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Ismételjétek át az előző években szerzett magyar nyelvi ismereteiteket!

A magyar ábécé
A teljes magyar ábécé 44 betűből áll.
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Az ábécé hangjait a magánhangzók és a mássalhangzók csoportjába
soroljuk. A magánhangzók időtartam szerint lehetnek hosszúak és rövidek, a mássalhangzók írásmód szerint lehetnek egyjegyűek, kétjegyűek,
és van egy háromjegyűnk is.
magánhangzók
rövid
a, e, i, o, ö, u, ü

hosszú
á, é, í, ó, ő, ú, ű
mássalhangzók

egyjegyű

kétjegyű

háromjegyű

b, c, d, f, g, h, j, k, l, cs, dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs dzs
m, n, p, q, r, s, t, v, w,
x, y, z
A hangok pontos jelöléséhez használd a tanult helyesírási szabályokat
és törvényeket!
4
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Magánhangzók
Magánhangzótörvények
hangrend

üvegcipő, teniszütő, autó, farmer, cintányér

illeszkedés

ecsettel, ablakban, tolltartóból, ceruzával

hiátus

dió, fiú, tea, fiaié, hiány, miért, mióta, diák

A szavak végén az ó, ő mindig hosszú.
Kivétel: no, nono.

A szavak végén az i
legtöbbször rövid.
Kivétel: sí, rí, gyí.

Az -ít toldalékban
az í mindig hosszú.

A -ból, -ből, -ról, -ről, -tól, -től
toldalékokban az ó, ő mindig hosszú.

Az -ul, -ül toldalékokban
az u, ü mindig rövid.

Mássalhangzók
Mássalhangzótörvények
részleges hasonulás

fűzfa, színpad, képben, dobtam, jégcsap

teljes hasonulás

asztallal, halljuk, hagyja, vassal, bátyja

összeolvadás

költség, botja, tiltsa, akadjon, barátság

rövidülés

otthon, hallgat, rövidebbre, szebbre

kiesés

mindnyájan, rajzszög, mondta
5
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Szavak szófaja
A szavakat megtanultátok szófajok szerint csoportosítani. A szófaj olyan
nyelvi kategória, amely meghatározza az adott szó jelentését, mondatbeli szerepét, bővíthetőségét. A szavakat az alábbi szófajok szerint csoportosítottuk:
Alapszófajok
ige

névszó

viszonyszó
határozószó

Az ige
Az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szófaj. Kifejezi a cselekvő
számát, személyét, a cselekvés módját és idejét.
cselekvés

a cselekvés függ
a cselekvő akaratától

tanul, olvas, megy, iszik,
táncol, rajzol

történés

a történés nem függ
a cselekvés akaratától

elesik, havazik, dörög,
eltörik, nyílik, villámlik

létezés

a cselekvő létét vagy
nemlétét fejezi ki

van, volt, lesz, nincs

6
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A cselekvés, történés vagy lézetés történhet a jelenben, a múltban és a
jövőben is.
igeidő

jele

jelen idő

–

múlt idő

-t, -tt

jövő idő

-ni + fog segédige

Az ige módja lehet kijelentő, felszólító vagy feltételes:
igemód

jele

kijelentő mód

–

felszólító mód

-j

feltételes mód

-na, -ne, -ná, -né

Az alanyi és tárgyas ragozás megmutatja a tárgyvonzatot. Alanyi ragozásnál nem lesz vagy határozatlan tárgya lesz, a tárgyas ragozásnál pedig mindeképp tárgyat vonz.
alanyi ragozás

tárgyas ragozás

E/1.

olvasok

E/1.

olvasom

E/2.

olvasol

E/2.

olvasod

E/3.

olvas

E/3.

olvassa

T/1.

olvasunk

T/1.

olvassuk

T/2.

olvastok

T/2.

olvassátok

T/3.

olvasnak

T/3.

olvassák

7
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A névszó
A névszók megnevezhetnek élőlényeket, élettelen tárgyakat, elvont fogalmakat, milyenséget, mennyiséget jelölhetnek. Előzetes tanulmányaink során tanultunk a névszók csoportosításáról:
főnév

melléknév

számnév

névmás

A főnév

A főnév élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok neve. Típusa
alapján lehet köznév, ami több egyforma dolog megnevezése, és a tulajdonnév, ami valakinek vagy valaminek a saját neve. A közneveket kis,
míg a tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk.
köznév
élőlény

tulipán, jegesmedve, osztály, ember, magyarok

élettelen tárgyak

asztal, kosárlabda, hátizsák, malom, cipőfűző

gondolati dolgok

béke, boldogság, barátság, szerelem, álom
tulajdonnév

személynév

Szabó Lőrinc, Puskás Ferenc, Kossuth Lajos

állatnév

Bodri, Kincsem, Cirmi, Bubó, Vuk, Bagira

földrajzi név

Csendes-óceán, Eger, Duna, Zala megye

csillagászati név

Hold, Jupiter, Kis Göncöl, Mars, Nap, Plútó

tárgynév

Szent Korona, Szent Jobb, Titanic

intézménynév

Magyar Állami Operaház, Országház

márkanév

Pick, Sió, Szerencsi, Univer, Tolle, Pöttyös

cím

Nyugat, Légy jó mindhalálig, Himnusz, Abigél

kitüntetés, díj neve

József Attila-díj, Nobel-díj, Kossuth-díj

8
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A melléknév

A melléknév valakinek vagy valaminek a tulajdonságát, minőségét fejezi
ki. A melléknevek közt sok ellentétes jelentésű szót találunk.
kicsi
alacsony
új
hideg
boldog

–
–
–
–
–

nagy
magas
régi
meleg
szomorú

A mellékneveket fokozni is tudjuk.
Melléknévfokozás
alapfok

–

kicsi, nagy

középfok

-bb

kisebb, nagyobb

felsőfok

leg + -bb

legkisebb, legnagyobb

túlzófok

legesleg + -bb

legeslegkisebb, legeslegnagyobb

9
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A számnév

A számnevek mennyiséget, sorrendiséget, hányadot fejeznek ki. A számnév lehet határozott vagy határozatlan. A határozatlan számneveket lehet fokozni.
határozott számnév
tőszámnév

egy, száznégy, ezer

sorszámnév

első, hatodik, tizedik

törtszámnév

negyed, ötöd, tized

határozatlan számnév
sok, kevés, néhány,
jó néhány, tengernyi,
rengeteg, seregnyi,
töredék

A számnevek helyesírására megannyi nyelvtani szabály vonatkozik.
Nézzük meg a legfontosabbakat!
Kétezerig minden tőszámnevet egybe kell írni. Kétezren felül csak a
kerek ezreseket és a milliókat írjuk egybe.
tizenkilenc, hétszázötvennyolc, egyezertizenhat, négyezer
Kétezren felül hármas számcsoportokban (hátulról) tagolva, kötőjellel
írjuk őket.
4511 = négyezer-ötszáztizenegy
32807 = harminckettőezer-nyolcszázhét
580627 = ötszáznyolcvanezer-hatszázhuszonhét
A sorszámnevek után pontot teszünk.
A 8. osztályban átismételjük az előző
években tanult nyelvtani szabályokat.
A futballcsapat idén is a 2. helyen végzett
az országos versenyen.

10
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A törtszámneveket külön írjuk, ha azt fejezzük ki, hogy hány darabot veszünk az egyes részekből; egybe írjuk, ha a törtszámnév az egész részét
jelöli.
Laci megevett a friss piros almából két negyedet.
Laci odaadta az alma kétnegyed részét
az öccsének.
Az órát jelölő törtszámneveket: negyed,
fél, háromnegyed, külön kell írni!
negyed öt
fél tizenegy
háromnegyed hat
Hány óra van? Fél három.
Mikor indul a vonat? Háromnegyed nyolckor.
Hány órakor kezdődik a meccs? Negyed tizenkettőkor.
A dátumokat többféleképpen írhatjuk. Figyeljétek meg, mi a különbség
és mi a hasonlóság ugyanannak a dátumnak az írása között!
2020. április 12.
2020. ápr. 12.
2020. IV. 12.
2020. 04. 12.

11
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A névmás

A névmás főnevet, melléknevet és számnevet helyettesítő szófaj. A személyes névmás csak főnevet, a mutató és a kérdő névmás főnevet, melléknevet és számnevet is helyettesít.
főnevet
helyettesítő

névmás

melléknevet
helyettesítő

számnevet
helyettesítő

személyes
névmás

én, te, ő, mi, ti, ők
engem, bennem,
tőlem, hozzám,
velem, nekem

–

–

kérdő
névmás

ki? mi? kit? mit?
kihez? kiről? kinél?
kivel? kitől?

milyen?
mekkora?
miféle?

hány?
mennyi?
hányadik?

mutató
névmás

ez, az, ezt, azt
ilyen, olyan,
ahhoz, arról, annál, ekkora, akkora
azzal, attól
eﬀéle, aﬀéle

ennyi, annyi,
ugyanennyi,
ugyanannyi

A határozószó

A határozószók olyan rag nélküli szavak, amik megjelölik a cselekvés helyét, idejét és módját. Ennek alapján megkülönböztetünk helyhatározószót, időhatározó szót és módhatározószót.
határozószó
helyhatározószó

messze, távol, kint, bent, itt, ott, fent, lent,
ahol, valahol, alul, fölül, elöl, hátul, otthon,
haza, hazulról

időhatározó-szó

este, reggel, délelőtt, délután, tegnap, ma,
holnap, most, rögtön, azonnal, egyszer,
nemsokára, mindjárt, majd, néha, mindig

módhatározószó

így, úgy, biztosan, gyalog, mezítláb, kézen
fogva, ingyen, sebtiben, vaktában, titkon,
egyben, egyfolytában, hirtelen, szüntelen,
hasztalan

12
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A viszonyszó

A viszonyszók jellemzője, hogy nem bővíthetők, mondatelemzésnél
nem önálló mondatrészek, nem kapnak toldalékot. A névelő, a névutó,
a kötőszó és az igekötő viszonyszó.
A névelő lehet határozott: a és az, vagy határozatlan: egy.
A szerelő hétvégén megjavította az autót.
A szerelő hétvégén megjavított egy autót.
A névutó legtöbbször főnevek után áll és együtt alkotják a névutós szerkezetet. A főnevet a névutótól mindig külön kell írni!
névutó
alatt, alól, alá, fölött, fölül, fölé,
előtt, elől, elé, mögött, mögül,
mögé, mellett, mellől, mellé,
között, közül, közé, körül, köré,
iránt, kívül, belül, innen, túl, át,
keresztül, óta, közben, múlva,
együtt, által, révén, útján, miatt,
végül, nélkül, helyett, szerint
szék alatt

A kötőszavak szavak, mondatrészek és tagmondatok összekötésére szolgálnak.
Lili és édesanyja almát és szilvát vásároltak
a piacon.
Korán indultak, pedig hűvös volt még a tavaszi
reggel.
kötőszavak
ugyanis, hiszen, hisz, tudniillik, de, azonban, mégis, mégsem, csakhogy, pedig, ellenben, vagy, akár, tehát, hát, ezért, így, ennélfogva,
eszerint, és, s, meg, is, sem, se, sőt, nemcsak, hanem, is, hogy
13
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Az igekötők az igékhez kapcsolódva módosítják vagy teljesen megváltoztatják az ige jelentését.
Alkossatok igekötős igéket az ábra alapján, és az így kapott igéket
foglaljátok mondatba!
vissza
rá

fölé

megy

be

neki
bele

le

fel

össze

végig

szét

alá

tovább
ki

Az igekötős igék helyesírására különösen figyelj oda, mert többféle
nyelvtani szabály is vonatkozik rájuk!
Ha az igekötő az ige előtt áll, akkor egybeírjuk:
Panni kimegy a kertbe, hogy behozza a ruhákat az eső előtt.
Ha az igekötő az ige után áll, akkor különírjuk:
Menj ki a kertbe! Hozd be a ruhákat!
Ha az igekötő és az ige között egy másik szó áll, akkor különírjuk:
Panni ki fog menni a kertbe. Be szeretnéd hozni a ruhákat még eső előtt?

14
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A mondatfajták
A beszélő szándéka szerint öt mondatfajtát különböztetünk meg:
kijelentő

kérdő

felkiáltó

felszólító

óhajtó

A kijelentő mondattal közlünk, kijelentünk vagy megállapítunk valamit. A kijelentő mondatok végére pontot teszünk.
Sándor hétvégén megjavította a tetőt.
Holnap esni fog.
A kérdő mondattal kérdezünk, érdeklődünk arról, amit meg
szeretnénk tudni. A kérdő mondatok végére kérdőjelet teszünk.
Mikor indul a vonat Debrecenbe?
Honnan fogom tudni, melyik a helyes válasz?
A felkiáltó mondatokat örömünkben, bánatunkban, fájdalmunkban, meglepettségünkben használjuk.
De szép ez a tulipán!
Jaj de jól érzem magam!
A felszólító mondatokkal kérést, felszólítást, tiltást, parancsot fejezünk ki.
Légy szíves, kapcsold fel a villanyt a szobában!
Kati, add ide a radírodat!
Az óhajtó mondatokban vágyainkat, óhajainkat fogalmazzuk meg.
Bárcsak láthatnám az üstököst az égen!
Bár kapnék egy nagy adag fagyit!
A felkiáltó, a felszólító és az óhajtó mondatok végére felkiáltójelet teszünk.

NT_98798_N_nyelvtan_8.indd 15
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Mondatelemzés
A mondatelemzés során megjelöljük a mondatrészeket: az állítmányt,
az alanyt, a tárgyat, a határozókat és a jelzőket. A mondatelemzéshez
ismerni kell a kérdéseket, amelyekből megállapítható a mondatrész.
Csenge korán reggel lassan issza sárga bögréjéből a teát.
Mit állítunk? issza (Á)
Ki issza? Csenge (A)
Mit issza? teát (T)
Mikor issza? reggel (Hi)
Milyen reggel? korán (Jmi)
Miből issza? bögréjéből (Hh)
Milyen bögréből? sárga (Jmi)
Hogyan issza? lassan (Hm)
mondatrész

kérdőszó

mondatrész jelölése

állítmány

Mit állítunk?

(Á)

alany

Kiről, miről állítjuk?

(A)

tárgy

Mit?

(T)

helyhatározó

Hol? Hová? Honnan? Merre?

(Hh)

időhatározó

Mikor? Mettől? Meddig?

(Hi)

módhatározó

Hogyan? Mi módon?

(Hm)

eszközhatározó

Mivel? Mi által?

(He)

társhatározó

Kivel? Kivel együtt?

(Ht)

részeshatározó

Kinek a részére?

(Hr)

állapothatározó

Milyen állapotban?

(Há)

minőségjelző

Milyen? Melyik?

(Jmi)

mennyiségjelző

Hány? Mennyi?

(Jme)

birtokos jelző

Kinek a? Minek a?

(Jb)

16

NT_98798_N_nyelvtan_8.indd 16

2021. 03. 21. 10:22

A magyar helyesírás alapelvei
kiejtés elve
A szavakat a kiejtésnek
megfelelően írjuk le.
hímzés, virág, kék, autó,
András, hajszárító, húsleves,
ceruza, Bea, csigalépcső,
világítótorony, baba,
sapka, víz, medence, nyár

hagyomány elve
A hagyomány elve szerint írjuk
a régi családneveket, és ide
tartozik az ly-os írás is.
Ady, Weöres, Babits, Munkácsy,
Móricz, Batthyány, Mikszáth,
bagoly, király, bolygó, korcsolya,
hely, lyuk, Károly, Orsolya

szóelemzés elve
A szavakat nem úgy írjuk,
ahogy kiejtjük. (A helyes leírásban segít a szótagolás!)
madzag, mondta, látjátok,
játszanak, barátság, fáradtság,
hallja, tetszik, hagyjuk, gyűjtsd,
otthon, színpad, kertje,
mindnyájan, kisebb, hadsereg
egyszerűsítés elve
A dupla mássalhangzós
szavakat és a toldalékolás
során keletkezett három
mássalhangzós szavakat
egyszerűsítjük.
meggyes, hattyú, asszony,
könnyű, ennyi, tollal, grammal,
hosszal, sakkal

17
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Összefoglalás
A magyar ábécé
a á b c cs d dz dzs e é f g gy h i í j k l ly m n ny
o ó p q r s sz t ty u ú ü ű v w x y z zs

Szófajok
ige

névszó

határozószó

igeragozás
alanyi, tárgyas

főnév
köznév
tulajdonnév
melléknév
igeidők
múlt, jelen, jövő számnév
névmás
igemódok
kijelentő
felszólító
feltételes

viszonyszó

helyhatározószó
időhatározó-szó
módhatározószó

Mondatfajták

névelő
névutó
kötőszó
igekötő

Mondatelemzés

kijelentő

kérdő

állítmány

alany

felkiáltó

felszólító

tárgy

határozó

óhajtó

jelző

A magyar helyesírás alapelvei
kiejtés elve

hagyomány elve
szóelemzés elve

egyszerűsítés elve

18
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A SZAVAK BŰVÖLETÉBEN

Szóalkotás
Szóalkotás jelekkel
Szóalkotás ragokkal
Szóalkotás képzőkkel
Mozaikszavak
A szókincs rétegződése
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Szóalkotás
Toldalékos szót úgy kapunk, ha a szótőhöz toldalékot kapcsolunk.
Emlékszel még erre?
szótő

+

toldalék

=

toldalékos szó

ház

+

ban

=

házban

Az előző évek során a szavakat álló egyenessel bontottátok szótőre és
toldalékra.
ház ban cipő ben telefon t ajtó ból Kitti vel nagyi hoz Eger | ben
Panni a vázába tette a virágokat.
Ebben a mondatban három toldalékos
szó található.
vázá ba
te tt e
és
virág o k a t
A következő leckékben megismerhetitek a toldalélok fajtáit, és azt is, hogyan
lehet egy szótőn több toldalék.
A háromféle toldalék neve: képző, jel és
rag, ami egyben a kapcsolódási sorrendet is jelöli.
20
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Az előző mondatban szereplő váza szóhoz, vagyis szótőhöz rag, pontosabban határozórag kapcsolódik. A tesz szóhoz, vagyis szótőhöz a múlt
idő jele és igei személyrag, a virág szóhoz, vagyis szótőhöz a többes
szám jele és a tárgy ragja kapcsolódott.
Toldalékfajták
Képzők
Megváltoztatják a szó jelentését, és megváltoztathatják a szófaját.
Új szó keletkezik.
– igeképzés: igéből képzett igék; névszóból képzett igék
– névszóképzés: igéből képzett névszók, névszóból képzett névszók
Jelek
Módosítják a szó jelentését és mondatbeli szerepüket.
– többes szám jele
– birtokos személyjel
– birtokjel
– fokozás jele
– múlt idő jele
– felszólító mód jele
– feltételes mód jele
Ragok
A szavak mondatbeli szerepét határozzák meg.
– igei személyragok
– tárgy ragja
– birtokos jelző ragja
– határozóragok

21
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Szóalkotás képzőkkel
A képzők olyan toldalélok, amik megváltoztatják a szavak jelentését, és
gyakran a szófaját is, ezért új szó keletkezik. Az igeképzés során az igéket
igékből és névszókból is képezhetjük.
Igéből képzett igék
alapszó
mos

nevel

fésül

Betti mos.

képző

képzett szó

-at

mosat

-hat

moshat

-(ko)dik

mosdik, mosakodik

-tet

neveltet

-het

nevelhet

-kedik

nevelkedik

-tet

fésültet

-ködik

fésülködik

-het

fésülhet

Apa autót mosat.

Levente mosakodik.

Móni most fogat moshat.

Annamária mosogat.

22
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Névszóból képzett igék
alapszó

képző

képzett szó

fésű

-l

fésül

fűszer

-z

fűszerez

hal

-ász(ik)

halászik

ügyes

-kedik

ügyeskedik

bohóc

-kodik

bohóckodik

szép

-ít

szépít

szabad

-ul

szabadul

friss

-ül

frissül

világos

-odik

világosodik

sötét

-edik

sötétedik

sok

-ll

sokall

Meg tudod mondani a táblázatban található alapszavak szófaját?

A fésű szürke.

Lili hajat fésült.

A bazsalikom egy fűszer. A halászok sok halat
fogtak.

A séf fűszerezi a húst.

Anya sokallja a
kiadásokat.
23
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A névszóképzés során a névszókat igékből és névszókból is képezhetjük.
Igéből képzett névszók
alapszó

képző

képzett szó

tanul

-ás

tanulás

ül

-és

ülés

gondol

-at

gondolat

felel

-et

felelet

jár

-vány

járvány

tanul

-ékony

tanulékony

fal

-ánk

falánk

fél

-énk

félénk

ír

-ó

író

véd

-ő

védő

nevel

-tlen

neveletlen

Picur a csontra
gondol.

Attila angolul tanul.

Gabriella naplót ír.

A gondolkodás agyi
tevékenység.

A tanulás fontos
az életben.

Móricz Zsigmond
író volt.

24
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Névszóból képzett névszók
alapszó

képző

képzett szó

lakat

-os

lakatos

kert

-ész

kertész

katona

-ság

katonaság

erő

-s

erős

kék szem

-ű

kék szemű

só

-tlan

sótlan

otthon

-i

otthoni

Budapest

-i

budapesti

tenger

-nyi

tengernyi

négy

-d

negyed

nyolc

-dik

nyolcadik

A lakat berozsdásodott.

De szép ez a kert!

Budapest hazánk
fővárosa.

A lakatos zárat javít.

Mit csinál a kertész?

A budapesti hidak
csoda szépek.
25
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Szóalkotás jelekkel
A többes szám jele a -k. „K” toldalék akkor kerül egy szótőre, amikor
abból egynél több van. Így került Panni virágaira is a többes szám jele,
hiszen nemcsak egy virág került a vázába, hanem több, vagyis virágok.
Ebben az esetben a toldalék könnyebb kiejtéséhez kötőhangot használunk.
virágk

✗

virágok

✓

Birtokos személyjel azokra a szavakra kerül, amiket valaki birtokol.
Panninak van virága, vázája. Neked van szobád, táskád, könyved?
Nekem is van szobám, táskám és könyvem.
birtokos

birtokjel

példa

én

-m

ceruzám, cipőm, takaróm

te

-d

telefonod, fülhallgatód, kerted

ő

-a, -e, -ja, -je

háza, feje, autója, kertje

mi

-nk, -unk, -ünk

úszósapkánk, tollunk, kedvünk

ti

-tok, -tek, -tök

hangotok, eredményetek,
időtök

ők

-uk, -ük, -juk, -jük

lábuk, kezük, karjuk, terítőjük

Birtokjel az -é. Bárkié is legyen a birtoklott dolog, a birtokoshoz mindig
ez a jel kapcsolódik.
Nórié

anyáé

testvéremé

Mikié

Kié ez a kalap?
Veráé.
26
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A fokozás jele a -bb, amivel már találkozhattál a melléknevek – szebb,
jobb, ügyesebb, okosabb, boldogabb – és a határozatlan számnevek –
több, kevesebb – fokozása kapcsán.
A múlt idő jele a -t és a -tt, amelyek az igék múlt idejét jelölik. Helyesírásuk könnyen megtanulható. Ha a szótő mássalhangzóra végződik, akkor
a toldalék -t, ha magánhangzóra végződik, akkor -tt lesz a toldalék.
múlt idő jele
-t

-tt

írt, rajzolt, táncolt, énekelt, ült,
ment

olvasott, festett, nézett, úszott,
futott

A feltételes mód jele, a -na, -ne, -ná, -né is az igékhez kapcsolódik.
Ádám szeretett volna edzeni.
A család megnézne egy jó filmet.
A húgom kipróbálná ezt a receptet.
Tomi elkérné a könyvedet.
A felszólító mód jele a -j. Ez a jel azonban gyakran módosul.
Laci, légy szíves, menj fel a járdára!
Fogadj szót a szüleidnek!
Minden este feküdj le időben!
Tanulj szorgalmasan!
A -j toldalék az alábbiak szerint módosul, ha a szó s, sz vagy z betűre
végződik:
Gábor az udvaron játszik. – Játssz az udvaron!
Nagyapa a kertben ás. – Áss a kertben!
A pincér hoz egy pohár vizet. – Hozz egy pohár vizet!
A jön, a hisz és a lesz igéknél is módosul a felszólító mód jele:
Jöjj velem!

Higgy neki!

Légy óvatos!
27
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Szóalkotás ragokkal
Az igei személyragok az igék ragozott alakjához kapcsolódnak. Figyeljétek meg ugyanannak az igének az alanyi és tárgyas ragozását az igeidőkben és az igemódokban!
Alanyi ragozás
jelen
jelen idő
jelen idő
múlt idő
idő felszólító mód feltételes mód

jövő idő

E/1. hívok

hívjak

hívnék

hívtam

hívni fogok

E/2. hívsz

hívj/hívjál

hívnál

hívtál

hívni fogsz

E/3. hív

hívjon

hívna

hívott

hívni fog
hívni fogunk

T/1.

hívunk hívjunk

hívnánk

hívtunk

T/2.

hívtok

hívjatok

hívnátok

hívtatok hívni fogtok

T/3.

hívnak hívjanak

hívnának

hívtak

hívni fognak

Tárgyas ragozás
jelen
idő

jelen idő
jelen idő
felszólító mód feltételes mód

múlt
idő

jövő idő

E/1. hívom

hívjam

hívnám

hívtam

hívni fogom

E/2. hívod

hívd/hívjad

hívnád

hívtad

hívni fogod

E/3. hívja

hívja

hívná

hívta

hívni fogja

T/1. hívjuk

hívjuk

hívnánk

hívtuk

hívni fogjuk

T/2. hívjátok hívjátok

hívnátok

hívtátok hívni fogjátok

T/3. hívják

hívnák

hívták

hívják

hívni fogják

Foglaljátok mondatba az egyes szám második személyű igék ragozott alakjait!
28
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A tárgy ragja a -t. A tárgyragos szavak a kit? mit? kérdőszóra válaszolnak, mondatelemzés során tárgy mondatrész lesz belőlük. Emlékszel
még Pannira? Mit tett a vázába? Virágokat.
Mit vásárolt Emma?
kukoricát, sárgarépát, káposztát,
karfiolt, paradicsomot, paprikát,
burgonyát, hagymát, padlizsánt,
uborkát

A birtokos jelző ragja a -nak, -nek. A ragok akkor kapcsolódnak a szótőhöz, ha valakinek vagy valaminek a birtokát jelöljük.

A háznak az ablaka.

A lépcsőnek a korlátja.

Panninak a vázája.

Emmának a kosara.
29
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A határozóragokkal határozói viszonyt tudunk kifejezni. A határozóraggal ellátott szavak mondatbeli szerepe valamelyik határozószót jelöli.
Panni hová tette a virágokat? Vázába. Ebben a mondatban a hová kérdésre a virágok helyét, vagyis helyhatározót kaptunk.
-ból

-hoz

-ban

-ra

-ig

-tól

-nál

-ért
-nak

-ba

-on

Ezért a házért érdemes elutazni Tihanyba.
A ház szótőhöz kapcsolható határozóragokon kívül más határozóragok
is vannak.
Határozóragok
-ba, -be, -ban, -ben, -ból, -ből, -n, -on, -en, -ön, -ra, -re, -ról, -ről, -nál, -nél,
-tól, -től, -hoz, -hez, -höz, -ig, -kor, -nak, -nek, -szor, -szer, -ször, -lag, -leg,
-ként, -képpen, -ul, -ül, -nként, -nta, -nte, -val, -vel, -vá, -vé, -stul, -stül, -ért
„A parasztgyerek hevül,
a folyóparton ledül,
homokon gurul tovább,

kavicsot fog, jó lapost,
a folyóba dobja most
s fütyörészve áll odább.”
(József Attila: Perc – részlet)

„Nyikorgó kosárral ölében,
ment a padlásra, ment serényen.” (József Attila: Mama – részlet)
30
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A -ba, -be, -ban, -ben határozóragok helyesírásánál a kérdőszó segít
a helyes rag használatában!
Hová tette Panni a virágokat?

vázába

Hol vannak most a virágok?

vázában

Hová fog leülni Balázs?
karosszékbe
Hol ül Balázs?
karosszékben
Hol?
iskolában, állatkertben, színházban, moziban, boltban, uszodában, vízben, nadrágban, dobozban, ágyban, kincsesládában, bőröndben, könyvben, tolltartóban, játékban
Hová?
füzetbe, padba, szobába, kertbe, medencébe, hátizsákba, szekrénybe,
kézbe, hajamba, étterembe, múzeumba, cserépbe, bögrébe, terembe,
osztályba, levesbe, tányérba, zsebbe
– Hová tetted a kulcsod?
– A táskámba.
– Biztos vagy benne, hogy az első
zsebébe tetted?
– Igen.
– Nem találom!
– Hol lehet?
– Talán a kabátzsebemben hagytam.
31
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Mozaikszavak
A mozaikszavak lehetnek betűszók vagy szóösszevonások.
A betűszók egy többszavas név kezdőbetűiből állnak. Ezek lehetnek
tulajdonnévi, amik csak nagybetűkből, vagy közszói betűszavak, amik
csak kisbetűkből állnak.
Tulajdonnévi betűszók
Magyar Államkincstár

MÁK

Budapesti Közlekedési Központ

BKK

Eötvös Loránd Tudományegyetem

ELTE

Helyiérdekű Vasút

HÉV

Központi Statisztikai Hivatal

KSH

Magyar Államvasutak

MÁV

Magyar Olimpiai Bizottság

MOB

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

NAV

Országos Takarékpénztár

OTP
Közszói betűszók

általános forgalmi adó

áfa

kisadózó vállalkozások tételes adója

kata

korlátolt felelősségű társaság

kft.

betéti társaság

bt.

részvénytársaság

rt.

társadalombiztosítási azonosító jel

taj

tuberkulózis

tbc

televízió

tv

32
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A szóösszevonások is tulajdonnévi és közszói csoportra bonthatók.
A tulajdonnévi szóösszevonásokban csak az első betűt írjuk nagybetűvel, a közszóit kisbetűvel írjuk.
Tulajdonnévi szóösszevonások
Kereskedelmi és Minőség-ellenőrző Intézet

Kermi

Magyar Hajózási Részvénytársaság

Mahart

Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége

Mahasz

Magyar Vadgazdálkodási és Kereskedelmi Részvénytársaság

Mavad

Optikai, Finommechanikai és Fotócikkeket Értékesítő Ofotért
Vállalat
Közszói szóösszevonások
gyermekgondozási díj

gyed

gyermekgondozási segély

gyes

kiskereskedelem

kisker

transzformátor

trafó

A mozaikszavak helyesírásában figyelni kell arra, hogy betűszó vagy
szóösszevonás-e az adott mozaikszó. A betűszavaknál a toldalékok kötőjellel, míg a szóösszevonásoknál kötőjel nélkül kapcsolódnak.
Csaba már tizenöt éve dolgozik a MÁV-nál.
Nagyapa a fotelból nézi a tv-t.
Az Ofotértben holnaptól akció lesz.
Eszter egy éve van gyesen Ádival.

33
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A szókincs rétegződése
A szókincs nem más, mint szavaink összessége. A magyar nyelv szókincse gazdag, nyelvtudósok szerint több mint százezer szóra tehető nemzetünk szókincse és ez a szám nem tartalmazza a toldalékos szavainkat.

Az ember aktív szókincse az a szókészlet, amit ért és használ, a passzív
szókincs a megértett, de nem használt szavakból áll.

aktív szókincs

passzív szókincs

nyelvtan, irodalom, iskola,
osztály, udvar, ebédlő, tanóra,
szünet, csengő, kirándulás,
erdő, nyári szünet

világegyetem, szélerőmű,
napenergia, repülőgépmodell,
terepasztal, üzletvezető,
építőmérnök, populáció

34
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Minden ember szókincse más és más. Függ az életkortól, szűkebb és tágabb környezettől, a családtól, rokoni, baráti kapcsolatoktól, foglalkozástól, munkahelytől, alkalmaktól is. Szókincsed gyarapítása az iskolai
nevelés – oktatás során, elsősorban a magyar nyelv- és irodalom órákon
a legintenzívebb.

A szókincs a történelemi és társadalmi változások hatására folyamatosan változott és változik a mai napig.
1943

2020

internátus
keresztyén
diakonissza
pertli
retikül
pongyola
pengő
szvetter
prefekta
kondoleál
főzniök
parfőm
csúfondáros
itatós
érezniök
légvédelmi gyakorlat

mobiltelefon
fájl
applikáció
számítógép
merevlemez
USB-kábel
űrállomás
napkollektor
vízerőmű
konvertálás
# hashtag #
lézer
SIM-kártya
QR-kód
óceánjáró
sarkvidéki kutatóállomás

Az 1943 évszám alatt található szavak Szabó Magda 1970-ben megjelent,
Abigél című regényéből származnak.
35
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Nemzeti nyelvünk két fő típusa a köznyelv és az irodalmi nyelv. A köznyelv a szóbeliséget, az irodalmi nyelv az írott formát jelenti. Íróink, költőink nyelvhasználata a legigényesebb, legkifejezőbb, művészi, ők az
úgynevezett szépirodalmi nyelvet használják.
Irodalmi nyelv
A vitaminok a szervezet számára fontos anyagok. A C-vitamin sok zöldségben és gyümölcsben megtalálható, amiket természetesen nyersen
ajánlott fogyaszatani. A homoktövis és a csipkebogyó tartalmazza
a legtöbb C-vitamint. A gyümölcsök közül az eperben és a kiviben,
zöldségfélékből a paprikában, a petrezselyemben és a brokkoliban található a legtöbb.
Szépirodalmi nyelv
Eperfa
Öreg eperfa áll az út felén,
zömök, tömött, mint hős paraszti dajka.
Úrvezető vigyázz! a törzs kemény!
S óh koldus, nézd, mily lágy a gyümölcs rajta.
(József Attila: Tűnődő – részlet)
Köznyelvnek nevezzük azt a nyelvhasználatot, ami közérthető, az emberek által használt élő beszéd.
Köznyelv
– Elég lesz ez a sok zöldség Anna születésnapjára?
– Igen! Úgy örülök neki, hogy a lányunk is szereti
a friss zöldségeket, a különféle salátákat, és nem
csak édességgel szeretné megvendégelni az osztálytársait.
– Vásároljunk még gyümölcsöket! Almát, körtét,
banánt mindenképp. Gyümölcssalátát és -turmixot
is készíthetünk.
– Rendben van. Aztán igyekezzünk, mert oda kell
érni a cukrászdába az epertortáért!
36
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Mind a köznyelv, mind az irodalmi nyelv tájankénti jellemzőit, sajátosságait, regionális, vagyis területi változatait nyelvjárásnak nevezzük.
Nyelvjárások
nyelvjárási régió
1. nyugat-dunántúli

régióra jellemző kiejtések, szavak
tüz, viz, esső

2. közép-dunántúli – kisalföldi ámber, álmegy
3. dél-dunántúli

kégyó, késér

4. dél-alföldi

embör, mögitta, mögötte

5. palóc

számár, álmá, nágy

6. Tisza–Körös-vidéki

níz, píz, fílsz

7. északkeleti

kík, szíp, píz

8. mezőségi

mene, jövék

9. székely

olló (kecskegida), ahajt (ott)

10. moldvai

dzsermek, dzsió
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A területi tagolódás mellett társadalmi tagolódás is található nyelvünkben, melynek résztípusai a csoportnyelv és a rétegnyelv.
A szaknyelv, a hobbinyelv és az argó csoportnyelv, az életkori nyelvváltozatok, például a diáknyelv rétegnyelv.
A szaknyelv foglalkozásokhoz kötődik. Szókincsük szakszókincs, melyben szakszavak találhatók.
Szaknyelv
A betegnél végzett nagyrutin EKG-eltérést
nem mutatott. A röntgen- és CT-felvételeken
egyértelműen primer jobbra convex scoliosis látható. A lumbál szakasz ép. A diagnózis alapján terápiának konzervatív kezelés, műanyag félkorzett javasolt, rendszeres kontrollvizsgálattal. Mozgásterápiához
gyógytornász szükséges.
Az állami kamattámogatású hiteleknél azok vehetnek igénybe kedvező kondíciójú kölcsönöket, akik megfelelnek a vonatkozó jogszabályok szerinti feltételeknek. Az adós által fizetendő kamatteher és
a fizetendő törlesztőrészlet alacsonyabb. A konstrukció futamideje
szerződésenként változik. Jelenleg az ügyeleti kamat egy évig fix, aztán évente változik a mértéke.
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A szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó nyelvhasználatot hobbinyelvnek nevezzük.
Hobbinyelv
A gép méretaránya 1:16, a szárny fesztávolsága 680 mm, a törzs hoszsza 570 mm, tömege: 206 g. Vízszintes és függőleges vezérsík. Beépített szervók és brushless motor és szabályzó. Szükséges kiegészítők:
4CH távirányító és LiPo akkumulátor.

Az argó, vagyis tolvajnyelv eredetileg a francia alvilág (tolvajok, betörők,
más bűnözők) csoportnyelve volt, amit azért hoztak létre, hogy mások
ne értsék őket. Így álcázták magukat, megtévesztették azokat, akik nem
tartoztak közéjük.
A diákok által kitalált és használt, az iskolai élettel kapcsolatos fogalmak, tárgyak nevét a diáknyelv tartalmazza.
Diáknyelv
diri, ofő, bizi, biosz, föci, töri, karó,
tesi, stréber, suli, beburkol, cuki,
édi, ari, ős, kaller, span, tag, raj,
cerka, tatyó, teló, üzi, zseton

39

NT_98798_N_nyelvtan_8.indd 39

2021. 03. 21. 10:23

Összefoglalás
Toldalékfajták
jelek
többes szám jele
birtokos személyjel
birtokjel
fokozás jele
múlt idő jele
felszólító mód jele
feltételes mód jele

ragok

képzők

igei személyragok
tárgy ragja
birtokos jelző ragja
határozóragok

igeképzés:
igéből képzett igék;
névszóból képzett
igék
névszóképzés:
igéből képzett
névszók, névszóból
képzett névszók

Mozaikszó
betűszó
BKK
MÁV
MOB

szóösszevonás
tv
taj
tbc

Mahasz
Mahart
Ofotért

gyes
kisker
trafó

Szókincs

Szavaink összessége a szókincs. Az emberek szókészlete aktív és paszszív szókincsből áll. Élő beszédünk a köznyelv. Nyelvhasználatunk írott
formája az irodalmi nyelv. Az írók, költők szépirodalmi nyelvet használnak. Hazánkban tíz nyelvjárási régió található. A nyelvjárásoknak
tájankénti, vagyis területi sajátosságai, jellegzetességei vannak. A nyelv
társadalmi tagolódásának típusa a csoportnyelv: szaknyelv, hobbinyelv, argó (tolvajnyelv), és a rétegnyelv: diáknyelv.
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MONDAT-OK

Egyszerű mondatok
Összetett mondatok
Alárendelő mondatok
Mellérendelő mondatok
Tagolt mondatok
Tagolatlan mondatok
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Egyszerű mondatok
A mondatok szerkezetük szerint lehetnek egyszerű és összetett mondatok. Az egyszerű mondatok közt vannak tagolt és tagolatlan mondatok.
Egy tagolt mondat lehet teljes, vagyis tőmondat vagy bővített mondat,
és hiányos mondat.
Egyszerű mondatok
tagolt
teljes
tőmondat

tagolatlan
hiányos
bővített mondat

A teljes, tagolt mondatok közül a tőmondatok csak alanyt és állítmányt
tartalmaznak, a bővített mondatokban tárgy, határozók és jelzők található.

tőmondat: A ló üget.
bővített mondat: Tavasszal a barna ló a sárga virágos réten üget.
42
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A hiányos mondatokból hiányzik az alany vagy az állítmány, vagy mindkettő.
Mit csinál Margó? Úszik.
Ki keresett telefonon? Bálint.
Hogy érzed magad? Remekül.
Mit ettetek ebéd után? Fagylaltot.
Mit csinálsz? Semmit.

Tagolatlan mondatoknak számítanak a megszólítások, az indulatszók
és a módosítószók egy része.
megszólítások
Melinda!
Drágám!
Kislányom!

indulatszavakból
lett mondatok
Jaj!
Gyí!
Pszt!
Nana!

módosítószavakból
lett mondatok
Igen.
Nem.
Dehogy.
Talán.

Nem!
Kristóf!

Nana!
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Összetett mondatok
Az összetett mondatok két vagy több tagmondatból állnak, amiket veszsző választ el egymástól. Az összetett mondatok lehetnek mellérendelő
és alárendelő viszonyban.
Összetett mondatok
mellérendelő
összetett
mondat

alárendelő
összetett
mondat

Mellérendelő mondatok
A mellérendelő összetett mondatok tagmondatai egyenrangúak, közöttük tartalmi összefüggés van. A tagmondatok között kötőszó található.
Ha nincs kötőszó, akkor kiegészíthető vele. A tagmondatok szerkezetileg
önállóak.
A kapcsolatos mellérendelő mondatok első tagmondatát a második
tagmondat folytatja, kiegészíti.
jellemző kötőszavak: és, meg, is, sőt, sem, se, azonfelül, még
több szóból álló kötőszókapcsolatok: nemcsak-hanem, is-is, egyrésztmásrészt, egyszer-másszor
A kapcsolatos mellérendelő összetett mondatok ábrázolása:
1

2

44
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Figyeljétek meg, hogyan lesz egyszerű mondatokból összetett mondat,
és hogyan kapcsolódnak egymáshoz a következő tagmondatok! Kötőszó nélkül? Kötőszóval? Több szóból álló kötőszókapcsolattal?
egyszerű mondatok:
A lányok zenét hallgatnak. Sokat táncolnak.
összetett mondat:
A lányok zenét hallgatnak, és sokat táncolnak.
1

2

Nemcsak apa fogott halat, hanem Gábor is.
1

2

A barátok meccset néznek, hangosan szurkolnak.
1

2
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Az ellentétes mellérendelő mondatokban a tagmondatok tartalmai ellentétben állnak egymással.
jellemző kötőszavak: de, pedig, azonban, ellenben, mégis, mégse, viszont, csak, hanem, ám, ámde, csakhogy, ellenkezőleg, mindamellett,
mindazonáltal
Az ellentétes mellérendelő összetett mondatok ábrázolása:
1

2

Az üzletben karácsonyi áruk vannak, pedig október van.
1

2

Nem cukrot kellett volna tenni a levesbe, hanem sót.
1

2

A család megtiltotta, Brúnó mégis felment a kanapéra.
1

2
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A választó mellérendelő mondatok tagmondatainak lehetőségei közül
választani lehet.
jellemző kötőszavak: vagy, vagy… vagy, akár, akár… akár
Az választó mellérendelő összetett mondatok ábrázolása:
1

2

Vagy esőkabátot, vagy esernyőt vigyél magaddal!
1

2

Vidd ki a szemetet, vagy takarítsd ki a kalitkát!
1

2

Akár a tornacipő, akár a szandál is jó választás.
1

2
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A következtető mellérendelő mondatok tagmondatai között ok-okozati összefüggés van. Az első tagmondat az ok, a második az okozat.
jellemző kötőszavak: így, tehát, ezért, ennélfogva, úgyhogy, következtetésképpen
A következtető mellérendelő összetett mondatok ábrázolása:
1

2

A lámpa zöldre váltott, tehát indulhatnak a gyalogosok.
1

2

Üres a hűtőnk, ezért el kell menjek vásárolni.
1

2

Csúszós volt az út, ennélfogva begurultunk az árokba.
1

2
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A magyarázó mellérendelő mondatok második tagmondata magyarázza az első tagmondat állítását.
jellemző kötőszavak: vagyis, azaz, ugyanis, hiszen, tudniillik, egyébként,
egyszóval, különben, másképp, úgyis, úgyse, vagyis, illetve
A magyarázó mellérendelő összetett mondatok ábrázolása:
1

2

Sikerülni fog a dolgozata, hiszen sokat tanult rá.
1

2

Lemerült a telefonom, ugyanis nem találom a töltőt.
1

2

Andi végigolvasta a regényt, tudniillik érdekelte.
1

2
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Alárendelő mondatok
Az alárendelő összetett mondatok tagmondatai nem egyenrangúak.
Főmondatból és mellékmondatból állnak, amiket kötőszó kapcsol öszsze. A főmondatból hiányzik egy mondatrész, amit utalószó helyettesít.
A főmondatban található utalószó lehet alany, állítmány, tárgy, határozó és jelző, ami alanyi, állítmányi, tárgyi, határozói és jelzői alárendelés
lehet. A főmondatnak alárendelt mellékmondat a hiányzó mondatrészt
fejti ki bővebben. Az alárendelő mondatok jelölésénél a főmondatot
körrel, a mellékmondatot négyzettel jelöljük.
Az alanyi alárendelő mondatokban a mellékmondat a főmondat alanyát fejti ki.
jellemző utalószavak:
az, ez, úgy, annyi, olyan
jellemző kötőszavak:
hogy, aki, ami, amely
utalószó

kötőszó

Az történt, 2hogy szétrágta a papucsom.

1

Mit állítunk?
történt = állítmány
Mi történt?
az = alany
az = szétrágta a papucsom.

1

főmondat

2

mellékmondat
(alanyi)

A
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Az állítmányi alárendelő mondatokban a mellékmondat a főmondat
névszói-igei állítmányának névszói részét fejtik ki.
jellemző utalószavak:
az, azé, azok, ugyanaz, akkora, annyi, olyan
jellemző kötőszavak:
hogy, aki, akire, ami, amely, amilyen, amekkora, ahány, amennyi
utalószó

kötőszó

A barát az, 2akire mindig számíthatunk.

1

Mit állítunk?
az = állítmány
Ki az?
barát = alany
az = akire mindig számíthatunk.
1

1

főmondat

2

mellékmondat
(állítmányi)

Á

Olyan a feladat, 2amit mindenki megért.
Olyan a 2tekintete, mint az acél.

1
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A tárgyi alárendelő mondatokban a mellékmondat a főmondat tárgyát fejti ki.
jellemző utalószavak:
azt, ezt, azokat, ugyanazt, akkorát, annyit, olyat
jellemző kötőszavak:
hogy, aki, ami, amely
utalószó

kötőszó

Azt szerettem volna, 2hogy együtt nézzük a filmet.

1

Mit állítunk?
szerettem volna = állítmány
Ki? (én=alany)
Mit szerettem volna?
azt = hogy együtt nézzük a filmet.
1

1

1

főmondat

2

mellékmondat
(tárgyi)

T

Annyit ért hozzá, 2mint tyúk az ábécéhez.

Akkorát dobbantott, 2hogy rengett a padlás.
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A határozói alárendelő mondatokban a mellékmondat a főmondat
határozóját fejti ki. Ahány határozó van, annyiféle lehet a határozói mellékmondat.
A határozói alárendelés, helyhatározói mellékmondattal:
jellemző helyhatározói utalószavak:
ott, onnan, oda, erről, erre, eddig
jellemző helyhatározói kötőszavak:
ahol, ahonnan, ahova, amerre, amíg, ameddig
utalószó

1

kötőszó

Addig hely nyújtózkodj,2 ameddig a takaród ér.

Mit állítunk?
nyújtózkodj = állítmány

1

főmondat

2

mellékmondat
(határozói)

Ki? (te = alany)
Hová?
addighely= ameddig a takaród ér

Hhely
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A határozói alárendelés, időhatározói mellékmondattal:
jellemző időhatározói utalószavak:
akkor, azalatt, aközben, azóta, addig
jellemző időhatározói kötőszavak:
amikor, mialatt, alighogy, amint, ahogy, miután, mielőtt, mikor
utalószó

kötőszó

Akkoridő a legboldogabb,2 amikor látja a naplementét.

1

Mit állítunk?
legboldogabb = állítmány

1

főmondat

2

mellékmondat
(határozói)

Ki? (ő = alany)
Mikor?
akkoridő = amikor látja a naplementét

Hidő

A határozói alárendelés, módhatározói mellékmondattal:
jellemző módhatározói utalószavak: úgy
jellemző módhatározói kötőszavak: hogy, ahogy, mintha
Úgymód érezte,2 mintha repülne a felhők között.

1

1

2

Hmód
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A jelzői alárendelő mondatokban a mellékmondat a főmondat jelzőjét
fejti ki.
A jelzői alárendelés, minőségjelzői mellékmondattal:
jellemző minőségjelzői utalószavak:
olyan, ugyanolyan, akkora, ugyanakkora
jellemző minőségjelzői kötőszavak:
hogy, akár, az, azt, amekkora
utalószó

kötőszó

Akkorami paradicsom termett, 2amekkorát még nem láttam.

1

Mit állítunk?
termett = állítmány

1

főmondat

2

mellékmondat
(jelzői)

Mi?
paradicsom = alany
Mekkora?
akkorami = amekkorát még nem látott

Jmi

A számat is megnyaltam, 2olyanmi finom volt.

1
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A jelzői alárendelés, mennyiségjelzői mellékmondattal:
jellemző mennyiségjelzői utalószavak:
annyi, ugyanannyi
jellemző mennyiségjelzői kötőszavak:
ahány, amennyi, valahány
utalószó
1

kötőszó

Annyime kakaót ihatsz, 2 amennyit szeretnél.

Mit állítunk?
ihatsz = állítmány

1

főmondat

2

mellékmondat
(jelzői)

Ki? (te = alany)
Mit? kakaót = tárgy
Mennyit?
annyitme= amennyit szeretnél

Jme

A jelzői alárendelés, birtokos jelzői mellékmondattal:
jellemző birtokos jelzői utalószavak: annak, azoknak, olyanoknak
jellemző birtokos jelzői kötőszavak: hogy, aki, ami
Annakbi a könyvét olvasom, 2 akinek ismerem a verseit.

1

1

2

Jbi

56

NT_98798_N_nyelvtan_8.indd 56

2021. 03. 21. 10:23

A többszörösen összetett mondatok három vagy annál több tagmondatból állnak.
Viki vásárolt, 2majd megsütötte a tortát, 3és megterített a vendégeknek.

1

1

2

3

Úgy érezte, 2mintha elárulták volna, 3miután megtudta az igazat.

1

1

főmondat

2

Hm

3

Hi

A szólások és közmondások között sok összetett mondatot találunk.
Lapozzatok bele O. Nagy Gábor Magyar szólások és közmondások című
könyvébe!
Annyit ért hozzá,
mint tyúk az ábécéhez.

Addig nyújtózkodj,
ameddig a takaród ér.
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Összefoglalás
Mondatok
egyszerű
mondatok
tagolt

tagolatlan

teljes

hiányos

tőmondat

bővített
mondat

összetett
mondatok
mellérendelő
összetett
mondat

alárendelő
összetett
mondat

kapcsolatos

alanyi

ellentétes

állítmányi

választó

tárgyi

következtető

határozói

magyarázó

jelzői
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SZÖVEGELJÜNK!

A szöveg
A vita
Hogyan vitázzunk?
Az interjú
Az írásbeli szöveg
Beszámoló
A levél
A kérvény
A meghatalmazás és
az elismervény
Az önéletrajz
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A szöveg
A szöveg a mondatnál nagyobb nyelvi egység. Olyan mondatokból áll,
amik összefüggnek egymással; gondolatot, akaratot, érzelmet, szándékot fejeznek ki. A kommunikáció megnyilvánulásának formája lehet szóbeli vagy írásbeli. Szerepe az üzenet közvetítése.
A szóbeli és az írásbeli szöveg közös jellemzői
kommunikációs folyamat
része
nyelvi elemekből épül fel
egymáshoz kapcsolódó
mondatok

A szóbeli szöveg
A szóbeli szöveg nyelvi megformálása spontánabb és kevésbé igényes,
mint az írásbeli szövegé. A „szó elszáll, az írás megmarad” közmondás
szóbeli részére vonatkozóan megállapítható, hogy a hallott szöveg pillanatnyi, mulandó. A szóbeliségben a mondatszerkesztések szabálytalanabbak, lazábbak, a hiányos mondatok túlsúlya van jelen. A szóbeli
szövegalkotás azonnali, gyors gondolkodást igényel.
előadás

kiselőadás
interjú

beszélgetés
vita

ünnepi beszéd
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Olvassátok el a szóbeli szövegek néhány típusának megfogalmazását!
Melyiket és hol hallottátok már magatok is?
ünnepi beszéd: Alkalmi beszéd, amely valamely történelmi vagy társadalmi eseményhez kapcsolódik.

riport: Élettel teli műfaj, ami a médiában az
újság, a rádió és a televízió elengedhetetlen
része.

előadás: Szóbeli szöveg előadása hallgatóság előtt. Felépítése: bevezető – téma kifejtése – befejezés. Az előadásokhoz gyakran
szemléltetés társul.

beszélgetés: A szóbeli kommunikáció leggyakoribb formája, aminek témája spontán,
szabadon választott. Két vagy több ember
között zajlik.

kiselőadás: Hallgatóság előtt előadott szöveg, amit felkészülés, gyűjtő- és kutatómunka előz meg. Témája lehet szabadon választott vagy megadott.
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A vita
A vita az, amikor két embernek ugyanarról a dologról, témáról eltérő véleménye van. Vitatkoztál már? Kivel? Miről? Milyen hangnemben zajlott?
A vitának többféle típusa van.
A veszekedés érzelmi feszültség következménye. Célja a feszültség levezetése, és a győzelem a másik felett. Az ilyen vitákban gyakori
a hevesség és az agresszivitás.
A törvényszéki tárgyaláson a két vitatkozó fél
közti rivalizálását egy harmadik személy dönti el.

Az érvelő, vagyis racionális vitában a feleknek
eltérő véleménye van az adott témáról. Érvelés közben megpróbálják saját álláspontjukat
elfogadtatni vitapartnerükkel.
A tudományos viták a különböző tudományterületek felvetéseit cáfolja vagy bizonyítja.

Az üzleti tárgyaláson a feleket érdekeik vezetik.
Az üzleti életben az érdek a nyereség növelése.
Módszere az alkudozás. Célja a megegyezés.
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Hogyan vitázzunk?
Az érv legyen olyan, hogy megvédjük saját álláspontunkat, és cáfoljuk
meg vele vitapartnerünk álláspontját, vagyis ellenérveit. A vitára készüljünk fel!
Bármely típusú vitában veszünk is részt, tartsuk szem előtt az alábbiakat:
becsületesség

őszinteség

tévedés beismerése

érvek logikus megfogalmazása
udvariasság

türelem

higgadtság
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Az interjú
Az interjú sajtóműfaj. Olyan párbeszéd, amelyben információkat szerzünk egy másik, esetleg több embertől. Az információkat az érdeklődőkkel, vagyis a közönséggel megosztjuk. Az interjú lehet alapinterjú,
ahol az interjú alanya információforrásként szerepel a beszélgetésben.
A tematikus, vagyis egy témához kapcsolódó interjúban a beszélgetés
témáját járják körül. Az úgynevezett mélyinterjúkban vagy életútinterjúkban az interjúalany bemutatása a cél. Az interjúkat leggyakrabban,
előre egyeztetetten, hangfelvételként vagy videófelvételként rögzítik,
így a riporter és az interjúalany párbeszéde folyamatos, megszakítás
nélküli. A jegyzetelésben információk veszhetnek el, megállítják a párbeszéd menetét.
A jó interjú szabályai:
▶ interjúalany tájékoztatása az interjúról az interjú előtt
▶ helyszín megválasztása
▶ az interjú kérdései előre szerkesztettek
Az interjú készítőjének az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
aktív

semleges

pontos

figyelmes

Fontos tudnivaló!
A riport és az interjú nem ugyanazt jelenti. Míg az interjú kérdésekből és feleletekből áll, addig a riportban riporter az aki az elbeszélője
a megtörtént eseménynek, cselekvéseknek, tudósításai kapcsán másokat is megszólaltat.
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Szólalj meg szépen!
A szóbeli szöveg megértését és közvetítését az úgynevezett nem nyelvi
jelek is segítik. Beszéljétek meg, melyik nyelvtani fogalom mit jelent!
hangerő

hangszín

hangmagasság

hanglejtés

beszédtempó

hangsúly

beszédszünet

Mondjátok el a következő mondatot különböző hangerővel, hangszínnel, hangmagassággal, hangsúllyal, hanglejtéssel. Változtassatok a beszédtempón, és iktassatok be beszédszünetet!
Tegnap magamra öntöttem egy pohár hideg vizet.
Hogyan mondtad el a mondatot? Szomorúan, jókedvűen, mérgesen?
Voltak közben mozdulataid? Ráncoltad a homlokod? Esetleg mosolyogtál? A nem nyelvi jelek mellett a metakommunikáció és a nonverbális
jelek is részét képezik kommunikációnknak. A metakommunikáció a beszédet kísérő, nem szándékos és nem tudatos testbeszéd: tekintet, mimika, gesztusok, testtartás. Az öltözködés, a hajviselet, a távolságtartás
nonverbális kommunikációs eszköz.
Nézzétek meg a képeket! Mi olvasható le az arcokról?
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Az élőbeszédhez elengedhetetlen a beszédtechnika és a tiszta beszéd.
Ismeritek az alábbi nyelvtörőket? Gyakoroljátok őket!
A pap és a pék két képet kap. Kár – mondják –, mindkét kép kék.
Mit sütsz, kis szűcs?
Sós húst sütsz, kis szűcs?

Jobb egy lúdnyak
tíz tyúknyaknál.

Papp Tibor Nevek című versét próbáljátok meg elmondani egy levegővel!
Papp Tibor: Nevek
Marci, Berci, Karcsi, Tercsi,
Ancsa, Jancsi, Bence, Jenci,
Ince, Vince, Lonci, Manci,
Lóri, Flóri, Frici, Franci,
Dani, Dini, Samu, Simi,
Lilla, Neli, Ami, Imi,
Piri, Pali, Ili, Ali,
Lali, Lili, Vili, Vali,
Máris, Sári, Klári, Máli,
Mici, Maca, Zoli, Záli,
Misi, Masa, Emmi, Mimi,
Tibi, Tóbi, Tóni, Tini,
Ibi, Robi, Gabi, Giza,
Rozi, Rézi, Gazsi, Zsiga,
Margó, Gergő, Eszti, Kriszta,
Jóska, Pista, Böske, Miska,
Bori, Biri, Dóri, Kari,
Teri, Feri, Gyuri, Mari,
Panni, Fanni, Muki, Miki,
Sanyi, Manyi, Vica, Viki,
Józsi, Mózsi, Médi, Magdi,
Helga, Matyi, Tünde, Andi.
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Az írásbeli szöveg
Az írásbeli szöveg nyelvi megformálása tudatosabb és igényesebb,
mint a szóbeli szövegé. „A szó elszáll, az írás megmarad” közmondás
írásbeliség megmaradására vonatkozó része azt jelenti, hogy az írott
szöveg, amit látunk, akár századokat is átél. Az írásbeliségben a mondatszerkesztések szabályosabbak, formálhatóak, a teljes mondatok
túlsúlya van jelen. Az írásbeli gondolkodásra több idő jut.
elbeszélés

beszámoló

levél

kérvény

önéletrajz

A leírás és a jellemzés
Ismételjük át és rendszerezzük a hetedik osztályban szerzett ismereteinket a leírásról és a jellemzésről!
leírás
– valóságos vagy elképzelt személy, állat, növény, tárgy, hely
bemutatása
– részletgazdag, megfigyeléssel,
adatgyűjtéssel kezdődik
– nem tartalmaz párbeszédet és
cselekményt
– felépítése:
▷ cím
▷ bevezetés: témaválasztás
indokolása
▷ tárgyalás: a választott téma
pontos bemutatása
▷ befejezés: összegzés, esetleg
saját vélemény megfogalmazása

jellemzés
– valóságos vagy elképzelt személy
bemutatása
– részletgazdag, megfigyeléssel,
adatgyűjtéssel kezdődik
– nem tartalmaz párbeszédet és
cselekményt
– felépítése:
▷ cím
▷ bevezetés: indokolás, miért ír
a személyről
▷ tárgyalás: jellemzés, személy
tulajdonságainak bemutatása
▷ befejezés: saját vélemény
megfogalmazása a jellemzett
személyről
67

NT_98798_N_nyelvtan_8.indd 67

2021. 03. 21. 10:23

Az elbeszélés
Az elbeszélő fogalmazásban eseményt, történést vagy eseménysort
mondunk el. Részletesen bemutatott helyszíne vagy helyszínei vannak.
Szereplőjéről, szereplőiről alapos leírást ad. Szereplői párbeszédes formában beszélhetnek. A történet, a helyszín, a szereplők és azok tulajdonságai, cselekedetei lehetnek valóságosak vagy kitaláltak. A kitalált
történetek megfogalmazása fejleszti a kreativitást. A fantázia színesebbé teheti életünket, örömöt szerezhetünk vele mások életében.
Az elbeszélő fogalmazás felépítése azonos a leírással és a jellemzéssel.
Cím
A jó cím figyelemfelkeltő, érdekes, lényegre törő.
Bevezetés
Célja az olvasó érdeklődésének, kíváncsiságának felkeltése.
Tárgyalás
Bekezdésekre tagoltan, időrendi sorrendben halad az események sorában.
Befejezés
A történet befejezése, csattanója, esetleg tanulsága.

szereplő
szereplők

valóság

fantázia

párbeszéd

helyszín
helyszínek
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Figyeljétek meg a következő elbeszélő fogalmazás felépítését! Nézzétek
meg a bekezdéseket és a párbeszédek jelölését! Olvassátok el a szöveget!
Nyaralók kincsei
Gábor a poros padláson egy régi cipősdobozban megtalálta ötven
évvel ezelőtti nyaralásának egyik megsárgult fényképét, amin barátjával, Attilával látható egy tengerparti barlang bejárata előtt.
Attila olyan szerencsés helyzetben volt gyermekkorában, hogy
minden nyáron eltölthetett két hetet az Adriai-tenger partján, abban a kis faluban, ahol nagymamája élt egy olajfákkal végigültetett
utcában. A gyermek már jól ismerte a falucska minden zegét-zugát,
felfedezte a tenger partja által kínált lehetőségeket a kalandos nyaralások eltöltéséhez, ám amikor legeslegjobb barátja, Gábor is vele
nyaralhatott, az felülmúlta minden gyermekkori képzeletét.
A ﬁúk 1970 augusztusában léptek először közösen a tengerparti
forró homokba, és ahogy azt a kamasz ﬁúk szokták, csupa ﬁús dologgal töltötték napjaikat. Horgásztak, úsztak, faágakból kis tutajt
készítettek, amiket gyakran elnyelt
a víz kék hulláma. Órákig képesek
voltak nézni a távolban feltűnő kisebb-nagyobb hajókat. Integettek
az utasaiknak, még palackpostát is
készítettek, és a vízre bocsátották
őket. Így teltek számukra a közös,
baráti, nyári napok.
Egyik nap a parton sétálva Gábor megszólalt:
– Ati! Hajót kellene szerezzünk!
– Miről jutott ez most eszedbe? – kérdezte Attila.
– A vízről, a kis tutajainkról, a hajókról a távolban. Bárcsak láthatnám a sziklák partvonalát, a rejtett öblöket – sóhajtott Gábor.
– Én is minden évben gondolok erre, amikor nézem a naplementét. De be kell vallanom, még soha nem voltam kint a nyílt vízen
– mondta Ati.
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– Szerinted van valaki a faluban, aki segítene nekünk ebben az
utazásban? – kérdezte Gábor.
– Talán az öreg Borisz. Nagyika ismeri. Sokszor kihajózik. Van
úgy, hogy napokat is eltölt a tengeren – mesélte Ati barátjának.
Ezután izgalommal telt a nagyival való beszélgetés és a várakozás
a Borisszal való találkozásra. Gábor megpróbálta maga elé képzelni az öreg hajóst. Gondolataiban
nagy bajuszú, ezüstösen csillogó
hajú, hajlott hátú, halszagú embert
látott, akinek keze száraz és napbarnított a tengeren töltött hosszú
időtől.
Hajója ütött-kopott, kalózhajókra emlékeztető.
Másnap reggel a ﬁúk szó szerint
repültek a kikötő felé. A nagyi alig
bírta követni őket. Úgy kellett szednie a lábát, hogy szinte már szaladt
ő is. Az öreg Borisz felﬁgyelt a lábak dübörgésére a stég fadeszkáin, és meglepetten szemlélte a feléje vágtató csapatot.
– Üdvözlöm, Borisz! – intett a nagyi a hajó felé.
– Ahoi, Mária asszony! Hát kikkel szaladgál itt maga? – kérdezte
a hajós.
– Kalandra vágyó ifjúsággal – mosolygott a nagymama.
Ati és Gábor illedelmesen kezét nyújtotta az idegen felé, hogy
mindketten bemutatkozzanak. Gábor meglepettségében hosszú percekig csak állt és bámult, mert a fantáziája által elképzelt ember egy
cseppet sem hasonlított arra, aki most előtte állt. Borisz magas volt,
és izmos. Körszakálla ápolt. Zöld szeme úgy hatott, mintha a tengert
nézné az ember. Öltözete elegáns volt. És a hajója? Egy igazi jacht.
A délelőtt azzal telt, hogy megbeszéljék a közös kihajózás részleteit. A hajósnak szimpatikus volt a két ﬁú lelkesedése és a köztük
lévő szoros barátság, így egyértelmű volt számára, hogy élménydússá teszi számukra ezt a nyarat. Másnap hajnalban szálltak vízre, és
egyenest a nyílt víz felé vették az irányt.
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Attilát lenyűgözte a hajózás, a hajó felépítése, a tengerészkifejezések, Gábor pedig hosszan hallgatta Borisz történeteit. Boriszról kiderült, hogy valaha történelemtanár volt, a hajóját pedig tengerész
felmenőitől örökölte. A hajóscsapat innentől kezdve mindennap
a tengeren töltötte az idejét. Az egyik nap a sziklás partszakasz közelében Ati egy hasadékot vett észre távcsövével, amit azonnal megmutatott a többieknek. Borisz, aki ismerte a környéket, megdöbbent a látottakon.
– Valószínűleg a viharok alakították át a barlangot – állapította
meg Borisz.
– Közelebb tudunk hajózni? – kérdezték egyszerre a ﬁúk.
– Igen. Indulunk.
A hajó lehorgonyzott. Mindenki izgatottan hagyta el a fedélzetet,
és amikor lábuk földet ért, érezték, hogy valaminek lennie kell a
világ elől elrejtett titkos helyen. A barlang nem volt nagy, belseje kiszáradt. Ami a szemük elé tárult, szinte lehetetlennek tűnt. Percekig
álltak szótlanul, dermedten. Kincset találtak. Igazi, valódi kincset.
Két régi láda volt, megrozsdásodott vaspántokkal, amik mellett körös-körül aranypénz és ékszerek hevertek. A ﬁúk szíve olyan hevesen vert, hogy hallani lehetett a tenger hullámainak hangja mellett
is. Borisz közben azon gondolkozott, hogy értesíteniük kell a helyi
történészeket és régészeti intézeteket. Másnap már hemzsegtek az
emberek a barlangnál. A hírről tudomást szerzett a sajtó is, és egy
helyi újságíró képet készített a kincskereső gyerekekről.
De az igazi kincset a ﬁúk a szívükben vitték tovább. Borisszal tölthették gyermekkoruk minden nyarát. Gábor történelemtanár lett,
Attila pedig hajóskapitány. Barátságuk pedig a mai napig tart.
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Jó tanácsok az elbeszélő fogalmazás írásához
szereplők: A szereplőnek vagy szereplőknek válasszatok nevet, neveket. A név lehet vezetéknév, keresztnév vagy becenév. Az idegen nyelvű
neveknél figyeljetek a név helyes írására!
Virág

Joci

Cingár

Thomas

Chen Lee

helyszínek: Ha földrajzi neveket használtok, alkalmazzátok a tulajdonnevek helyesírásáról tanultakat! Külföldön található földrajzi nevek írásakor nézzetek utána a pontos írásnak!
Csendes-óceán

Balatonlelle

New York*

Hawaii-szigetek

Los Angeles*

*New York = Nyú Jork; Los Angeles = Losz Ándzselesz

párbeszédek: A párbeszédek írásakor a párbeszédek tanult jelölése elengedhetetlen követelmény. Ügyeljetek arra, hogy a párbeszéd értelmes
és követhető legyen!
– Bizos vagy benne, hogy nincs nálad zseblámpa? – kérdezte Zsófi.
– Igen – mondta Szilvi.
– Jó lett volna, ha elhozod – sóhajtott Zsófi –, mert nagyon sötét lesz
este a parkban.
igeidők és igeragozás: Az elbeszélés elején találd ki, hogy mely számban és személyben, és mely igeidőben történjék a cselekmény.
Elindulok a partra.
Gábor elindul a partra.
Elindulunk a partra.

E/1.
E/2.
T/1.

Elindultam a partra.
Gábor elindult a partra.
Elindultunk a partra.
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Beszámoló
A beszámoló kötetlenebb és személyesebb műfaj. Személyessé úgy válik, ha tartalmazza személyes élményeinket, érzéseinket, véleményünket. A beszámolók logikusan felépítettek. A végén összegző gondolatokat tartalmaznak. Beszámolót készíthetünk könyvről, műsorokról,
iskolai rendezvényekről, zenei és színházi élményekről, tananyagokkal
kapcsolatos témákról.
Beszámoló egy regényről
Hallottad már azt a kifejezést, hogy ezt a könyvet
„nem lehet letenni”?
Gerald Durrell Családom és egyéb állatfajták című
regénye egy ilyen mű. Állatok sokaságát vonultatja
fel benne, ráadásul egy olyan gyönyörű helyen, mint
Korfu szigete. Az író családja bemutatása közben állandóan saját családomra gondoltam. Amikor pedig az író gyerekként
hazavisz tücsköt-bogarat, akkor meg óvodáskori magamat láttam.
Ha szereted az állatokat, és szeretnél sokat nevetni, már ma kezdd
el olvasni!

Színházi előadás beszámolója
Szeretek színházba járni, mert szépek a budapesti és nagyvárosi
színházak épületei. Jó alkalom arra is, hogy elegáns öltözetet viseljen
az ember.
Egy ilyen impozáns épületben, a Budapesti Operettszínházban
volt alkalmam megtekinteni, természetesen csinos ruhában, a Rómeó és Júlia című musical-előadást. A színészek játéka magával
ragadó volt. A díszlet és a jelmezek csodálatos összhangot teremtettek. Bár ismertem William Shakespeare drámáját, ez az előadás
új élményt nyújtott számomra. A „Lehetsz király” című dalt még a
rádiók is játsszák a mai napig.
Aki szereti a zenés-táncos előadásokat, annak mindenképpen ajánlom megtekintésre.
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A levél
Hetedik osztályban már tanultatok a levélről. A levél is írásos közlés. Két
fajtája a magánlevél és a hivatalos levél. A magánlevél közvetlen, a
köznapi beszédhez igazodó, ami rokoni, baráti, esetleg tanár-diák kapcsolatot ápol. A magánlevél része a megszólítás, a szöveg és a búcsúzás.
Kedves Luca néni!
Már olyan régen találkoztunk, így levélben érdeklődöm hogyléted felől.
Itthon minden rendben van. Anyuék sokat dolgoznak, későn
érnek haza. Sajnos sokat vagyok egyedül. Képzeld el, részt vettem
egy budapesti úszóversenyen, ahol második helyezést értem el. Ha
eljössz, majd mesélek részletesen a versenyről!
Te hogy vagy? Mivel telnek napjaid? Írd meg, hogy mikor
jössz hozzánk!
Sok puszit küldök: Nóri

Kedves Papa!
Szia, Hugi!
Már két hete, hogy elutaztál. Úgy érzem, nagyon
hiányzol, és nagyon hosszú
lesz az az egy hónap, amit
nélküled kell eltöltenem.
Tudom, számodra remek
nyelvtanulási lehetőség az,
hogy most Bécsben lehetsz.
Kívánom, hogy a tanulás
mellett legyen időd bejárni
a várost is!
Pusz: Nagytesó

Nagyon köszönjük a sok szép
és hasznos ajándékot, amit karácsonyra küldtél nekünk.
Sok örömet szereztél számunkra a könyvekkel és a sakk-készlettel. Szinte mindennap játszunk
vele. A Rubik-kockát az iskolába
is bevittük megmutatni társainknak és tanárainknak. Elmeséltük
nekik, hogy ez egy magyar ember találmánya.
Márciusban repülünk haza.
Várni fogsz minket a reptéren? 
Ölelünk: Unokáid
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A hivatalos levél
A hivatalos levél a hivatalos stílus sajátosságaihoz igazodik. A hivatalos
levélben nincs tegeződés. A levél része a megszólítás, a szöveg, az elköszönés, a hely és a dátum.
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy számlaegyenlege nyilvántartásunk szerint
hátralékot mutat.
Kérjük, tekintse meg jelen e-mailhez csatolt fizetési felszólításunkat. Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, hogy keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat az 1220-as telefonszámon, vagy a területi ügyfélszolgálati irodát.
Üdvözlettel: Telenor
Budapest, 2020. április 10.
Kaptál már hivatalos levelet? Ha még nem, akkor pályaválasztásod során hivatalos levél várható a választott intézménytől, mely tartalmazni
fogja az iskolába való felvételed vagy annak elutasítását. Nézzétek meg
az intézmények, szolgáltatások képeit, és beszéljétek meg, melyiktől milyen hivatalos levelek érkeznek, érkezhetnek!
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A kérvény
A kérvény tartalma és formátuma hasonló a hivatalos levéléhez. Nincs
benne tegeződés, tárgyilagos. Tartalmazza a megszólítást, a kérés, kérelem szövegét, elköszönést, a helyet és a dátumot.
A kérvény benyújtható hivatalos szervezetekhez: hatóságokhoz, intézményekhez.
A kérvényben sokszor adatokat is szükséges megadni a könnyebb
azonosítás érdekében.
A kérvényben olyan kérést kell megfogalmazni, ami teljesíthető, és
teljesítése nem ütközik törvényi akadályokba.
A kérésünket röviden indokolni is kell.
Olvassátok el a kérvényt! Kinek szól? Mi a kérés tárgya? Mi az indoklás?
Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Szeretném kérvényezni, hogy gyermekem, Földes Virág (született:
Budapest, 2010. 12. 17.) 4/b. osztályos tanulójuk számára engedélyezze keddenként a napközi ideje alól való távolmaradást.
Kérésem oka, hogy gyermekem az adott napokon egyéni fejlesztő
mozgásnevelésre jár a kerületi pedagógiai szakszolgálat szervezésében.
Remélem, kérelmem pozitív elbírálásban részesül.
Köszönettel:
Földes Tamásné
Budapest, 2020. 09. 01.
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A meghatalmazás és az elismervény
A meghatalmazás igazoló irat. Egy engedély, amiben meghatalmazunk
egy személyt valamilyen feladat vagy ügy elintézésére. A meghatalmazás tömör, sok szakszót használ, tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait, a meghatalmazás tárgyát, annak időszakát.
Meghatalmazás
Alulírott Fekete Nándor Norbert (születési hely, idő: Szeged, 2001. 02.
16.; anyja neve: Tóth Boglárka; szem. ig. szám:* 100200 AA) meghatalmazom Fekete-Tóth Boglárkát (születési hely, idő: Gyula, 1974. 03. 19.),
hogy 2020. november 1–30. terjedő időszakban egyetemi könyveimet és
jegyzeteimet átvehesse az egyetemi könyvtárban.
Fekete Nándor Norbert

Szeged, 2020. november 1.
Tanú 1: Gábor Zsolt
123456 ZS

Tanú 2: Kiss Blanka
987654 AB

Az elismervény is igazoló irat, amely bizonyítja egy tárgy (pénz, használati tárgy) átvételét, vagy egy szolgáltatás megtörténtét. Az elismervénynek tartalmaznia kell az átadott dolog, szolgáltatás nevét, mennyiségét,
az átadás célját, dátumát és az átadó és az átvevő adatait.
Átvételi elismervény
Alulírott Balogh Tamara (születési hely, idő: Budapest, 1980. 11. 23.; anyja neve: Csanádi Erika) a mai napon 150 000, azaz egyszázötvenezer forintot átvettem Herczeg Beátától.
Budapest, 2018. 08. 15.
átadó
Tanú 1: Magyar Tamás
555555 XX

átvevő
Tanú 2: Baloghné Csanádi Erika
111111 YY

A meghatalmazásra és az elismervényre saját kezű aláírások kerülnek.
Mindkettőt két tanúval is alá kell íratni.
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Az önéletrajz
Az önéletrajzban saját életünkről írunk, leggyakrabban állásra jelentkezés céljából, ami készülhet kézzel vagy géppel írott formában. A legismertebb online, ingyenes önéletrajzíró program az Europass. Állásjelentkezés során az önéletrajzhoz gyakran kérnek motivációs levelet. A motivációs levélben meg kell fogalmazni a jelentkezés célját, a munkatapasztalatokat, jövőbeli céljainkat.

Önéletrajz

Személyi adatok
Név: Ide kell írnod a teljes neved! Akinek több keresztneve van, azt is
fel kell tüntetni.
Születési hely, dátum: Ide kerül a város neve, ahol születtél, és születésed évszáma, hónapja és napja.
Telefonszám: Telefonszámod megadásánál ﬁgyelj a pontosságra!
e-mail-cím: Az e-mail-címednél is ﬁgyelj a pontosságra!
A munkáltatóknak kevésbé szimpatikusak a „cuki” vagy szleng e-mailcímek! például: cukorfalat@gmail.hu; izomsrác-007@freemail.hu
Ha hasonló e-mail-címed van, javasoljuk, hogy változtasd meg, hogy
hivatalos ügyintézést ezen folytathass. 
Lakcím: A lakcím pontos írása a következő: irányítószám, város/község/falu, utca, házszám, ha van, akkor emelet és ajtó is!
Tanulmányok: A tanulmányok az elvégzett iskolákat, tanfolyamokat
jelentik. Felsorolásuk időrendben visszafelé történik.
Nyelvismeret: Ez azt jelenti, hogy milyen nyelven beszélsz vagy tanulsz.
Egyéb: Itt kell felsorolni, amiben „ügyes vagy”, amihez értesz.
Hobbi: Olyan tevékenység, amit legszívesebben csinálsz szabadidődben.
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Összefoglalás
Szöveg
– kommunikációs folyamat része
– nyelvi elemek
– egymáshoz kapcsolódó mondatok
szóbeli szöveg
„A szó elszáll…
– spontán, kevésbé igényes
– hallott
– szabálytalan, laza mondatszerkesztés
– hiányos mondatok
– azonnali, gyors

írásbeli szöveg
…az írás megmarad.”
– tudatosabb, igényesebb
– hallható, látható
– szabályos mondatszerkesztés
– teljes mondatok
– időt hagy a gondolkodásra
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