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A főnév

1. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Húzd alá a főneveket!

Pénteken az osztály Budapestre utazott kirándulni. Kriszta néni 
vezetésével bejártuk az egész várost.
Voltunk a Magyar Tudományos Akadémiánál, sétáltunk a Duna 
partján. A Nemzeti Múzeum kertjében Arany János szobrát is 
megnéztük. A szobornál Kriszta néni mesélt egy kicsit. Mondta, 
hogy a költő egyik híres műve a Toldi, amit idén fogunk tanulni.
A kirándulást egy étteremben fejeztük be, ahol nagyon finom 
ételeket kaptunk. A pincérek még meglepetéssel is készültek, 
mert az étkezés végén mindannyian kaptunk egy picike Milka 
csokit. Nagyon finom volt! A szakács pedig becsomagolta nekem 
a maradék csirkecombot, hogy haza tudjam vinni. A kutyám, 
Dopi nagyon fog neki örülni.

2. Csoportosítsd a talált főneveket! Írd be őket a táblázatba!

köznév

Tu
la

jd
on

né
v

Személynév

Állatnév

Földrajzi név

Intézménynév

Cím

Márkanév
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3. Vizsgáld meg a szavakat! Karikázd be a többes számú főneveket!

4.  A rokon értelmű szavak használata színesebbé teszi nyelvünket.  
Fejleszd a szókincsed! Keress rokon értelmű szavakat a megadott 
főnevekhez a szófelhőn!

 étel:  
  
 pohár:  
  
 alvás:  
  

pék

csók

bögrék

tollak

pók

tök

fák

kezek

lék

fék

cicák

ecsetek
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A melléknév

1. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Húzd alá a mellékneveket!

Az egyik legjellegzetesebb 
magyar desszert a mákos 
guba. Finom, édes, krémes 
és persze mákos, sokak ked-
vence.
Hagyományos ételünk ugyan, 
de a mákos gubára is igaz a 
mondás: ahány ház, annyi szokás. Számtalan családi mákos guba 
recept van. A legnépszerűbb a vaníliasodós, de sokan esküsznek 
a lekváros, fahéjas, sima porcukros, esetleg a mézes változatra. 
Ami biztos, hogy mindenkinek az otthoni, nagyi készítette a le-
geslegfinomabb. Aki pedig nem ismeri a mákos gubát, jobb, ha 
mielőbb megkóstolja!

2. Csoportosítsd a talált mellékneveket! Írd be őket a táblázatba!

alapfokú melléknév

középfokú melléknév

felsőfokú melléknév

túlzófokú melléknév

3.  A példa alapján képezz a települések nevéből melléknevet! 

 Nyíregyháza   
 Debrecen   

Nagykovácsi    
Záhony   

Budapest + -i  budapesti
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A számnév

1.  Gyűjts számneveket a képről a megadott 
szempontok szerint!

 tőszámnév:  
 sorszámnév:  
 határozatlan számnév:  

  Válassz két számnevet! 
 Alkoss velük mondatot!
  
  

2. Írd le betűvel a következő számokat!
 2003  
 1984  
 25000  
 171302  

3. Írd le legalább háromféleképpen a mai dátumot!
 

1.  
 2.  
 3.  

4. Fokozd a határozatlan számneveket!

Alapfok Középfok Felsőfok Túlzófok

sok

kevés
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Az ige

1. A mondatokból hiányoznak az igék. Írd be őket a helyükre! 

 Idén hetedikes                                      .                                        új tantárgyaim,
 például a fizika és a kémia. Elég nehéznek                                       , de anya
 szerint                                               , ha jobban                                       .
                                        kizárva, hogy anyának igaza van.

2. Jelen, múlt, vagy jövő idejű ige? Válogasd szét!

jelen idő:  
 
múlt idő:  
 
jövő idő:  
 

3. Tedd át az igéket feltételes és felszólító módba a példa szerint!

Kijelentő mód Feltételes mód Felszólító mód

rajzolsz rajzolnál rajzolj!

játszol

festesz

mosogatsz

tűnnek

vannak 

lettem

menni fog

nincs

odafigyelek
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A mondat

1.  A beszélő szándéka szerint milyen mondatfajta lehet? 
Összekötéssel válaszolj! Tedd ki a hiányzó írásjeleket is!

 Bárcsak ötös lenne a dolgozatom 

 Hatalmas pelyhekben hull a hó 

 Ez hihetetlenül jó 

 Azonnal hozd azt vissza 

 Megyünk úszni ebéd után 

2.  Alkoss a képről mondatokat! 
Minden mondatfajtából legyen egy mondat!

  
  
  
  
  

3. Pótold a hiányzó mondatközi írásjeleket!
 Az elkészítéshez szükséges      karton      ragasztó      olló      filctoll.

kijelentő

kérdő

felkiáltó

felszólító

óhajtó
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A mutató és a kérdő névmás

1. Keresd meg a mondatokban a mutató névmásokat! Húzd alá őket!
 – Jó napot!
 – Üdvözlöm a kedves vevőt! Mit adhatok?
 – Olyan finom, piros alma van?
 – Arra gondol, abban a sarokban?
 –  Igen, az lesz. Olyan másfél kilót legyen kedves!
 – Biztosan elég lesz annyi? Ez most akciós!
 –  Ilyen olcsó? Igaza van, inkább két kilót viszek.

a) Csoportosítsd a talált mutató névmásokat!
 főnevet helyettesít:  
 melléknevet helyettesít:  
 számnevet helyettesít:  

b) Hogyan nevezzük az ilyen típusú szöveget?  

2.  Gyűjts a képről kérdő névmásokat! Az egyikkel alkoss kérdő mon-
datot!

  
  
  
  

3. Helyettesítsd a felsorolt szavakat mutató és kérdő névmásokkal!

mutató névmással kérdő névmással

asztal az mi?

nyolc

piros
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A személyes névmás és ragozott alakjai

1.   Egészítsd ki a táblázatot a személyes névmás ragozott alakjaival! 
Segítenek a kérdőszavak.

Ki? én te ő
Kit?

Kivel?
Kinek?
Kiről?
Kitől?
Kinél?
Kihez?

Kik? mi ti ők
Kiket?

Kikkel?
Kiknek?
Kikről?
Kiktől?
Kiknél?
Kikhez?

2.  Egészítsd ki a hiányos mondatokat! Válogass a táblázatban lévő 
személyes névmásokból!

 Ma délután Lili eljön                               és a húgommal moziba.
                               kért meg anya, hogy ebéd után mosogassak el.
 Azt hiszem, a többiek                               beszéltek a folyosón.
 Át szeretnék menni Marcihoz, de nem tudom, hogy jutok el                              .
 Tomiék a szomszédaink, és                               jött ez a levél.
 Vettem szülinapi ajándékot a tesómnak, este oda is adom                              .
 Mi jók voltunk,                               nem érint a büntetés!
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A névelő

1. Olvasd el figyelmesen a szöveget! Húzd ki a felesleges névelőket!

Suli után a barátommal, a Lalával elmentünk neki cipőt venni. 
A plázában találkoztunk az osztálytársammal, a Bencével, meg a 
tesójával, a Timivel. A Timinek néztek új kabátot. Gyorsan végez-
tünk, ezért a Bencéék meghívtak magukhoz pizzázni.

 Milyen névelőkkel kapcsolatos nyelvhelyességi hibát találtál?
  

2. Pótold a mondatokból hiányzó névelőket!

  Ma hamar végeztem          leckével. Arra gondoltam,          szabadidőm-
ben megnézek          filmet. Már csak          volt          kérdés, melyik film 
legyen. Végül          bátyám segített. Ajánlott          filmet, amit nemrég 
látott.

3. Alkoss mondatokat a képről! Figyelj a névelők helyes használatára!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

egyaza
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A névutó

1.   Miről kapta a nevét a névutó? Válaszodat indokold!
  

2. Pótold a hiányzó névutókat! Segít a kép.
  A kutya az asztal                          hasal. Gazdija az asz-

tal                          szorgoskodik. A lány                          sok-
sok finomság van. Vajon mi lehet a tál                         , 
az üvegben? A lány                          van a tűzhely, de 
arra most nem lesz szükség.

3.  Alkoss névutós szerkezeteket a megadott sza-
vak felhasználásával!

  
  
  
  
  
  
  

alatt könyvespolc

fölött szekrény

között padok

mellett osztályterem

előtt padtársam

mögött számítógép
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A határozószó

1. Melyik határozószóra gondoltam? Írd a meghatározás mellé!
a) a hely, ahol lakunk:  
b) a napszak, amikor felkelünk:  
c) ilyenkor megyünk haza a suliból:  
d) ha valamiért nem kell fizetni:  
e) a napszak, amikor lefekszünk:  
f) nem járművel közlekedünk, hanem:  

2.  Gondold végig egy napodat! Mikor mit csinálsz? Fogalmazd meg 
néhány mondatban! Segítenek a szófelhőn lévő határozószók.
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Az igekötő

1. Javítsd a hibásan írt igekötős igéket! Írd le őket helyesen!
 vissza adom  
 be vitte  

elfog esni  
addide  

2. A jön ige igekötős alakjai közül melyiknek ez a jelentése? Írd le!
a) sikerül, megvalósul, teljesül, valóra válik:  
b) megért, felismer, felfog, tudomásul vesz:  
c) kifutja, elég, kitelik:  
d) beválik, jónak bizonyul, megfelel:  
e) megérkezik, betoppan, felbukkan:  

3. Alkoss igekötős igéket a megadott igékből és igekötőkből!
 igék: néz, olvas, számol
 igekötők: ki, be, le, fel, meg, el, át, rá, ide, oda, szét, össze, vissza
 néz:  
 olvas:  
 számol:  

4.  Válassz két igét a 3. feladatból! Alkoss mondatot legalább három 
igekötős alakjával! Érzékeltesd a jelentésbeli különbséget!
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A kötőszó

1. Karikázd be a mondatokban a kötőszót! Tedd ki elé a vesszőt!
 Laci korábban ment haza az edzésről mert sok leckéje volt.
 Bori sokat készült hogy meglepje az anyukáját a szülinapján.
 Holnap két dolgozatot is írunk és én csak az egyikre tanultam.
 Krisztinek van körzője csak elfelejtette elhozni.

2. A példa alapján válaszd ketté a mondatokat!

Elkezdett esni az eső, és nálam nincs esernyő.

 Elkezdett esni az eső.                                               Nálam nincs esernyő.

Szeretnék csokit venni, de nem hoztam a pénzemet.
  
  

Elmehetek a nagyihoz, vagy itthon maradhatok tanulni.
  
  

3. Szétestek a mondatok. Állítsd össze őket! Írd le helyesen!

  
  
  

Luca siet haza ha kitakarítod a szobádat.

A matekot is meg kell csinálni nemcsak várja az anyukája.

Kapsz zsebpénzt mert a nyelvtant.
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Szótő és toldalék

1. Válogasd ki a szófelhőről a toldalékos szavakat!

 toldalékos szavak:  
  

2. A példa szerint bontsd a szavakat szótőre és toldalékokra!

 asztalon =            +           
 szépséges =            +            +           

ügyességi =           +           +           +             
tanulás =            +            +           

3.  Igaz, vagy hamis? Írj az igaz állítások mellé I, a hamisak mellé H betűt!
a) A szó nyelvünk legkisebb egysége, önálló jelentése nincs. 
b) A szavak a szótárban toldalék nélkül szerepelnek. 
c) A toldalékok semmit nem csinálnak a szóval, csak hosszabb lesz. 
d) A szótő a szón belül a legkisebb értelmes rész. 
e) A toldalékok csak a szótőhöz kapcsolódhatnak. 
f) A toldalékok kapcsolódásának szigorú sorrendje van. 

gond|ol|kodik = gond + ol + kodik
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A képző

1. Egészítsd ki a képzőről szóló mondatokat!
 A képző olyan                                       , amellyel teljesen új szót alkotunk.
  A képző ezért                                                   a szó jelentését,  

és megváltoztathatja a szó                                                  .

2. Mit látsz a képen? Írd mellé! Képezz új szavakat a példa alapján!

hal        halász halászat halászik halas

                           

                           

                           

3.  Melyik szóból képezhettem a következő szavakat? Írd oda a meg-
fejtést!

 állomás, állvány, álldogál, állás                                                
 véletlen, vélemény, vélekedik                                                
 tanulmány, tanul, tanulás, tanulság                                               
 festő, festmény, festészet, festetlen                                               

4.  Válassz egyet az előző feladat megoldásai közül! Alkoss mondatot 
legalább két, belőle képzett szóval! 

 Érzékeltesd a jelentéskülönbséget!
  
  
  
  



18

A jel

1. Tedd többes számba a megadott szavakat!
 asztal  
 körte  

 kerék  
 víziló  

2. Egészítsd ki a táblázatot! Fokozd a mellékneveket!

Alapfok Középfok Felsőfok Túlzófok

okos

színesebb

leggyorsabb

legeslegkisebb

3.  Csoportosítsd a szófelhőn lévő igéket aszerint, hogy melyik jel kap-
csolódik hozzájuk!

Múlt idő jele Feltételes mód jele Felszólító mód jele
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A rag

1. Pótold a hiányzó ragokat!
  Előkészültem nyelvtanórá ___. A tollaim és a ceruzáim a tolltartó___ 

vannak. A füzetemet a pad___ tettem, a tankönyv___ még nem vet-
tem ki a táskám___. A munkafüzetem___ diktálom a padtársam___, 
hogy mit kell pótolnia. Az ő holmija is kint van a pad___.

2.  Toldalékold a szavakat, hogy válaszoljanak a kérdésekre! 

Honnan?
fiók pad zöld hét

fiókból

Hol? fiókban

Hová? fiókba

Mivel? fiókkal

3. Ragozd az igét! Egészítsd ki a táblázatot!

E/1. én írom T/1. mi

E/2. te T/2. ti

E/3. ő T/3. ők

4. Egészítsd ki a szöveget a megadott szavakkal!

  Anya elküldött a ____________. Vennem kellett ________________. 
Minden más volt otthon a ____________________. A ____________ 
nagyon sokan voltak. Azt hittem, sosem jövök ki a ______________.

boltból boltban boltba zsömlét vacsorához
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Gyakoroljuk a helyesírást!

1.  Keresd meg a szövegben a hibásan írt igekötős igéket! 
Írd le őket helyesen!

A sütőtököt egyáltalán nem nehéz el készíteni. 
Félbekell vágni egy éles késsel, és ki vájjuk a 
magjait. A magokat egy kanállal szedjükki. Ha a 
tökből ki szedtük a magokat, ne dobjukki őket! 
Megkell mosni, és szárítsukmeg, mert a tökmag finom csemege.

  
  
  

2. A mondatokban hiányoznak a kötőszók elől a vesszők. Pótold!
 Délután elmentünk hogy megsétáltassuk a kutyát.
 Ősz van ezért hullanak a fákról a levelek.
 Tanulni kellene de túl fáradt vagyok.
 Pótolnom kell mert tegnap nem írtam leckét.
 Kata és Tomi egy házban laknak hiszen testvérek.

3. A példa alapján alakítsd át felszólító módúvá az igéket!
 festesz  fess
 mosogatsz   
 építesz   
 edzel   
 hiszel   

 rajzolsz rajzolj 
 pakolsz   
 olvasol   
 mosol   
 alszol   

4. Válassz két felszólító módú igét! Alkoss velük mondatot!
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Összefoglalás – szófajok és toldalékok

1. Melyik szófajra mi jellemző? Összekötéssel válaszolj!

2. Töltsd ki a totót!
1 = képző         2 = jel         X = rag

1. Megváltoztatja a szó jelentését.

2. Utána már semmilyen más toldalék nem következhet.

3. Ilyen például a többes szám -k-ja.

4. Megváltoztathatja a szó szófaját.

5. Ilyen fajta toldalék például a -ban/-ben.

6. Ha egy igét múlt időbe teszünk, ilyen toldalékot kap.

3.  Alkoss egy mondatot! Legyen benne személyes névmás, igekötős 
ige, helyhatározószó, időhatározószó és kötőszó!

  
  

igekötő

határozószó

névelő

kötőszó

névmás

névutó

Névszók előtt áll. 
Nem 

toldalékolható.

Az igék jelentését 
módosítja. 

Nem toldalékolható.

Főnevet, mellékne-
vet, számnevet 

helyettesít.

Toldalék nélkül fejez 
ki helyet, időt, 

módot, állapotot.

A mondatban 
szavakat, szószerke-
zeteket, tagmonda-

tokat köt össze.

Névszók után áll. 
Különírjuk.
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Az egyszerű mondat

1.  A felsoroltak közül melyek lehetnek egyszerű mondatok? 
Jelöld őket X-szel!

  A cica egy gombolyaggal játszik.
  Azért kell megcsinálni a házit, mert azzal gyakorolunk.
  A fiú sokat tanult, mégis rosszul sikerült a dolgozata.
  Lili és az anyukája süteményt készítenek.
  Peti kabátot és cipőt vásárolt télre.
  Az őszi időjárás kedvez a kórokozók terjedésének.

2. Alkoss tőmondatokat a képről!
  
  
  
  
  
  

3. Szedd pontokba, hogy mit kell tudni a mondatról!
  
  
  
  
  

4. A tankönyv alapján ellenőrizd a listád! Hány jó válaszod volt?  

5.  Idézd fel, hogy a beszélő szándéka szerint milyen mondatfajták 
vannak!
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Az állítmány

1. Keresd meg a mondatok állítmányát! Jelöld a tanult módon!
 A fiú tanul.    Esik az eső.
 A gyerekek tanulnak.   A bögre eltörött.
 A lány ír.     Anya főz.
 A vonat késik.    Kata rajzol.
 Fecó játszik.    Dani beszélget.

2.  Keresd meg a mondatok állítmányát! Jelöld a tanult módon! 
Írd a mondat mellé, hogy mi az állítmány szófaja!

 Apa dolgozik.    
 A táska piros.    
 Sok a lecke.    
 A rajzod szép lett.   
 Bori olvas.     
 Kevés volt az ebéd.   
 A feladat el fog készülni.   

3. Csoportosítsd az előző feladat állítmányait! Írd be őket a táblázatba!

Igei állítmány Névszói állítmány Névszói-igei állítmány

4.  Alkoss egy-egy mondatot a megadott szavakkal! Ezek a szavak legye-
nek a mondatok állítmányai!

 piros   
 megijed   
 színes lett   
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5. Elemezd a mondatokat! Jelöld az állítmányt a tanult módon!
 A váza leesett az asztalról.  A kutyus elássa a csontot.
 Sári egyest kapott.   A lány evett egy almát.
 Kata elhagyta az esernyőjét.  A szék lába kitörött.
 Késik az órám.    Piros lett a térded.
 Az ötös a legjobb!   Finom a mai ebéd.
 Kész van a vacsora?   Tiszta lett a cipőd?

6.  Alkoss mondatot minden állatról! Utána keresd meg az állítmányo-
kat! Jelöld a tanult módon!
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Az alany

1. Elemezd a mondatokat! Keresd meg az állítmányt és az alanyt!
  A lány úszik.    Süt a nap.
  A gyerekek kirándulnak.  Kiömlött a víz.
  Megérkezett a busz.   Nóri telefonál.
  Kriszti nem figyel.   Tomi elesett.

2.  Elemezd a mondatokat! Írd a mondat mellé, hogy ki a rejtett alany: 
én, te, ő, mi, ti, vagy ők!

 Megtaláltam a ceruzámat.           Befejezte a leckéjét.         
 Indulunk kirándulni.           Mikor jössz holnap?         
 Otthon hagyták a kutyát.           Holnap hazajöttök.         

3. Melyik mondatba illenek a felsorolt alanyok? Összekötéssel válaszolj!

Korán indultak hazafelé.
Megcsinálta a leckéjét.
Legurult az asztalról.

Finom volt.
Holnap dolgozatot írnak.

Egész délután szépítkeztek.

4.  Elemezd a mondatokat! Keresd meg az állítmányt és az alanyt!
 Az osztály dolgozatot ír.  A csapat megnyerte a meccset.
 A világ a csodájára jár.  A csoport unta a várakozást.
 Mindenki kap egy ötöst!  Az ember tévedhet.
 Zúgolódik a tömeg.  Senki nem válaszol?

  Vizsgáld meg az alanyokat! Hogy nevezzük az ilyen alanyt? 
  

kisautó vacsora

lányok Dóra

Balázsék hetedikesek
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A tárgy

1. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint! A tárgyat is jelöld!
 Zsuzsi kiflit reggelizett.   Peti megoldotta a feladatot.
 Az osztály megtanulta a verset.  Előadták a lányok a műsort.
 A kutya talált egy labdát.  Ildi néni leckét adott.
 Flóra nem találja a tollát.  Zéti elejtette a radírt.
 Rita énekelt egy dalt.   Ági néni ötöst adott.

2. Minden képről alkoss egy olyan mondatot, aminek van tárgya!

  

  

  

3. Elemezd a mondatot! Írd be a mondatrészeket az ábrába!
 Gábor készített egy fotót.

A (alany):                                       Á (állítmány):                                       

T (tárgy):                                       
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Határozók 

1. Nézd meg figyelmesen a képet, és válaszolj a kérdésekre!

 Hol játszanak?  
 Mikor játszanak?  
 Mivel játszanak?  
 Kikkel együtt játszanak?  
 Hogyan játszanak?  
 Hogyan érzik magukat?  
 Kinek rúgja a lány a labdát?  

2.  Alkoss mondatokat a képről! Használd segítségként az előző fela-
dat kérdéseit és válaszait!

  
  
  
  
  

a) Elemezd mondatrészek szerint a mondataidat!
b)  Karikázd be azokat a szavakat, amikről nem tudod, milyen mon-

datrészek!
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A helyhatározó 

1. Pótold a mondatokból hiányzó helyhatározókat! Segít a szófelhő.
 Folt lett a                                                            .
 Elhoztam a leveleket a                                 .
 Nóri                                   hagyta a könyvét.
 A ceruza az                                             hever.
 Anya zsömlét vett a                                        .
 A fiúk a                                   mentek focizni.

2. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 Otthonról jövök.   A füzet a táskámban van.
 Nagyi a konyhában süt.  Átraktam az ágyat a fal mellé.
 A róka az erdőben él.  Dani átment a barátjához.
 Gyere el az ajtótól!  Az osztály kirándulni ment.

3. Alkoss a képről olyan mondatokat, amikben van helyhatározó!
  
  
  
  
  
  

4. Elemezd a mondatot! Írd be a mondatrészeket az ábrába!
 Kinga a szobájában leckét ír. 

A:                                       Á:                                       

T:                                  Hh (helyhatározó):                                       
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Az időhatározó 

1. Pótold a mondatokból a hiányzó időhatározókat!
 Kata   ébredt.
 Az osztály   játszik.
 Apa   jön haza.

 Peti   feküdt le.
   nem kaptunk házit.
   uzsonnázunk.

2. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 Reggel siettem az iskolába. Dani ötre ér haza.
 Két hétig nem lesz internet. Esténként Dia elmegy kocogni.
 Tízkor kezdődik a nyelvtanóra. Vacsora után megnézek egy filmet.
 Éjjel esett az eső.   Hétkor kezdődik az előadás?
 Kata hattól otthon van.  Gabi tanulás előtt pihen.

3. Alkoss a képről mondatokat! Minden mondatban legyen időhatározó!
  
  
  
  
  
  

4. Elemezd a mondatot! Írd be a mondatrészeket az ábrába!
 Panni nyolcra érkezik az iskolába. 

A:                                       Á:                                       

Hh:                                       Hi (időhatározó):                                       
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Az eszközhatározó

1. Gyűjts Mivel? kérdésre válaszoló szavakat a képről!
  
  
  
  
  
  

2. Alkoss a képekről olyan mondatot, amiben van eszközhatározó!
  
  
  
  
  
  
  

3. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 A szakács sóval ízesíti a levest.      Anya fertőtlenítővel kezeli a sebet.
 Dóra késsel hámozza az almát.     Tollal írok a füzetbe.
 Régen gyertyával világítottak.      A kislány jóllakott a vacsorával.

4. Elemezd a mondatot! Írd be a mondatrészeket az ábrába!
 Az osztály virágokkal díszíti a termet. 

A:                                       Á:                                       

T:                                  He (eszközhatározó):                                       



31

A társhatározó

1. Válaszolj a kérdésekre!
 Kivel ülsz egy padban?    
 Kivel szoktál hazamenni?   
 Kikkel jársz egy osztályba?   
 Kikkel öltözöl együtt tesiórára?   
 Kikkel ünnepelted a szülinapod?  

2. Pótold a mondatokból hiányzó társhatározókat! Segít a szófelhő.
 Szilvi az   tanul otthon.
 Balázs összeveszett a  .
 Nóri   készül a versenyre.
 Az   megyünk túrázni.
 A   edzünk.

3. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 Petra a tesójával jár táncra.  Norbi az apukájával beszél.
 Esténként a kutyámmal sétálunk. Tomi a barátjával kártyázik.
 Ági idén a családdal ünnepel.   Zsófi levelezik a papájával.
 A barátnőddel jöttél?   A macskámmal szoktam aludni.

4. Elemezd a mondatot! Írd be a mondatrészeket az ábrába!
 Dani délután a barátjával találkozik a mozinál.

A:                                       Á:                                       

Hi:                                       Hh:                                       

Ht(társhatározó):                                       
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A módhatározó

1.  Te és osztálytársaid hogyan szoktatok dolgozni nyelvtanórán?
  Fogalmazzátok meg néhány mondatban! Minden mondatban  

legyen a Hogyan? kérdésre válaszoló szó!
  
  
  

2. Pótold a mondatokból a hiányzó módhatározókat!

                       sikerült a dolgozat.
  Dani                                          dolgozik az órán.
                                          telik a hétfő.
  A feladatot                                          fogjuk megoldani.
  Kitti                                          kifestette a hópelyheket.
                                          alakul az időjárás.

3. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 Lili hanyagul jegyzetel.
 Bálint élénken magyaráz.
 Kata szemforgatva pislog.
 Tomi sikertelenül próbálkozik.
 Nehezen lesz kész a feladat.

4. Elemezd a mondatot! Írd be a mondatrészeket az ábrába!
 A számítógép nagyszerűen működik. 

lelkesen közösen unalmasanjól ügyesen rosszul

A:                                       Á:                                       

Hm (módhatározó):                                       
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Az állapothatározó

1. Mit gondolsz, hogy érzik magukat a képen látható lányok és fiúk?
 Milyen állapotban vannak? Mit gondolhatnak? Beszéljétek meg!

2. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
  Kriszti elmélyülten írja a házit. 
  Maja otthon maradt betegen.
  Dia lemondóan nézi a feladatot.
  Panni szomorúan üldögél.
  Geri kétségbeesve keresi a megoldást. 
  Kata duzzogva áll.

3.  Párosítsd össze az 1. feladat képeit a mondatokkal! Írd be a kép szá-
mát!

4. Elemezd a mondatot! Írd be a mondatrészeket az ábrába!
 Dühösen néztem a házit. Á:                                       

T:                                       Há (állapothatározó):                                            

1 2 3

4 5 6
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A részeshatározó

1. Válaszolj a kérdésekre!
a) Kinek írunk üzenetet?  
b) Kinek adunk virágot?  
c) Kinek készítünk, vagy vásárolunk ajándékot
 • anyák napjára?  
 • karácsonyra?  
 • születésnapra?  

2. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 Az orvos gyógyszert írt fel Zsófinak.
 A fiú üzenetet hagyott az anyukájának.
 A szülők hétvégén bevásároltak a családnak.
 Apával kutyaházat építettünk a kutyámnak.
 Fecó ebéd után csokit adott Lilinek.
 Kata segített a nagymamájának kertészkedni.

3. Mit látsz a képeken? Alkoss részeshatározós mondatokat!
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Összefoglalás – az állítmány bővítményei

1. Mely mondatrészek az állítmány bővítményei? Egészítsd ki az ábrát!

2. Melyik mondatrészt hogyan jelöljük? Összekötéssel válaszolj!

T tárgy e                    

Há helyhatározó r                   

Ht időhatározó i                   

Hm eszközhatározó á                   

Hr társhatározó t                   

Hi módhatározó m                   

He állapothatározó h                   

Hh részeshatározó h                        

3. Alkoss olyan mondatot, amiben szerepel a megadott mondatrész!
 tárgy:  
 helyhatározó:  
 időhatározó:  
 eszközhatározó:  
 állapothatározó:  
 részeshatározó:  

Állítmány
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4. Gyűjtsd ki a tankönyvből a mondatrészek kérdőszavait!
 állítmány   
 alany   
 tárgy   
 helyhatározó  
 időhatározó  
 eszközhatározó  
 társhatározó  
 módhatározó  
 állapothatározó  
 részeshatározó  

5. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 1. Ildi néni holnap dolgozatot írat az osztállyal.
 2. A suliban holnap finom lesz az ebéd.
 3. Zsuzsi temperával dolgozott rajzórán.
 4. Reggel a gyógyszertárban vettem a nagyinak vitamint.
 5. Hangosan olvasd a feladatot!
 6. Lillával strandra megyünk hétvégén.
 7. A kiskutya boldogan ugrándozott a kertben.

6. Az előző feladat melyik mondatához tartoznak az ágrajzok?
 Írd be a mondat számát!

A

A

Á

Á

Á

Á

Há

He

Hh

Hm

Hi T
Hh

Hh

Hr

T
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A jelzők

1. Mit fejeznek ki a szófelhőn lévő szavak? Írd be őket a táblázatba! 

tulajdonságok mennyiségek valakinek/valami-
nek a valamije

2.  Válassz a táblázat minden oszlopából egy-egy szót! Alkoss velük 
mondatot!
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A minőségjelző

1. Gyűjts tulajdonságokat a képről!

  
  

2. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 A szeleburdi kiscica leverte a vázát az asztalról.
 Az osztály érdekes filmet nézett ma biológiaórán.
 Gabi gyönyörű ajándékot készített hétvégén az anyukájának.
 Az ügyes gyerekek mindig rendet raknak a szobájukban.
 Finom sütit kaptam.
 A feledékeny Tomi otthon hagyta a színes ceruzáit.
 A kosaras Peti oklevelet kapott.
 Ősszel csodaszép színes levelek hullanak a fákról.

3. Bővítsd a mondatokat minőségjelzővel a példa szerint!
 Zoli almát eszik.   Zoli finom almát eszik.
 A lány feladatot kapott.   
 Móni kabátot vesz fel.   
 A fiúk filmet néznek.   
 A kutya ugat.   A kicsi kutya ugat.
 A ceruza eltört.    
 A rózsa kinyílt.    
 A sál elveszett.    
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A mennyiségjelző

1. Pótold a mondatokban a hiányzó mennyiségjelzőket! Segít a szófelhő.
 Sári _________ leckét kapott holnapra.
  _________________ gyümölcsöt hozott 

a nagyi.
  Márk ____________ új pulcsit is kapott.
 _____________ pénzem maradt.
 A dolgozatban _________ feladat volt.
 Adok neked egy _________ csokit.

2.  Alkoss mondatokat a képekről! Minden mondatban legyen meny-
nyiségjelző!

  

  

  

3. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 Az interneten számtalan veszély leselkedik a kamaszokra.
 Két dolgozatot is írunk a héten.
 Öt gombócot fogsz kérni?
 Petra rengeteg festéket talált a garázsban.
 A folyosóról tizenegy tanterem nyílik.
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A birtokos jelző

1.  Alkoss birtokos szószerkezeteket! Kösd össze a birtokost a birtokával!

 Válassz két szószerkezetet! Alkoss velük egy-egy mondatot!
  
  

2. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 Kriszta néninek sok dolga van.
 Éva matekdolgozata rosszul sikerült.
 Véletlenül kitört a székem lába.
 Anya kabátját is elhoztad a ruhatárból?
 A nagyi ügyesen megoldotta a torta díszítését.

3. Elemezd a mondatot! Írd be a mondatrészeket az ábrába!
 A kedves Dia ma elhozta a suliból Kata kabátját.

asztal

osztály

kutyus

család

csapat

csontja

hírneve

fiókja

karácsonyfája

otthona

A:                                     Á:                                     

T:                                     Hi:                                     Jmi:                                     

Jbi:                                     Hh:                                     
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1. Állítmány

2. Alany

3. tárgy

4. helyhatározó

5. időhatározó

6. eszköz - 
határozó

7. társhatározó

8. módhatározó

9. állapot- 
határozó

10. részes- 
határozó

11. minőségjelző

12. mennyiség- 
jelző

13. birtokos jelző

Kivel együtt? Mivel?

Hol? Meddig?

Kivel? Kinek a részére?

Hányadik? Mennyi?

Milyen? Miről állítom?

Hogyan? Kiket?

Kit? Hová?

Mióta? Minek a részére?

Kinek a valamije? Honnan?

Kiről állítom? Milyen állapotban?

Hányad része? Mi módon?

Miket? Mit állítunk?

Mikor? Mivel együtt?

Mit? Minek a valamije?

Összefoglalás – mondatrészek

1. Írd a kérdőszó mellé a mondatrész számát!
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2. Elemezd a mondatokat mondatrészek szerint!
 1. A hetedik osztály izgalmas kirándulásra indul pénteken.
 2. Zsuzsa a sarki boltban két szendvicset vett bankkártyával.
 3. A sárga bögre füle mosogatáskor letört.
 4. Kata és Sári régóta versenyszerűen táncolnak.
 5. Dani a barátjával ellenőrizte a feladatokat.
 6. Otthon felejtettem a pöttyös táskámban a füzetemet.
 7. Apa gyönyörű csokrot rendelt anyának.
 8. Kata boldogan vitte haza a bizonyítványát évzáró után.

3. Melyik mondat tartozik az ágrajzokhoz? Írd be a számát!

4. Milyen két mondatrész alkotja a tőmondatot?
                                                                                                                      

5. Szűkítsd tőmondattá a 2. feladat megadott mondatait!
 Segítség: a tőmondat csak alanyból és állítmányból áll.
 Az 1. mondatot példaként megcsináltam.
 1. Az osztály indul.
 3.  
 5.  
 7.  
 8.  

A AAÁ Á

Hh Hi

Jmi Jme

T He Hm
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A szöveg 

1. Gyűjtsd ki a tankönyvből a szöveg jellemzőit! Segítenek a képek.

  

  

  

  

  

  

2. Szöveg, vagy mondathalmaz? Jelöld X-szel a szövegeket!

Hachikot, a 2 hónapos kutyát 
1923-ban vette Ueno profesz-
szor, aki az egyetemen tartott 
előadásokat. A kutya regge-
lente elkísérte őt a vonathoz, 
délután pedig ugyanott fo-
gadta. Így tett minden nap, 
egészen 1927-ig, mikor hiába 
várt többet gazdájára.

A sült krumpli egészségtelen 
étel. A tegnapi ebéd nem íz-
lett a gyerekeknek. Holnap 
kirándulni megyek.

A gyilkos galóca az egyik leg-
súlyosabb mérgezést okozza, 
gyakran egészen kis mennyi-
ség is elég ahhoz, hogy meg-
haljon az áldozat. Jelenleg 
nem is ismernek hatásos el-
lenszert ellene. Egy új kutatás 
azonban változtathat ezen.

Érdekes volt a tegnapi film. 
Esik az eső. Peti elkésett az 
óráról.
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A cím

1. Igaz, vagy hamis? Tegyél I betűt az igaz, H betűt a hamis állításokhoz!
a) Nem minden szövegnek van címe.  
b) A sajtóban megjelenő rövidhíreknek mindig van címe. 
c) A jó cím hosszú, bevezeti a témát. 
d) A címben nem szabad mondatvégi írásjelet tenni. 
e) Egyetlen szó is lehet cím. 
f) A jó cím rövid, tömör és utal a tartalomra. 

2.  Figyeld meg a következő címeket! Közülük melyik a jó és melyik a 
rossz cím? Karikázd be a jó címeket! Beszéljétek meg, miért nem jó 
a többi cím! Próbáljátok kijavítani őket!

3. Adj címet a szövegeknek! Használd a címről tanultakat!

A két kisállat, Baltazár és Rikucka kalandjai  
a csodálatos Mecsek melletti kicsiny faluban

Süti-kisokos

Hogyan legyünk jó tanulók

a hímzés alapjai Pszt!

A modellezés története

Gondoltad volna, hogy már az 
ókoriak is fagyival hűtötték le 
magukat a nagy melegekben? 
Eleinte persze csak a kiváltsá-
gosok, később már a nép egy-
szerű gyermeke is. El tudod 
képzelni ahogy Mátyás király, 
XIV. Lajos, Rousseau, Voltaire, 
Diderot, Deák Ferenc fagyit 
nyal? Pedig minden bizonnyal 
megtették.

A napozástól gyönyörű szí-
nünk lesz, de azért érdemes 
óvatosnak lenni. Napjainkra a 
déli órákban – azaz 1100–1400 
óra között – olyan erős a káros 
napsugárzás, ami pillanatok 
alatt leégéshez vezet. Különö-
sen a világos bőrűeknek kell 
magukra vigyázni. Nekik aján-
lott magas faktorszámú napte-
jet használni.
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Az épületbe lép-
ve azonnal észre-
vesszük az alapító 
szobrát. A szobor 
fehér márványból 
készült, ismeretlen 
művész alkotása a 
középkorból. Bal-
ra található a várúr 
csarnokának díszes 
bejárata.

A fiú erre már nem 
tudott mit monda-
ni. Csóválta a fejét, 
vakargatta a füle 
tövét. Legyen úgy! – 
mondta végül.

Az ON/OFF gomb 
villogása a készülék 
üzemkész állapotát 
jelzi. Forgassuk az 
emelőkart a jelzett 
irányba! Várjunk a 
kattanásig!

Lili,

Későn jövök ma. 
Etesd meg a kutyát! 
Menj el az öcsédért! 
Tanulj holnapra!
Vacsit hozok.
 puszi: Anya

A világon mintegy háromezer egymástól 
többé-kevésbé különböző anyanyelv lé-
tezik. A többezer nyelv azonban bizonyos 
vonásaiban megegyezik: e közös voná-
soknak az összessége adja meg az emberi 
nyelv fogalmát.

Szövegfajták 

1. Igaz, vagy hamis? Tegyél I betűt az igaz, H betűt a hamis állításokhoz!
a) Egy újságban megjelent interjú magán típusú szöveg.  
b) A szóbeli szöveg mindig kevésbé szerkesztett.  
c) Az írott szöveg mindig nyitott, nincs lezárva.  
d) A leírás egy történet részletes elmesélése.  
e) Az elbeszélésnek vannak szereplői, és eseményei.  
f) A tudományos szövegek legtöbbször magánlevelek.  
g) Az igényes nyelvhasználat az irodalmi szövegre igaz.   
h) A szleng stílus nagyon népszerű a tudósok körében.  

2. Csoportosítsd a szövegrészleteket! Összekötéssel válaszolj!

tudományos

elbeszélés

használati 
utasítás

magánéleti

leírás
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A leírás

1. Készítsetek közösen leírást a tantermetekről!
 A bemutatást kezdjétek ott, hogy az ajtón beléptek a terembe!
 A megadott szempontok alapján dolgozzatok!

cím: _____________________________
A téma bevezetése: Miért írok a tantermemről? Kiknek szeretném be-
mutatni? Miért gondolom, hogy ez érdekes lehet?
  
 
 
 
A terem bemutatása: Mekkora? Milyen színűek a falak? Milyen búto-
rok vannak benne? Hány bútor van? Hány gyerek tanul itt? Hogyan 
helyezkednek el a padok? Hol a tábla? Milyen? (hagyományos, vagy 
filctollas) Van interaktív tábla? Hol a tanári asztal?
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Befejezés: Milyen érzés ebben a teremben tanulni? Nektek tetszik?
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2.  Készíts leírást a kedvenc tárgyadról, vagy kedvenc játékodról! 
  Segítségként használd az előző feladatban készített leírást és a 

tankönyvet!

________________________________
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A jellemzés

1.  Nézd meg jól a képeket! Milyen külső tulajdonságokat fedezel fel?
 Írd oda a képek alá!

2. Írj magadról három külső és három belső tulajdonságot!

3.  Válaszd ki egy osztálytársad! Írj róla 3-3 tulajdonságot! Olvassátok 
fel egymásnak! Próbáljátok kitalálni, kiről lehet szó!
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4. Készítsd el a saját jellemzésed! Gyűjts anyagot önmagadról!
 Hol tanulsz?  
 Hány éves vagy?       Milyen magas vagy?    cm
 Milyen színű a szemed?      Viselsz szemüveget?  
 Milyen színű a hajad?      Milyen hosszú?    
 Milyen a testalkatod?  
 Milyen stílusban szeretsz öltözni? Mit viselsz szívesen?
  
  
 Inkább lassan, vagy inkább gyorsan beszélsz?  
 Inkább halkan, vagy inkább hangosan beszélsz?  
 Mit szeretsz csinálni a szabadidődben?  
  
 Hány barátod van?      Ki a legjobb barátod?   
 Általában milyen a viselkedésed?  
  
 Mit szeretsz jobban? Társaságban lenni, vagy egyedül?   
 Könnyen megharagszol?      Könnyen megbocsátasz?   
 Vidám természetű vagy?      Könnyen elsírod magad?   
 Mivel lehet feldühíteni?  
 Mivel lehet felvidítani?  

5.  Összegyűjtött tulajdonságaidból a füzetedbe készítsd el a jellem-
zésed! A címe legyen: Ilyen vagyok

6.  Válaszd ki egy osztálytársad! Készítsd el az ő jellemzését is a füze-
tedbe! Kezdd a feladatot anyaggyűjtéssel! Szedd össze a tulajdon-
ságait, majd készítsd el a jellemzést!

  Az elkészült jellemzéseket a nevet elhallgatva olvassátok fel egy-
másnak! Próbáljátok kitalálni, kiről lehet szó!
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A magánlevél

1.  Zsófi levelet írt a barátnőjének, de sajnos nagyon sok hibát ejtett. 
Segíts Zsófinak! Keresd meg a hibákat! Írd le helyesen a levelet, 
hogy mielőbb elküldhesse!

szia Kriszti
azért írok neked, mert hétvégén már nyári szünet lesz és én uta-
zom mamához. Remélem jó idö lesz mert jólenne röktön strandra 
menni!!! Vetem két új fürdőruhát azokat is viszem. Milyen lett 
a bizid. Az enyém nem olyan rosz de a nyelvtan az csak 3 pedig 
tanultam sokat. Na hétvégén látlak 
szia puszi Zsófi
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2.  A füzetedbe írj levelet egy barátodnak, akivel nem egy helyen laktok!
 A levélben meséld el:
  • Milyen volt a tanéved?
  • Milyen bizonyítványt vársz?
  • Jártál-e versenyen, vagy kirándulni? Hol?
  • Mik a terveid a nyári szünetre, utazol-e valahová?
  • Jövőre nyolcadikos leszel, mit gondolsz erről?
  • Van már ötleted, hogy hol tanulsz tovább?

  Tartsd be a levélírás tanult szabályait! Legyen helyes megszólítás! 
Figyelj a külalakra – legyen olvasható az írásod! A levél végén ne 
felejtsd el a keltezést és az aláírást!

3. Címezd meg a borítékot! Te légy a feladó!
  A címzett legyen Nagy Sára, aki Szegeden lakik, irányítószáma 6781, 

címe: Kistücsök utca 14/c.
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