok le,
hogyan néz ki a padtársatok szobája!
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4. Olvasd el az alábbi részletet!
a) Milyen hangulatot közvetít a leírás?
A szél elállt vagy megfagyott, de mégsem volt teljes a csend, mert mintha selymek
úsztak volna a havon; suhogást érzett inkább az ember, mint hallott, amint a hideg
húzta össze a világot. Ezt a suhogást egy-egy surranás törte meg, ha valamelyik ágról vagy nádbugáról leesett egy-egy darab hó; egy-egy pattanás a Zala jegén, ha a jég
elszakadt a parttól, mert a víz felé húzódott, amiből élni lehetett.



b) Mi a különbség a két szöveg között? Húzd alá az eltéréseket!
A szél elállt vagy megfagyott, de mégsem volt teljes a csend, mert mintha lágy selymek úsztak volna a havon; halk suhogást érzett inkább az ember, mint hallott, amint a
hideg húzta össze a világot. Ezt a dermedt suhogást egy-egy puha surranás törte meg,
ha valamelyik ágról vagy nádbugáról leesett egy-egy darab hó; egy-egy pattanás a Zala
jegén, ha a vastagodó jég elszakadt a parttól, mert a víz felé húzódott, amiből élni lehetett.
(Fekete István: Téli berek, részlet)
5. Egészítsd ki az alábbi szöveget a megadott melléknevekkel!

bútorozatlan

fehér

fehérneműs

fekete

galléros

hosszú

kagylós

mahagóni

illatos

nedves

vörös

Az ajtó mögött a fogason ___________________ köpeny lógott, kantárral meg
___________________ bőrsapkával, s egy szögletben, lenn a földön, egy pár
___________________ szárú csizma a még ___________________ sárral. Emma felment
a hálószobákba. Az első ___________________ volt, de a másik, a közös hálószoba,
___________________ függönyös fülkéjében ___________________ ággyal ékeskedett.
A _______________ szekrényt ___________________ doboz díszítette, s az ablak mellett,
az íróasztalon, ___________________ csokor száradt egy korsóban, ___________________
selyemszalaggal.
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Az okoskerékpár
Egyre több nagyvárosban működik közösségi kerékpármegosztó rendszer. Ezek fedélzeti számítógéppel felszerelt okoskerékpárok, melyeket egyedi kivitelben gyártottak. A lopások megelőzése érdekében az alkatrészeik egyediek, más biciklikkel nem
összeállíthatók.
Felépítésük nem túl bonyolult, a városi közlekedési szokásoknak és a KRESZ előírásainak megfelelő felszereléssel (első és hátsó lámpák, küllőprizmák, csengő) rendelkeznek, és kitámasztó is került rájuk. A bringákat defektálló, tömör gumikerekekkel
szerelték fel.
1. A
 szövegben bemutatott közlekedési eszköz különböző elnevezésekkel szerepel.
Melyek ezek? Húzd alá!
2. Másold ki a szövegből azt a kifejezést, amely az egyedi szó jelentését magyarázza!

3. Mit jelent a defektálló kifejezés? A szótár segít a megfogalmazásban!


Szótár
Defekt: gumihiba, a jármű kerekének külső borításában hirtelen keletkező jelentős lyuk, akkor
történik, ha menet közben ráhajt valamilyen hegyes vagy éles dologra (néha durranás kíséri).

4. Magyarázd meg az okoskerékpár szó jelentését!


5. M
 it jelent a közösségi kerékpármegosztó rendszer kifejezés? Válaszd ki annak a
válasznak a betűjelét, amely megmagyarázza ezt a kifejezést!
a) Két ember vesz egy kerékpárt, és megosztoznak rajta.
b) Az elromlott kerékpárokat szétszerelő műhely neve.
c) A rendszer lehetővé teszi a kerékpárok rövid távú bérlését, melyet a felhasználók
gyűjtőállomásokon kölcsönözhetnek és adhatnak le.
d) Két ember egyszerre tud kerékpározni rajta.
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6. Olvasd el a Kerékpáros kisokost! Mi a legfontosabb szabály?


Kerékpáros kisokos
A legfontosabb szabály, hogy láthatónak kell lennünk az utakon, ezért szükséges a
megfelelő felszerelés a kerékpáron. Melyek ezek?
1. Lámpák – elöl fehér, hátul piros
Jelzik a velünk szemben, valamint mögöttünk haladó járműveknek, hogy figyeljenek
ránk. A fényeknek minimum 150 méteres távolságból kell látszódniuk.
2. Piros prizma hátulra
Szabály szerint nem lehet háromszögletű, viszont nincs megkötve, hogy a biciklin pontosan hova tegyük.
3. Sárga küllőprizma – legalább kettő, az első kerékre szerelve
A bicikli küllőire szerelt fényvisszaverő az oldalról jövők számára észrevehető.
4. Csengő
Elsősorban azért van, hogy figyelmeztessük a körülöttünk közlekedőket. A telefonjukba merülő járókelők esetén nagyon hasznos.
7. Hová szerelnéd fel a kötelező biztonsági eszközöket az alábbi biciklin? A Kerék
páros kisokos alapján írd a számokat a megfelelő helyre!

19

A N Y A N Y E LV I I S M E R E T E K
Szófajok
1. Mit tudsz a szófajokról? Tanulmányozd a tankönyv összefoglaló táblázatát!

(78. oldal/13.)
2. T
 agold szavakra az alábbi mondatokat! Írd le a vonalra a szavakra bontott
mondatot helyesen!
Acsukamarregotafigyeliakiszemeltzsakmanyat.

Tamásátadtaategnapikönyvetbélának.

3. M
 ilyen jelentésárnyalatot fejeznek ki az indulatszók az alábbi mondatokban?
Írd a mondatok betűjelét a táblázatba!
A) Jaj de szép!
B) Nana, elesel!
C) Jaj, ez fáj!
D) Na, ezt sem láttam még!
E) Peti, Kati, hű de nézi, fusson, aki utoléri!
F) Kipp-kopp, kipp-kopp, ki van az ajtóban?
G) Hej, ha én is, én is köztetek lehetnék...
H) Tányértalpas lompos farkas, fuss el innen, huss, huss, huss!
figyelmeztetés

öröm

óhaj, vágy

meglepődés, meghökkenés

csodálkozás

állatűzés hangutánzással

fájdalom

hangutánzás

4. Csoportosítsd a szavakat szófaji besorolásuk szerint!
énekelni, te, piros, virág, Tamás, hatodik, dolgozik, fölött, én, nekem
Főnév
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Melléknév Számnév

Névmás

Ige

Főnévi
igenév

Határozószó
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5. Sorold be a tulajdonneveket a megfelelő kategóriába!
Biopon, Hold, Bogáncs, Kiss Márton, Hazám, Tungsram, Kossuth-díj, Ausztrália,
Cirmos, Édes Anyanyelvünk, MTA, Skoda, Jupiter, Fiastyúk, Boka, Kisalföld, Magyar
Képzőművészeti Egyetem, Magyar Nemzet, Viki, Eötvös Loránd-emlékérem
Személynevek
Állatnevek
Földrajzi nevek
Égitestek neve
Címek
Márkanevek
Intézménynevek
Díjak és kitüntetések
6. A
 z alábbi szövegből válogasd ki a mellékneveket, majd csoportosítsd aszerint,
hogy érzékszervekkel felfogható vagy gondolatban megalkotott tulajdonságot
fejeznek-e ki!
Az apa bőbeszédű, makacs, vállas ember. Az anya csöndes, félénk, törékeny, szőke as�szony. A fiú izmos, karcsú gyerek. Arca fehér, haja sötétbarna, szeme égszínkék. Fürge,
gyors a mozgása. Indulatos, de tud uralkodni magán. Eszes, okos, kitartó. Írása szép,
tiszta. Matematikából a legügyesebb. A játékban gyors és merész.
Érzékszervekkel felfogható

Gondolatban megalkotott

7. A
 z alábbi szövegben szóismétlések találhatók. Cseréld ki ezeket a megadott
rokon értelmű szavakkal!
elkísértek, lépegettem, haladtam, tartottak, elkezdődött, léptünk, indultam
Tegnap délután elhatároztam, hogy moziba megyek. Nagyon gyorsan mentem
____________, mert későn mentem ____________ el otthonról. Amint mentem
____________ a mozi felé, néhány osztálytársammal találkoztam, akik ugyancsak
a moziba mentek ____________. Együtt mentünk ____________ oda, de már ment
____________ a vetítés, ezért csöndben mentünk ____________ be.
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Szólások, közmondások
Emlékeztető
A szólások és közmondások rögzült formájú, változtatást nem tűrő nyelvi szerkezetek.
A közmondások valamilyen általános igazságot hordoznak, rövid, tömör mondatok.
A szólás jelentése pusztán elemeinek jelentéséből rendszerint nem érthető (pl. falra hányt borsó), és
önmagában általában nem teljes mondat.
A közmondások jelentésüket tekintve nem a szavakkal azonos értékűek, míg a szólások tartalmát ki
lehet egy szóban is fejezni (pl. bakot lő = téved).

1. Keresd meg a párját! Kösd össze az összetartozó részeket!
Addig nyújtózkodj, 		

ameddig a takaród ér.

Amilyen a mosdó, 		

borjú az új kapura.

Amit ma megtehetsz, 		

borsó.

Bámul, mint 			

de erős.

Egyik kutya, 			

disznót győz.

Falra hányt 			

másik eb.

Kicsi a bors, 			

ne halaszd holnapra.

Sok lúd 				

olyan a törölköző.

2. Fejezd ki a mondatokat olyan szólásokkal, amelyekben…
a szem szó szerepel:
• Nem sok jót lehet várni tőle. 
• Egyszerre örül és szomorú. 
• Nagyon vigyáz rá. 
a fog szó szerepel:
• Nem sikerül neki. 
• Nincs kedve hozzá. 
• Fösvénységig takarékos. 
a kutya szó szerepel:
• Ez a lényeges, fontos az egészben. 
• Egyformán rossz mind a kettő. 
• Nem lehet tudni, mi lesz belőle. 
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3. E
 lvesztett magánhangzók. Az alábbi közmondások, szólások magánhangzói eltűntek. Pótold a magánhangzókat, és írd le a kiegészített mondatokat a vonalra!
Magyarázd meg a jelentésüket is!
S_K V_Z L_F_LY_K _DD_G _ T_SZ_N.

N_M L_TJ_ _ F_T_L _Z _RD_T.

N_GY F_B_ V_GT_ _ F_JSZ_J_T.

K_CS_ _ B_RS, D_ _R_S.

_H_NY H_Z, _NNY_ SZ_K_S.

_G _ H_Z _ F_J_ F_L_TT.

D_N_T L_H_TN_ V_L_ R_K_SZT_N_.

H_M_R M_NK_ R_TK_N J_.

K_ K_R_N K_L, _R_NY_T L_L.

F_LR_ H_NYT B_RS_.
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Hogyan készítsünk teát?
1. T
 anulmányozd az ábrát, majd 4-5 mondatban írd le, hogyan tudunk tökéletes
teát készíteni! Ügyelj a sorrendre!







24

IRODALMI SZÖVEGEK
Irodalmi művek csoportosítása
1. A
 tankönyv táblázatai, ábrái (36. oldal) segítségével oldd meg a feladatokat!
a) Fogalmazd meg a népköltészeti és a műköltészeti alkotások közötti különbséget!
A népköltészeti alkotások szerzője _______________, a műköltészeti alkotásoké
_______________. A népköltészeti alkotások _______________ _______________ terjednek, ezért szövegük _______________, míg a műköltészeti alkotások _______________
_______________, így _______________ _______________.
b) Pótold a hiányzó információkat!
Epikai műnem
• Egy-egy történetet, eseménysort mond el.
• Szereplői vannak.
• Hangneme objektívebb, mint a líráé, de szubjektívebb, mint a drámáé.
• Formája lehet _____________ és _____________ is.
• Hosszabb (nagyepika) vagy rövidebb (kisepika) terjedelmű.
• Műfajai:_____________, _____________, _____________, _____________ (elbeszélés),
mese, monda, mítosz, rege, legenda, elbeszélő költemény stb.
Lírai műnem
• Belső világ: az ember pillanatnyi gondolatait, érzelmeit, hangulatát mondja el.
• Hangneme szubjektív.
• Általában _____________ terjedelmű.
• Formája _____________.
• Műfajai: elégia, episztola (költői levél), óda, himnusz, epigramma, rapszódia, életkép, jellemkép, tájvers, dal, szabadvers stb.
Drámai műnem
• Az eseményekről a szereplők _____________ értesülünk, hiányzik az elbeszélői
közlés.
• Az események a jelenben játszódnak.
• Hangneme objektív.
• Általában nem olvasásra, hanem _____________ előadásra szánják.
• Műfajai: színmű, komédia, tragédia, opera, operett, musical stb.
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Eredetmagyarázó mese
A Miért haragszik a kutya a macskára? című mese az eredetmagyarázó mesék sorába
tartozik. Az eredetmagyarázó mese célja, hogy valaminek a létrejöttét, eredetét megmagyarázza. Az eredetmagyarázó mese címe általában a Miért? és a Hogyan? kérdést
tartalmazza. A válasz nem tudományos, inkább a képzelőerőt hívja segítségül.
Emlékeztető
Az eredetmagyarázó mese szerkezete:
• A cím a mese végét vetíti előre.
• Bevezetés: Réges-régen… / Valamikor régen…
- Olyan dolgot kell állítani, amilyen képzeletünkben az élőlény lehetett a régmúltban.
- Mikor és hol történt az eset, kik a szereplők?
• Tárgyalás: Annak a kifejtése, hogy mi történt az élőlénnyel, ami a címben jelzett tulajdonsághoz vezetett.
• Befejezés: És azóta… / Ezért van…

1. V
 álassz egyet az alábbi címek közül! A választott címnek megfelelően gondold át
és írd a vonalra a fontos szerkezeti elemeket!
Hogy lett csíkos a tigris bundája?
Miért nem játszik együtt a béka és a kígyó?
Miért van a rózsának tüskéje?
Miért vannak lombhullató és örökzöld fák?
Milyen állatról, növényről vagy természeti jelenségről szeretnél írni? Milyen jellemzőjét
fogod elmagyarázni?




Bevezetés: Hogyan nézett ki vagy hogyan cselekedett az állat/növény korábban?
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Tárgyalás: Mi a magyarázata annak, hogy ez a jellemző vonás megváltozott?



Szereplők: Nevezd meg a meséd szereplőit! Legalább egy mondattal jellemezd őket!






Probléma: Mi volt az a probléma, amivel a főszereplő szembesült?



Megoldás: Hogyan oldódott meg a probléma?



2. Í rj eredetmagyarázó mesét, amely az általad megadott címben feltett kérdésre
válaszol! Kövesd az eredetmagyarázó mese szerkezeti felépítését!
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A költői nyelv
Emlékeztető
A művészi nyelvhasználat két alapvető jellemzője a képszerűség és a feszültségkeltés (illetve a feszültség oldása) a nyelvi elemek tudatos elrendezésével.
A képszerűség leggyakoribb eszköze a metafora, a megszemélyesítés és a hasonlat.

1. Írd az alábbi részletek betűjelét a táblázat megfelelő oszlopába!
a) Pacsirta volt ez, a reggel heroldja
b) Az ég gyertyái csonkig égtek
c) irigy csík / Szegi be a felhőket
d) a Nap / Lábujjhegyen áll a ködös hegyormon.
e) meteor, mit kilehelt a Nap
f) mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg
g) tavaszi zápor fűszere a földnek
				
(Shakespeare)
Metafora

Megszemélyesítés

Hasonlat

(két fogalom tartalmi hasonlóságán alapuló kép)

(élettelen dolgokat emberi tulajdonságokkal
ruház fel)

(két dolog összehasonlítása közös tulajdonságaik
alapján: mint)

2. R
 adnóti Miklós versének címe Erdő, azonban ez a szó nem fordul elő a vers szövegében. Vagy mégis?
a) Húzd alá azokat a szavakat, amelyek az erdőre utalnak!
b) Milyen költői képeket találhatunk a versben? Karikázd be a képeket, és írd a sorok
mellé az egyes képek elnevezését!
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A lomb között arany kard



napfény zuhan át, 		



megsebzett egy fatörzset



s az hallkan sírni kezdett



aranylófényű gyantát. 		



IRODALMI SZÖVEGEK
c) Írd le saját szavaiddal, miről szól a vers!


d) Vizsgáld meg a vers képeit! Milyen hangulatot érzékeltetnek?


e) Jelöld a vers rímeit! Minden sor rímel? Mi lehet az oka annak, ha nem?


f) A
 második sor kivételével mindegyik 7 szótagból áll. Mi lehet az oka annak, hogy
a második sor csak 5 szótagos?


3. O
 lvasd el a tankönyvből László Noémi versét (43. oldal)! Sorold fel, milyen egyéni
megoldások teszik a verset szokatlanná! Segítségül megadunk néhány szempontot. Próbáld megmagyarázni, mi a hatása ezeknek a szokatlan megoldásoknak!
Cím

A szerelem érzésének bemutatása






Forma

Rímek

Verssorok hossza
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Jellemzés (Szent Péter esernyője)
1. A
 részlet (44. oldal) cselekménye két részre osztható. Másold ide azt a mondatot,
amely a két rész közötti váltást jelzi!


2. Vizsgáld meg a két részt, és töltsd ki a táblázatot!
Szereplők

Hely

Idő

1. rész

2. rész

Emlékeztető
Egy szereplőt két alapvető módon tudunk jellemezni:
• valaki (az elbeszélő, a szereplő vagy egy másik szereplő) említi meg, írja le valamely tulajdonságát;
• a szereplő cselekedetei, gondolatai, a többi szereplőhöz való viszonya jellemzi őt.

3. G
 yűjtsd ki a szövegből, milyen jellemvonásokkal rendelkezik Mravucsán polgármester! Támaszd alá ezeket a szövegből vett idézetekkel!
Jellemvonás
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4. Mutasd be Mravucsán polgármestert a kigyűjtött információk segítségével!















5. K
 arikázd be a szótárban annak a magyarázatnak a betűjelét, amelyik legjobban
leírja a Mikszáth-szövegben használt ifiasszony kifejezés jelentését!
Szótár

ifiasszony
Népies: Fiatalasszony, menyecske; fiatal, rendszerint csinos, eleven, életvidám asszony.
Régies: Rossz hírű nő, kikapós menyecske, aki annyira szereti a könnyelmű, vidám társa-ságot, az
udvarlókat, az udvarlást, hogy az már szerelmi hűségének hírét is kikezdi
(Magyar értelmező szótár, 1862)
Alsóbbrendű népnyelven: Címneve az oly asszonynak, aki nem az úri vagy „tekintetes” osztályhoz
tartozik, hanem a mesteremberek, városi közpolgárok, falusi vagyonosabb lakosok feleségei, akár
fiatalok, akár korosak legyenek. Általában azonban az ifiasszony cím a fiatalabb, míg a nagyasszony cím
a korosabb nőket illeti. (Wikiszótár)

6. Indokold 2-3 mondatban, miért ezt a jelentést választottad!
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7. A
 regény helyszíne egy kitalált település. Milyen létező város alapján tudnád elhelyezni el a térképen? Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten! Két-három
mondatban mutasd be, milyennek képzeled ezt a települést!






8. A részlet második felében vásári forgatagot mutat be az író.
a) Milyen szokatlan esemény borítja fel a vásár szokott menetét?



b) Hogyan reagáltak erre a vásározók?



c) Milyen érzékszerveinkre hat a vásár leírása?



9. A
 részlet első fele párbeszédet tartalmaz. Jelöljétek a táblázatban, ki beszél! Készítsetek a részletből egy rövid filmet vagy egy 5 fényképből álló képes forgatókönyvet!
Ajánlott munkamenet:
1. Alakítsatok 6 fős csoportokat! Legyen: 4 szereplő, 1 rendező, 1 operatőr, aki a felvételeket készíti.
2. Jelöljétek a szövegben, ki a beszélő, majd osszátok szét a szerepeket!
3. Használjátok a mellékelt forgatókönyvet a felkészüléshez: beszéljétek meg, milyen
rendezői utasítás adható a szereplőknek a részlet alapján: hogyan viselkedjenek, milyen arcjátékot, kézmozdulatokat stb. olvashattok ki a szövegből.
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Szereplő neve

Párbeszéd

Megjegyzések

Parancsol valamit?

Müncz Jónásné?

Én vagyok.

Esernyőt szeretnék venni.

Az ördögbe is, minek
ilyenkor az esernyő?
Hová való uraságod?

Besztercebányára.

Hallotta?

Ez csak szegényes falusi
boltocska, uram. Esernyőt
s ehhez hasonló cikkeket
nem tartok.
Elég baj az.

De úgy hallottam, hogy
öreg esernyői volnának.
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Igekötők
1. Melyik ige illik a mondatokba?
befőz, megfőz, kifőz, lefőz
Anya szombaton mindig korán __________ az ebédet.
Régebben a szennyes ruhát mosófazékban __________.
A nagymama nyáron __________ a gyümölcsöket.
A kávéfőző gépeken gyorsan __________ a kávét.
2. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő igekötőkkel!
a)
Két autó is __________ ütközött a Rákóczi úton.
A forgalmat __________ terelik.
Az erős havazás miatt __________ borul a bajnokság menetrendje.
Számlákkal igazolt kiadásait __________ térítjük.
A park építését anyagi okokból __________ halasztják.
A bíróság ítéletében az elsőrendű vádlottat __________ marasztalta, a másod- és harmadrendű vádlottat __________ mentette.
b)
A bíró három tanút idézett __________ a mai tárgyalásra.
__________ fogjuk tartani az ünnepséget.
Mikor hozod __________ a ruhát a varrónőtől?
Írd __________, hogy mikor jössz __________ hozzánk!
Hozd __________ a padlásról a kolbászt!
c)
__________ tudod várni a testvéredet? Nem, mert __________ kell mennem!
Melyik helyesírási szabály érvényesült az a), b) és c) feladatokban?




34

A N Y A N Y E LV I I S M E R E T E K
Mondat
1. A
 z alábbi mondatokban több hiba is található. Írd le őket helyesen a vonalra!
A mondatok utáni szám azt jelzi, hány hiba található a mondatban.
tamás és anna elmentek a boltba (3)

hova tetted az ásványvízet (3)

a kutyám kormos keveset ugat (4)

nagyon jól érezték magukat debrecenben (3)

olvassátok el a pál utcai fiúk első fejezetét holnapra (4)

2. Másold be az alábbi mondatokat a megfelelő helyre!
Tele van a zsebem dióval.
Nagyon örülök a szerencsédnek!
A fiad mikor utazik Londonba?
Bárcsak találnék egy jó cipőt!
Nézz a szemembe!
Kijelentő mondat
Kérdő mondat
Felszólító mondat
Felkiáltó mondat
Óhajtó mondat
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3. K
 észíts mondatpiramist! Folytasd a piramist úgy, hogy a megadott mondatokat
minden sorban csak egy szóval bővítsd!
A nefelejcs
A nefelejcs nyílik.
__________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________
4. Alkoss mondatokat az alábbi szavakból! Írd le őket helyesen!
a / a / a / elolvasta / kisfiú / kíváncsi / könyvtárban / meseregényt

az / egri / lovas / valamennyi / várba / visszatért

estére / gazdagon / lovas / megrakodva / tért / valamennyi / vissza / zsákmánnyal

a / ami / az / hozd / ide / labdát / összes / padon / van

a / a / érkeznek / karácsonyi / látogatásra / melyik / rokonok / vonattal

5. Tedd ki a mondatok végére az írásjeleket!
A hídról lehet etetni a vízimadarakat
Iratkozz be egy tanfolyamra
A Dunában fürödni a város területén nem szabad
Hogyan kelhetsz át az úttesten
Fel a kezekkel
Ideje lenne már lefeküdni
Holnap lesz a születésnapom
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Levélírás
1. Kik az alábbi levél írói?
Kedves Gyermekeim!
Leveletekre csak most válaszolok, Laci is irt, de nem írtam neki, mert minden nap várom.
Irta ha napos idő lesz meg ha nem lesz sár jön de most nálunk anyi eső van és rosz az idő.
Veszprémből voltak nálunk a napokba, én nem voltam itthon, Pápára és Nyárádra is voltam.
Ők is mind betegek. Mi is csak meg vagyunk mint máskor most nekem a torkom fáj meg rekedt is de ez majd csak el megy. A gyorsfőző jól bevált főztem vén tyúkokat hamar puhára.
Közeleg a húsvét 4 napos munka szünet. Eltudtok jönni párnapra csak jó idő kellene, most
esik a hó nálunk.
Halnak az emberek, az Anti bácsi, Kövér Ilona néni, és sokan közép iszkázon is. Ha majd
eljötök sok mindenről beszélgetünk. Ezzel be is fejezem a levelem.
márc. 24
Sok szeretettel csókolunk benneteket
		 Nagymama
		 Nagypapa
						
(Ágh István: A madár visszajár c. kötetből)
2. Kiknek írják a levelet? 
3. Mit tudhatunk meg a levél írójáról? 
4. A levél írója több helyesírási hibát is vétett. Javítsd ki a hibákat a levélben!
5. Í rj a táblázatba példát a hibafajtákra! (Zárójelben megadjuk az adott hibatípus
előfordulásának számát.)
Helyesírási probléma

Példa

igekötős ige (3)
magánhangzó időtartama (1)
mássalhangzó időtartama (3)
földrajzi név helyesírása (1)
különírás, egybeírás (3)
vessző (12)
tájnyelvi forma
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Toldi Miklós önéletrajza
Toldi Miklós – miután legyőzte a cseh vitézt – csatlakozni szeretne Lajos király seregéhez. Ehhez önéletrajzot kell írnia.
Tanulmányozd a tankönyvi mintát, és készítsd el Toldi önéletrajzát! Képzeld azt,
hogy te vagy Toldi Miklós, ezért egyes szám első személyben írj! Igyekezz minél több
adatot kitölteni!
ÖNÉLETRAJZ

Név: 
Lakcím: 
Születési helye, ideje: 
Tel.: 
Mobil: 
E-mail: 
Betölteni kívánt munkakör: 
Tanulmányok: 
Szakmai tapasztalatok: 
Nyelvismeret: 
Tanfolyamok, egyéb ismeretek: 
Képességek, tulajdonságok: 
Hobbi: 
Referencia kérhető: 
Mellékletek: 
Kelt:

aláírás
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Önéletrajz
Készítsd el a saját önéletrajzodat!
ÖNÉLETRAJZ

Név: 
Lakcím: 
Születési hely, idő: 
Tel.: 
Mobil: 
E-mail: 
Betölteni kívánt munkakör: 
Tanulmányok: 
Szakmai tapasztalatok: 
Nyelvismeret: 
Tanfolyamok, egyéb ismeretek: 
Képességek, tulajdonságok: 
Hobbi: 
Referencia kérhető: 
Mellékletek: 
Kelt:

aláírás
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