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1–2. Év eleji ismétlés
1. 	Az alábbi állandósult szókapcsolatok szavai összekeveredtek. Javítsátok ki páros

vagy csoportmunkában! Írjátok le azokat helyesen a füzetbe, és magyarázzátok
meg a jelentésüket!
Aki tanít, holtig tanul. A jó pap a tudás anyja. Ismétlés arany. Hallgatni tanul. Aki
á-t mond, mint erővel. Többet ésszel, mondjon b-t is. A kocka minden előtt! A haza
el van vetve.
jelentése:

1.
2.

		

3.

		

4.

		

5.

		

6.

		

7.

		
Szólás, szóláshasonlat

Közmondás

Szállóige

2. 	Add meg a hangok párját!
Zöngés
Zöngétlen

b

dzs
t

g

v

c

z

ty

s

Mely zöngés mássalhangzó(k)nak nincs zöngétlen párja/juk?
Mely zöngétlen mássalhangzó(k)nak nincs zöngés párja/juk?

3. 	Milyen helyesírási elv érvényesül a következő szavakban, szóalakokban? Má-

sold a szavakat, szóalakokat a megfelelő csoporthoz!

4

cipő

Egressy

Eötvös

észszerű

ír

játsszuk

lyuk

nagyság

tíz

tollal

vádlottól

vízszintes

Kiejtés elve:
Szóelemzés elve:
Hagyomány elve:
Egyszerűsítés elve:

4. Helyezzétek el csoportmunkában a táblázat megfelelő sorába a következő sza-

vakat! A szópárokat együtt kezeljétek!
zebra, tulipán, boldog-boldogtalan, verda-kocsi, kinn-kint, fűz, daru, vár, nitrogén,
szível-szívlel, szem, sárgabarack, ízléses-ízléstelen, kukorica-tengeri, susog,
egyhangúan-egyhangúlag, egér, piszmog, agrár-mezőgazdasági
Egyjelentésű szavak

H–J

						
Többjelentésű szavak

						
Azonos alakú szavak

						

J1

H

J2
J
J
J

H

Hasonló alakú szavak azonos jelentéssel

H1

						

H2

J

Hasonló alakú szavak különböző jelentéssel

H1

J1

						

H2

J2

Rokon értelmű szavak (szinonimák)

						
Ellentétes jelentésű szavak

						
Hangutánzó szavak

						

H2

H

J

H

J

H

J

Hangulatfestő szavak

						

H1

J

H

f

J
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5. Páros munkában egészítsétek ki a mondatokat a szópárok megfelelő tagjával!
A szomszédom, sajnos nem 				

.

A tanácsomat nem 					

i meg. (szível-szívlel)

				 megszavazták. 			

mesél.

(egyhangúan-egyhangúlag)
A falu egy 			

, a szoba pedig egy 		

.

(helyiség-helység)
A diákok nyáron 					

.

A balesetet okozó 					

. (gondtalan-gondatlan)

6. 	Lásd el az alábbi szavakat a képletnek megfelelő toldalékokkal!
megy + képző:
villamos + jel + rag:
piros + képző + jel + rag:
út + képző + képző + rag:
Dani + jel + jel + rag:

7. 	Írd le helyesen a következő szöveget!
énnembánnámhanéhanéhameglátogatnaaszomorúságmondjuk
h a vo n ta e g y s z e r va g y i n k á b b fé léve n ké n te l ü l d ö g é l h e t n e i t t m é g b e i s
sötétítenékakedvéértösszehúznámmagaméssajognasajognaa
szívemdehogymindennapeljönnanemaztmármégsem!
(Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő – részlet)
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3. Szövegértés, szövegalkotás
a gyakorlatban
1. 	Gyűjtsetek érveket és ellenérveket az élsporttal kapcsolatban! Készítsetek a

társaddal – páros munkában – táblázatos összegzést az általatok legfontosabbnak tartott érvekről és ellenérvekről!
Élsport
Mellette szól

Ellene szól

2. 	Képzeld el, hogy nagyon szeretnél kapni valamit – pl. kiskutyát, telefont, számí-

tógépet, biciklit – születésnapodra, de szüleid vonakodnak teljesíteni a kívánságodat. Először gyűjtsd össze érveidet! Utána építsd fel érvelésedet, azaz gondold át,
hogy milyen eszközökkel próbálnád meggyőzni szüleidet. Észérvekkel vagy inkább az érzelmeikre hatva? Tartsd szem előtt az érv felépítését: tétel, bizonyíték,
logikai összekötő elem. Próbáld kitalálni azt is, hogy milyen ellenérvek várhatók
tőlük, és találj ki lehetséges válaszokat ezekre is! Jegyezz le ide pár kulcsszót, ha
van kedved, valakivel el is játszhatod a jelenetet!

3. 	Cáfold a következő állításokat! Tartsd be a vitatkozás szabályait!
A mai fiatalok neveletlenek és hangosak.
1. ellenérv:
2. ellenérv:
3. ellenérv:
Az internetnek semmi haszna nincs, csak veszélyt jelent mindenki számára.
1. ellenérv:
2. ellenérv:
3. ellenérv:
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4. Az ismeretközlő szöveg beszédben
és írásban
1. 	Karikázd be az ismeretközlő szövegekkel kapcsolatos igaz állítások betűjelét!

A helyes válaszok betűjeleiből egy értelmes szót olvashatsz össze.
S) Adatok, táblázatok, ábrák, grafikonok is szerepel(het)nek benne.
B) Szerkesztése csapongó; gyakran épülnek epizódok a szövegbe.
Z) Szakszavak, idegen szavak gyakran előfordulnak benne.
A) Megfigyeléseken és kutatásokon alapuló szöveg.
C) Szóhasználatára élőszóbeli kifejezések jellemzők.
K) A feldolgozott téma lehatárolt, nem szerteágazó.
D) A szöveget laza szerkesztettség jellemzi.
M) Világos mondatszerkesztés jellemzi.
A) Ok-okozati összefüggésekre helyezi a hangsúlyt.
Megfejtés:

2. 	Írj 3-3 mondatból álló tudományos alapú és szépirodalmi stílusú szöveget

a kép alapján!

Tudományos alapú:

Szépirodalmi:

HÁZI FELADAT
1. 	Írj rövid ismeretterjesztő szöveget a kedvenc állatodról vagy növényedről!

Használd a megadott szempontokat: név, eredet, élő- vagy termőhely, faj, életkor, tulajdonságok, személyes kötődés! A szövegedet beírhatod a füzetedbe, de
készíthetsz posztert is.
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1. 	Vizsgáljuk meg a szavakat a mondatokban! Tibor ceruzával írta a leckét. Ági tollal

írta a levelet. Bontsd két részre a mondatokat úgy, hogy az egyik rész arra a kérdésre válaszoljon, „Mit állítunk?”, a másik rész pedig arra a kérdésre, hogy „ki,
mi + állítmány?”.
Mit állítunk?

Ki, mi + állítmány?

Ezt a mondatrészt állítmánynak
nevezzük.

Ezt a mondatrészt alanynak
nevezzük.

Ezt a részt állítmányi résznek
nevezzük.

Ezt a részt alanyi résznek
nevezzük.

2. 	Páros munkában beszéljétek meg!

a) A ceruza, toll szóhoz miért kell a -val toldalék?

b) A lecke, levél szóhoz miért kell a -t toldalék?
c) Miért nem elég azt mondanunk, írnunk: Tibor ceruza írta a feladat. Ági toll írta
a levél?
d) A szavakon a toldalék milyen szerepet határoz meg?
e) Most alkossatok olyan mondatot, amelyben a ceruza és a toll kap -t ragot!

I. SZÓFAJOK A MONDATBAN: FŐNÉV, MELLÉKNÉV, SZÁMNÉV; VISZONYSZÓK I.

5. A szófajokról általában

f) Mi a megállapításotok? Melyik fajtájú toldalék határozza meg egy szó mondatbeli szerepét?

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

Azért kell rendezetten írni, mert 		
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I. SZÓFAJOK A MONDATBAN: FŐNÉV, MELLÉKNÉV, SZÁMNÉV; VISZONYSZÓK I.

6. A szófajok csoportjai
1. 	Keress a szófelhőben olyan szavakat, amelyeknek ismered már a szófaját! Írd szó-

fajok szerint csoportosítva a füzetedbe a kiválasztott szavakat egy általad rajzolt
táblázatba!

2. 	Mi alapján döntöd el, hogy melyik kérdésre válaszol a puszta több szófajú szó?

„Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!”

Az első puszta szó kérdése: 					
A második puszta szó kérdése: 					
(Petőfi Sándor: A puszta, télen)
3. 	Tudtad? A régi mértéknevek is több szófajúak. Kérdezd meg szüleidet, nagy-

szüleidet, vagy nézz utána az interneten: mit mértek velük? Csoportosítsd!
Hosszúság

Terület

Térfogat

Tömeg

icce, hold, lat, láb, pint, hüvelyk, akó, mázsa, öl, karát
– Mértékegységünk nevét szólásaink is őrzik.
Fejezd be! Sokat nyom a 		 . Mit jelent? 			
– Ugyanez a szótő egy cselekvés kifejezésének is alapszava:
Mit jelent?
4. 	Bizonyítsátok páros munkában mondatokkal, hogy a színek (fekete, fehér, zöld

stb.) is több szófajúak!
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1. 	Rendezd a szavakat a köznevek csoportjai szerint! Válassz egy-egy szót mind-

egyik csoportból, és alkoss vele mondatot!

cipész, egér, arany, ember, igazság, asztal, farakás, vas, bunda, szófaj, paradicsom, fém, játék, növény, virág, torta, tea, labda, juh, barátság, ménes, maci
Egyedi név

Gyűjtőnév

Anyagnév

Elvont
fogalom

Szavak
Példamondat

2. 	Válassz hat rokonsági viszonyt megnevező főnevet! Illeszd a főnevekhez a meg-

adott toldalékokat! (Egy-egy főnévhez több toldalékot is lehet kapcsolni.) A füzetedben dolgozz! Versenyezzetek, kinek lett a legtöbb toldalékos szóalakja!
-t

-k

-é

-nak/-nek

-ból/-ből

-nál/-nél

3. 	Állatok és őrzőik

Kösd össze az állatot a gyűjtőnevével, őrzőjével és szállásával!
az állat neve

gyűjtőneve

őrzője

szállása

szarvasmarha

nyáj

pásztor

akol

juh

konda
csordás

hodály

csikós

istálló

kanász

ól

		
csorda
		
ló
csürhe
sertés

ménes

kecske

gulya

I. SZÓFAJOK A MONDATBAN: FŐNÉV, MELLÉKNÉV, SZÁMNÉV; VISZONYSZÓK I.

7. A főnevek

juhász

4. 	A háziállatokhoz kapcsolódó szólásaink közül írjatok egyet-egyet a jelentéssel

együtt!

szarvasmarha
ló
kecske
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I. SZÓFAJOK A MONDATBAN: FŐNÉV, MELLÉKNÉV, SZÁMNÉV; VISZONYSZÓK I.

8. A tulajdonnév fajtái
1. 	Egészítsd ki az alábbi fürtábrát a tulajdonnév típusaival!

Írj mindegyik csoporthoz egy-egy példát!

TULAJDONNÉV

2. A tulajdonnevek fajtáinak helyesírásához készíts egy tanulást segítő táblázatot!

Írd a felsorolt fajtákat a megfelelő helyre!

irodalmi mű címe (több szó), intézménynév (több szó), újság címe (több szó),
államforma (országnév), kitüntetés neve, díj, csillagászati nevek, filmcím
Különírjuk
Egybeírjuk

Csak az első szó
nagy kezdőbetű

Minden lényeges
szót nagybetűvel
kezdünk

3. 	Írj egy-egy példát az intézménytípusokhoz!
könyvtár:
mozi:
bank:
iskola:
étterem:
szórakozóhely:
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Kötőjellel írjuk

– Írj három írót, akiknek a családneve M-mel kezdődik!
– Tudsz keresztnevet, amelyik X-szel kezdődik?
– Írj három férfikeresztnevet, amelyek K-val kezdődnek!

Névrejtvény
Melyik keresztnevet rejtettük el a névadás, a narancsillat és a gyomorbántalom
szavakban? 									

5. Látogass el az iskolai könyvtárba, vagy keress fel egy másik könyvtárat! Keresd

meg A magyar helyesírás szabályai című könyvet! Nézz utána a 166. paragrafusban, mikor kell kötőjellel kapcsolnunk a család szót a tulajdonnévhez, és mikor
áll külön! Írj ide példákat, hogy el tudd magyarázni a szabályt!

HÁZI FELADAT
1. 	Családfa – eredetkutatás

I. SZÓFAJOK A MONDATBAN: FŐNÉV, MELLÉKNÉV, SZÁMNÉV; VISZONYSZÓK I.

4. 	Játék a nevekkel

Beszélgess a szüleiddel, nagyszüleiddel, rokonaiddal a családod eredetéről!
Készíts róla 2-3 perces beszámolót! Illusztrálhatod a családfáddal is.

2. 	Írd le a keresztneved jelentését! (Ladó János Utónévkönyve vagy az internet se-

gít.)

3. 	Mi a különbség a következő szavak jelentésében, mit kell tudnunk a helyesírá-

sukról: 6-án – 6.-on; 476.-ban – 476-ban?
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I. SZÓFAJOK A MONDATBAN: FŐNÉV, MELLÉKNÉV, SZÁMNÉV; VISZONYSZÓK I.

9. A tulajdonnevek helyesírása I.
1. 	Páros munkában írjátok le a következő neveket helyesen úgy, hogy a Kivel?

kérdésre válaszoljanak!
Mariann, Wass, Papp, Pap, Kodály, Rácz, Ivett, Kölcsey, Mikszáth, Móricz,
Kossuth, Weöres
  
  
  
  

2. 	Egészítsd ki a következő, Petőfiről szóló szöveget a hiányzó tulajdonnevekkel!

Figyelj a helyesírásra!
					
(Ki? személynév)
					
(Hol? tájegység),
					
(Hol? város) született,
					
(Hol? város) volt katona,
					
(Hol? városok) diák,
					
(Hol? város), színész.

Legismertebb műve a 				
		

(Mi? cím). A 				

		
szerint –

(Hol? intézménynév) lépcsőjén szavalta el – a hagyomány
		

		

		

(Mi?

cím) című versét.
3. 	Gyakorold az intézménynevek helyesírását!

Írd le az iskolád nevét!

Kérdezd meg, hová jártak a szüleid, nagyszüleid iskolába, és írj le azok közül is
kettőt-hármat!
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Szüleid, családtagjaid eddigi munkahelyei közül nevezz meg egyet!

4. 	Pótold a hiányzó kezdőbetűket a következő intézménynevekben!

agyar
emzeti
úzeum,
rszágos
akarék
énztár,
ethesda
ermekkórház, udapesti özlekedési állalat, ulai II. Sz. ltalános skola,
abó rvin önyvtár

5. 	Hány címet találsz meg a szókígyóban? Írd le azokat helyesen!

MAGYARÉRTELMEZŐKÉZISZÓTÁRÉLETÉSTUDOMÁNYNEMZETI
DALCSONGORÉSTÜNDEVARÁZSFUVOLA

6. 	Díjak

Összekeveredtek a díjak betűi. Írd le azokat helyesen!
YÍJDKZINACZ
LEÍJDBON

7. 	Halandzsaszöveg – Annak ellenére, hogy ebben a szövegben a szavak jelentése

bizonytalan, mégis meg tudjuk állapítani, melyik szó milyen szófajhoz tartozhat. Gyűjtsd ki, amelyekről feltételezhető, hogy

I. SZÓFAJOK A MONDATBAN: FŐNÉV, MELLÉKNÉV, SZÁMNÉV; VISZONYSZÓK I.

Írd le annak a minisztériumnak a nevét, ahová Magyarországon a köznevelés,
így a te iskolád is tartozik!

Élőlény, élettelen tárgy, gondolati dolog neve:
Tulajdonságot fejez ki:
Cselekvést fejez ki:
Számot, mennyiséget fejez ki:
A rostapot ekéször furamosan kidzsuhároljuk, majd pergelős ciperlőn csipiszteljük. Amikor a mirrlisz meglajkult, feltétlenül paktassuk össze, nehogy a leggaggosabb picerli túlmarguljon. Hebar bulággal tálkázzuk, kag-pök szem cserlékkel ferkoljuk.
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10. A tulajdonnevek helyesírása II.
– a földrajzi nevek
1. 	Írd a szóösszeadás megoldását a megfelelő helyre! Ügyelj arra, hogy van, ahol

kétféle megoldás is lehet!
Margit

+

sziget

=

Margit

+

híd

=

Margit

+

körút

=

Gellért

+

hegy

=

Gellért

+

szobor

=

Velencei

+

tó

=

Velencei

+

hegység

=

Balaton

+

felvidék

=

2. 	Egészítsd ki a következő mondatokat az odaillő hiányzó tulajdonnévvel!
A mi településünk neve:    

     

megyében található. Ennek a megyének     

   a székhelye.

A megyénkben található leghíresebb tó vagy folyó a(z):   
Iskolánk neve:   
Pontos címe:   

   

   

  

  

   

A tipp mellé írjátok le a helyesnek tartott szóalakot is!

Balaton + füred
Fekete + tenger
Erzsébet + híd
Dobó István + tér
Atlanti + óceán
János + hegy
Lengyel + Köztársaság

(település neve) ,

(utca, tér stb. neve)      (házszám).

3. 	Hogyan írjuk helyesen? 1 – egybe, 2 – külön, x – kötőjellel
Vas + megye

     .
   .

(irányítószám)    

Szentendrei + sziget
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   , és   

Nagy + Kanizsa
Cserhát + hegység
Angyal + föld
Új + Szeged

4. 	Helyesen leírva helyezd el a táblázatban a felsorolt földrajzi neveket! Kékkel írd,

amelyik szabály szerinti, pirossal, amelyik kivétel!
afrika, délafrika, olaszország, magyarköztársaság, keletmagyarország, balatonmáriafürdő,
kelenföld, zalamegye, győrmosonsopronmegye, váciút, kossuthutca, harisköz, margithíd,
lánchíd, tiszahíd, fertőtó, csúcshegy, gyöngyösváros, csádtó, bükkhegység, csendesóceán,
dunafolyó, csepelsziget, margitsziget
Mit nevez meg?
világrész
ország
országrész
város
városrész
megye

Egybeírjuk

Kötőjellel írjuk

Különírjuk
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Északi + középhegység

út, utca, tér, köz
híd
hegy
tó, tenger, óceán,
folyó
sziget
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11. Gyakorlás
1. 	Húzd alá a hibás alakokat, és írd le helyesen!

Sas-hegy, Német ország, Tiszán túl, Lettország, Dunántúl, Húsvét, János Vitéz,
Kőbánya, Szentendrei-sziget, Bács-Kiskun-megye, Dráva-folyó, anyák napja
Javítás:

12

2. 	Kösd össze a párokat, és írd le helyesen! Mit jelentenek az így létrejött szavak?
francia

csavar

angol

kulcs 		

svéd

dinnye

török

méz 		

olasz

szalonna

görög

rizling

				
				
				
				
				
				
6

3. 	Ellenőrizd a szavak helyességét!
Kiss-sel

Móriczcal

Ráczzal

Pappal

Marcellel

Kováts-csal

Félixszel

Kossuthhal

Makk-kal

Vékonynyal

Baloghgal

Szabolccsal

Javítás:

12

4. 	Álombeli utazás, határtalanul

Dolgozzatok önállóan! Írjátok fel külön-külön lapra, merre jártatok már Magyarországon, külföldön, s hova szeretnétek eljutni! Minden egyes földrajzi
név külön lapra kerüljön! Készítsetek bemutatót belőle!
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1. 	Karikázd be a kiemelt szavak közül a névelőket! (Az egy szó hangsúlytalan.)
Egy kenyér van az asztalon.
Az ehet sütit, aki megette a főzeléket!
Egy fecske nem csinál nyarat.
Az nem lehet, hogy az eső egy hétig essen.

2. 	Figyeljétek meg az alábbi mondatokban a határozatlan névelőt, és próbáljátok

megfogalmazni, hogy mi a szerepe! Mondjatok ti is hasonló példákat!
Egy férfi volt itt. Egy kicsit elfáradtam. Egy Ady veszett el benne. Szegény egy ember.

3. 	Írd be a hiányzó névutókat az alábbi közmondásokba és szólásokba!

Magyarázd meg jelentésüket!

Elhúzza az orra           a mézesmadzagot.
Munka           édes a pihenés.
Maga           vágja a fát.
Nincsen öröm üröm          .
Mindenki söpörjön a maga háza          .
Láb           van.

4. 	Alkoss szókapcsolatokat az alábbi névutókkal, és csoportosítsd azokat annak

alapján, hogy helyet, időt vagy egyéb határozói körülményt jelölnek-e! Egy
névutót több helyre is írhatsz!
mellett, óta, után, múlva, miatt, fölött, iránt, helyett, együtt,
között, át, alatt, előtt, végett, ellen, mögött, miatt, szerint
Hely

Idő
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12. Viszonyszók I. Névelő, névutó,
kötőszó, módosítószó

Egyéb körülmény
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5. 	Juli bement a boltba. Kiflit vett.

Alkoss a két egyszerű mondatból különböző összetett mondatokat az alábbi
kötőszavak felhasználásával: és, de, nemcsak-hanem … is, azonban, mert, is-is,
hogy! (Szükség esetén módosíts a szavak alakján!)

6. 	Milyen szófajúak a mondatok kiemelt szavai? Cseréld fel azokat névutós főne-

vekkel úgy, hogy a mondatok értelme ne változzék!
A kiskutya az ajtónál várta.
A folyópartról énekszó hallatszott.
A hidegtől már elgémberedtek az ujjai.

Hetekig járta még ugyanazt az útvonalat, hátha megtalálja az úton az elveszett
játékot.

7. 	Kapcsold össze egy-egy mondattá az alábbi mondatpárokat a megadott kötőszók

egyikével! Lehet, hogy egy-egy mondatpárt többféle kötőszóval is össze lehet
kapcsolni. Magyarázd el, hogy milyen többletjelentést kapnak így a mondatok!
és, de, mégis, mégsem, viszont, vagy…, vagy…, akár, mert, ezért
Juli naponta háromszor eszik. Juli reggelente nagyon éhes.
Kati alszik. Peti a számítógépén játszik még mindig.
Fúj a szél. Feri nem vesz fel kabátot.
Sári nagyon magas lány. Húga, Anna, alacsony.
Bezárt a bolt. Nem értem oda időben. Holnap oda fogok érni.

8. 	Mondj példát, mikor használjuk az alábbi módosítószókat, mit akar vele kife-

jezni a beszélő: talán, dehogy, alighanem, állítólag, esetleg, naná!
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1. 	Figyeld meg a költői nyelvhasználatot az alábbi versrészletben! Karikázd be a

„milyen”? kérdésre felelő szavakat.

És akarok még sok másszínű tintát,

szemérmetes, szerelmes, rikító,

bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,

és kellene szomorú-viola

és kellene még sok száz és ezer,

és téglabarna és kék is, de halvány,

és kellene még aztán millió:

akár a színes kapuablak árnya

tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke,

augusztusi délkor a kapualján.

(Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról álmodom – részlet)

2. 	Ki ismer több árnyalatot? Milyen piros, kék, zöld, fehér, sárga színt ismersz?

3. 	Egészítsd ki az alábbi szólásokat, szóláshasonlatokat az odaillő melléknévvel!
, mint a ma született bárány.
, mint a tavalyi kos.
fába vágja a fejszéjét.
, mint a makk.
                  a bors, de    

            .

4. 	Egészítsd ki az alábbi táblázatot! Írj 5-5 melléknevet az oszlopokba!
Külső
tulajdonság

Belső
Tulajdonság

Állapot

Származás
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13. A melléknevek
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5. 	Írd a füzetedbe az alábbi melléknevek ellentétét!
becsületes

más

kietlen

házas

ritka

fontos

üreges

szerencsés

lapos

unalmas

romos

lusta

ízletes

lényeges

gondos

finom

óvatos

dicséretes

egész

gyors

Melyik képzővel találkoztál a feladat megoldásában?
6. 	Megismerkedtetek-e már az általatok tanult idegen nyelvben a melléknévfoko-

zással? Ha igen, fogalmazd meg ott hogyan történik!

7. 	Versenyfeladat. Képezz mellékneveket a megadott képzőkkel a példákhoz ha-

sonlóan! A kiinduló szót is te találd ki a megadott szófajoknak megfelelően! (Nem
biztos, hogy mindegyik szófajhoz illik mindegyik képző.) Versenyezzetek! Ki
tud adott idő alatt több melléknevet alkotni?
Képzők

-i/-beli

Melléknévből

Főnévből

-s, -(as/es/-os/-ös)
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-tlan/-tlen/
-atlan/-etlen,
-talan/-telen

-nyi

kék-es

szeged-i

ablak-os

Igéből

Számnévből

-ú/-ű,
-jú/-jű

marok-nyi

kér-etlen

száz-as

1. 	Légy híres! Alkoss a nevedből más-más típusú (egybeírt, különírt, kötőjeles)

földrajzi nevet, majd képezz azokból mellékneveket!

2. 	Lásd el -i és/vagy -beli és/vagy -s képzővel a feladat alábbi tulajdonneveit!

a) Beszéljétek meg, mely esetekben milyen helyesírási elvek érvényesülnek!

	
b) Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit kell elsőként megállapítanod a tulajdonnévről, hogy azután ennek megfelelően toldalékolhasd azt!
Győr-Moson-Sopron megye, Mikszáth Kálmán, Nyugat-Magyarország, Fekete-tenger,
Kodály körönd, Tiszántúl, Duna–Tisza köze, Ady-életmű, Milne, Olasz Köztársaság,
Magyar Tudományos Akadémia, Múzeum utca, Velencei-tó, Dunántúl, Angyalföld,
Mátra hegység, Észak-Amerika, Petőfi híd, Gellérthegy, Gellért-hegy.
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14. A tulajdonnévből képzett
melléknevek helyesírása

3. 	Magyarázd el, miért vannak az alábbi szavak helytelenül írva, majd írd le azokat

helyesen!

Rousseau-i (russzói), gellért-hegyi, Északi-középhegységi, váci úti, fazekas mihályi,
Budapesti, Egri-i,Csendes-óceáni, Olasz köztársasági.
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15. A melléknevek helyesírásának
gyakorlása
1. 	Egészítsd ki az alábbi mellékneveket a megfelelő szóvégi magánhangzóval!
gyönyör

,

savany

homor

,

nagyszer

,

dombor
,

jószív

gömböly
,

,

,

egyszín
jószag

szomor

,

,

könny

,

,

perg

keser

,

egyszer

,

,

zeng

2. 	Pótold a hiányzó j vagy ly betűt a melléknevekben!
rejté
he

es,

i

es,

komo

,

esztő,

szabá

os,

bo

hos,

dí

nyertes,

aszá

os,

mé

,

ba

uszos,

aggá

os,

bá

os,

sú

os,

imbol
le

gó,

tős

3. 	Fokozd a következő mellékneveket közép-, felső- és túlzófokban!
gyors
erős
kicsi
jó

4. 	Pótold a tulajdonnevekből képzett melléknevekben a kis- és nagybetűket!
szakőr-

agyarországi
oson-

oproni

os
ános-

ngeles-i
egyi

argitszigeti

örösmarty

ihály

olna megyei

ireneusi-félszigeti

unántúli

isza-parti

imnáziumi

5. 	Soroljatok fel padtársaddal egy-egy szabályt a melléknevek helyesírásával kap-

csolatban! A másik fél keressen ezekre példát Dóri naplójában (tankönyv 44.
oldal)!

6. 	Keresd a párját! Alkoss összetett szavakat az alábbi szavakból! Mondd el, milyen

helyesírási szabálynak megfelelően írtad azokat: száz, szívű, orr, méretű, kezű,
szarvú, lábú, bő, jó, nagy!
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vet, majd olvassátok fel egymásnak a padtársaddal, s találjátok ki, melyikőtök
kire gondolt!

Ezután az összegyűjtött szavak felhasználásával írjatok a kiválasztott szereplőről
4-5 mondatos jellemzést!

8. 	Híres termékek. Egészítsétek ki a felsorolt szavakat a hozzájuk kapcsolható

melléknevekkel: hagyma, paprika, bor, ásványvíz, kolbász, porcelán, bikavér, szörp,
káposzta!

Ismersz-e még hasonló, városhoz, vidékhez kötődő termékeket?
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7. 	Játsszatok! Válasszatok ki a Toldiból egy szereplőt, s írjatok róla 7-8 mellékne-

9. 	Melléknév vagy főnév? Írj a mondat mellé egy M betűt, ha a kiemelt szó mel-

léknévként, és egy F betűt, ha főnévként szerepel a mondatban!
Bolond lyukból bolond szél fúj.
„A magyar név megint szép lesz!”
	A brazilok megint legyőzték a spanyolokat.
	Becsomagoltad már az ajándékot?
	Ma a Hófehérke és a hét törpe című mesét láthatjátok.
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16. Részösszefoglalás: a melléknév
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1. 	Húzzátok alá a szöveg mellékneveit!
A Tordai-hasadék körül a táj igen változatos. A Hesdát-patak mély medret
vágott magának és különleges természeti tájat alakított ki. Festői a táj
a hatalmas sziklafalak és a titokzatos barlangok között. Fennmaradtak
itt különleges jégkorszaki, feketetengeri és sztyeppi növények: a csinos
és pusztai árvalányhaj, a magyar nőszirom és a tordai hölgymál. (lovagkiraly.org)

– Mondjátok el az aláhúzott melléknevekhez kapcsolódó helyesírási szabályokat!
2. 	Magyarázd meg az alábbi melléknevek kiejtése és írása közti különbséget: udva-

riasan, bajosan, óvatosan, pontosan! A következőket miért így írjuk: frissen, lassan?

3. 	Mi a következő melléknevek ellentétpárja: éhes, sűrű, vizes, gömbölyű, színes, bo-

nyolult, állhatatos?

4. 	Képezz az alábbi szavakból melléknevet: egészség, öt, kép, ír, fa, szomj, izgalom!

Melyik képzőket használtad a leggyakrabban?

5. 	Javítsd a hibásan leírt vagy elválasztott szavakat!
sötétliláskék

zöldes kék

szín ezüstkanál

vas fazék

aranynyaklánc

le-gu-tol-só

le-ges-le-gé-pebb

a-ra-nyal-ma

va-sol-ló

vi-lá-go-so-pál

Apukám ügyes ember,

mégis korán kel az edzés miatt.

Peti szeret lustálkodni,

de hamar megunta a kézműves szakkört.

Panni szívesen fűz gyöngyöt,

hogy ő a legokosabb.

Juli megbetegedett,

mégis azt szeretne enni mindennap.

Tomi tudja, hogy a hamburger
nem egészséges,

ezért meg tudta szerelni a hűtőt.

Nagyon jól mulattunk a buliban,

és még esett is.

Mindenki azt hiszi,

viszont hamar haza kellett menni.

Hűvös volt a reggel,

mégsem szívesen maradt otthon.

7. 	Ki miben a „leg”? Gyűjtsd össze, hogy az osztályban ki a legügyesebb, a leg-

nagyobb, a legviccesebb, a legszorgalmasabb stb.! Minden osztálytársadnak adj
egy „leg” jelzőt! Egyeztessétek a véleményeteket, s készítsetek tablót, mindenki
nevéhez a legtöbbször előforduló jelzőt írjátok! Sértő, bántó, kifejezéseket ne
használj, hiszen az az érintettet nagyon zavarná, pl. téged is, ugye?

HÁZI FELADAT
1. 	A képen Munkács várát láthatod.
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6. 	Kösd össze az alábbi tagmondatokat úgy, hogy értelmes mondatokat kapj!

Írj 4-5 mondatos leírást, amelyben
bemutatod a képen látottakat! Törekedj a szemléletes bemutatásra!
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17. Szövegalkotás – jellemzés
1. 	Készítsétek el az irodalomórán olvasott történet piramisát! A történetpiramis a

következő módon épüljön fel: 1 szó a főszereplőről, 2 szó a jellemzésről, 3 szó a
helyszínről, 4 szó a problémáról, 5 szó az egyik eseményről, 6 szó a másik eseményről, 7 szó egy harmadikról, 8 szó a megoldásról – mindezek egymás alá,
piramist formálva kerüljenek a füzetbe.

Cím
A kiválasztás oka

Jellemzés

Bevezetés

Bekezdés

Bekezdés

Tárgyalás

Külső tulajdonságok

Befejezés

Összegzés

Jellemzési módok

Érzelmi kapcsolat

Belső tulajdonságok

Elbeszélés

Leírás

Jellemzés

Iskolában

mese, monda, elbeszélő költemény, regény

állatleírás, tájleírás,
tárgyleírás

bemutatás: egy film/egy
olvasott mű szereplőjéről;
tanár/diák jellemzése

Máshol
is

beszámoló, vicc;
elbeszélés;
film cselekményének
elmesélése

termékleírás; útvonal
leírása; használat
leírása, elveszett
tárgy leírása

bemutatás: egy ismerős,
barát bemutatása
jellemzéssel; sportoló,
versenyző jellemzése

• Hasonlítsd össze a három műfajt! Melyek a közös jellemzőik? Mik a főbb
különbségek? Írj mindegyikre példát az irodalomkönyvedből!
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adatokat rendezd sorba a füzetedbe egy gondolattérképen, majd kibővítve készítsd el a jellemzését!
Adj találó címet a fogalmazásodnak!
– egy szegény molnárember fia
– a páncélja mérete szerint 150-160 cm magas
– a kenyérmezei csatában (1479) mindkét kezében
egy-egy szablyával harcolt
– rendkívüli testi erő
– a magyar történelem egyik ismert hadvezére
– 1474-ben a boroszlói hadjáratban a nagy
túlerőben lévő ellenséges sereg élelmiszer állományát elfoglalta, így az ellenfél feladta a harcot
– a csata utáni ünnepségen három törökkel táncolt, két karjában és a foga között
is tartott egy-egy törököt
– soha nem veszített csatát
– Mátyás figyelmét úgy hívta fel magára, hogy egy kezében tartott malomkövön szolgálta fel – a monda szerint – a frissítőt a királynak
– hatalmas szíve volt
– Vázsonyban kolostort és templomot építtetett
– hadvezér, ispán és országbíró volt

3. 	Próbáljátok egy mondatba foglalni a több szófajú szavak mindkét jelentését!

Például: Ősszel találkoztam egy ősz hajú emberrel. Találjatok ki hasonlókat!

4. 	Olvasd el József Attila Mama című versét! Jellemezd az édesanyát 5-6 mondat-

ban és írd le a füzetedbe!

5. 	Döntsd el az alábbi állításokról és indoklásokról, melyik csoportba tartoznak!

I. SZÓFAJOK A MONDATBAN: FŐNÉV, MELLÉKNÉV, SZÁMNÉV; VISZONYSZÓK I.

2. 	Kinizsi Pál mondai hős jellemzése. Az itt található

Írd a megfelelő betűjelet a négyzetbe!
A) Az állítás és indoklás is igaz, és van köztük összefüggés.
B) Az állítás és indoklás is igaz, de nincs köztük összefüggés.
C) Az állítás és az indoklás is hamis.
A zongora és a párduc is fekete, tehát rokonok.

Anyukám megkért, hogy vegyek tejet, tehát elmentem vásárolni.
A medve nagy testű rágcsáló, ezért leginkább csak füvet eszik.
Sokat kell figyelni az iskolában, tehát célszerű időben lefeküdni.
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18. A számnév
1. 	Gyűjts olyan műcímeket a füzetedbe (irodalmi alkotás, film), amelyekben szám-

nevek szerepelnek!

2. 	Hány? Hányadik? Hányad? A kérdések segítségével jellemezd a számnevek faj-

táit, mondd el azt is, hogyan képezzük a sorszámnevet és a törtszámnevet!

3. 	Írj példákat a táblázatba!
Jelentésük alapján
Határozatlan
számnév

Határozott
számnév

Jelentésük és alakjuk szerint
Tőszámnév

Törtszámnév

Sorszámnév

4. 	Add meg, a számnevek melyik fajtájára igazak az alábbi meghatározások!

Írj mindegyikre 3-3 példát is!

A                akkor használjuk, amikor nem akarjuk vagy
nem tudjuk pontosan megadni a mennyiséget, a sorrendben elfoglalt helyet.
Például:
A                megnevezi valaminek a sorban elfoglalt helyét.
Például:
A                megnevezi az egyenlő részekre osztott dolog
egyik részét.
Például:

5. 	Többet ésszel, mint erővel. Gyűjts még szólásokat, közmondásokat, amelyek-

ben számnevek szerepelnek! (Segítségül egy-két kulcsszó: beszédnek, kereke,
rovás.) Írd a füzetedbe!
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1. 	Játssz padtársaddal barkochbát! Számnevek segítségével találjátok ki, melyik

osztálytársatokra gondolt a másik!

2. 	Írd le az alábbi számokat betűvel! Ügyelj az egybeírás-különírás szabályaira!
14
1999
62 000 000
83 521
101 000

3. 	a) Tedd ki a hiányzó pontokat az alábbi évszámokban, ha szükséges!
1848 március 15

1848 márciusban

2014 évi

2014/2015

1848 márciusában
1989 őszi

1848 áprilisi
2000 októbere

b) Karikázd be, ahol tudod, hogy mi utal a birtokviszonyra a szerkezetben!
4. 	Az alábbi szólásokban rossz helyre kerültek a számnevek. Tegyél rendet közöt-

tük! Írd le helyesen a mondatokat!

Tizenkilenc fecske nem csinál nyarat.
Egy szónak is négy a vége.
Nincs ki mind a tíz kereke.
Megnyalja utána mind a húsz ujját.
Száz bolond huszonegyet csinál.
Kivágja, mint a százat.
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19. A számnév helyesírása és helyes
használata

Egyik egy, a másik egy híján egy.

5. 	Javítsd a következő mondatok nyelvhelyességi hibáit!
Azok a fiúk a nyolc b-be járnak.
Apám a hat kerületben dolgozik.
A kettő naplóját keresem.
Fogalmazd meg a hiba okát!
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20–21. Összefoglalás: főnév,
melléknév, számnév
1. 	Szóbújócska. Alakítsatok csoportokat, és versenyezzetek!

a) Alkossatok minél több szót a megadott szavak betűinek felhasználásával! Írjátok az új szavakat külön lapra! Például: VÉDŐLEMEZ – védő, lemez, véd,
ő, le, mez, e, emez, őz, mező...
b) Csoportosítsátok a gyűjtött szavakat szófajuk szerint! Az általatok nem ismert szófajú szavakat tegyétek külön csoportba!
c) Csoportforgóval ellenőrizzétek egymás munkáját! Az a csoport győz, amelyik a legtöbb, helyes szófajba besorolt szót gyűjtötte.
GŐZHAJÓ

ÁLLATKERT

SZÁMARÁNY

ÉRDEMÉREM

GÉZENGÚZ

CSIPKEVERŐ

2. 	Hol a határ a szókígyóban? Válaszd le az intézményneveket a szókígyóról, és

írd le azokat a füzetedbe a helyesírás szabályai szerint! Ügyelj a kezdőbetűkre!

országházpetőfisándoráltalánosiskolafővárosiszabóervinkönyvtárveszprémi
állatkertországosszéchényikönyvtárvörösmartymihálygimnáziumnemzeti
színházkecskemétiplanetáriummiskolciegyetem

3. 	Melyik irodalmi mű címét rakhatod ki a betűkből? Írd a címet a vonalra!
AHRYROTPETR – 			

LÁP CUTIA KÚFI – 		

RIGE SCIGKLLAO – 			

SERŐNKICSKE SIKDÖMÖNK – 		

4. 	Húzd alá a szövegben a számneveket! Figyeld meg helyesírásukat! Kérj meg

valakit, hogy diktálja le neked a szöveget, te pedig írd le a füzetedbe!

A hagyomány úgy tartja, hogy a Lima templomaiból származó, elrejtett gazdag
kincsek egyike a Costa Rica partjai előtt fekvő Kókusz-szigeten van elrejtve. A kincset a perui állam és egyház értékes tárgyai alkották. A fennmaradt leírás megdöbbentően hangzik: a Madonna mintegy 390 kg súlyú, életnagyságú szobra színaranyból készült, 1684 drágakővel van kirakva, közöttük négy tyúktojás nagyságú
smaragd és hat ennél is nagyobb topáz is található rajta. Említenek még egy 80 kg
súlyú ládát tömör ezüstből készült tárgyakkal. A becslések szerint a kincs összértéke 24 milliárd és 2500 milliárd forint között lehet.
A 19. század közepétől száz és száz kincskereső kutatta a kincset a Csendesóceán térségében, mindeddig hiába.
(A Kincsek nyomában című könyv alapján)
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ket! Írd be azokat a táblázatba!

Főnév

Melléknév

Számnév

Kányádi Sándor: Kovács
Kipikopi kalapács,
korán kél a kis kovács.
De egy kovács nem kovács:
csak két kovács egy kovács.
Egyik fogja a vasat,
másik ver rá nagyokat.
Kipikopi döndeleg:
addig üsd, amíg meleg!

6. 	Pótold a kezdőbetűket!
ossuth-

íjas ,

scar-

argitszigeti,

unai,

íjas,

llami

íjas,

ászai

ent

stván

ltalános
egyei,

yugat-

agyarországi,

ács-

iskun

árpát-

edencei,

agy-

ritanniai,

ari-

íjas,

skolai,
rcsi,
akonyi

7. 	Töltsd ki a helyesírási tippjeiddel! Ellenőrzéskor használd A magyar helyesírás

szabályai 12., 2015. évi kiadását!

1
1.

mosolygós

mosojgós

2.

Zamárdi

zamárdi

3.

Petőfi-s

petőfis

4.

dimbesdombos

dimbes-dombos

5.

lakályos

lakájos

6.

Váci utcai

váci utcai

7.

csigabigás

csiga-bigás

8.

Budapest-pozsonyi

budapest–pozsonyi

9.

szó végi

szóvégi

10.

Egri csillagok

egri csillagok

11.

derűs

derüs

12.

árbócos

árbocos

2

X
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5. 	Gyűjtsd ki az alábbi versrészletből a főneveket, a mellékneveket és a számneve-

Helyes találataid száma:
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22. A névmások csoportosítása,
a személyes és a birtokos névmás
1. 	a) Húzd alá a szövegben azokat a szavakat, amelyek szerinted névmások! Mely

szavakat helyettesítik? Mi ezeknek a szavaknak a szófajuk? Írd ki a névmásokat és a helyettesített szavakat!

Éjfélre készen volt a lyuk. A kőművesek eljöttek, és megkopogtatták az ablakot. Gregorics beeresztette őket. Már
akkor a szoba közepén állt a katlan. Nem látszott a tetején semmi, csak fűrészpor, de azért szörnyű nehéz volt,
alig bírta vinni két erős kőműves. Belül volt, ami volt…
– Ha holnap bemeszelteti az úr, az ördög se találna rá
holnapután. – Meg vagyok elégedve – mondá Gregorics
Pál, és kifizette nekik az ígért összegeket. – Most már
elmehetnek.
Az öregebb kőműves csodálkozni látszott, hogy ilyen
könnyen eleresztik.
– Azelőtt másképpen ment az efféle – mondá némi fitymálással.
(Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője – részlet)

b) Írd át úgy a szöveget a füzetedbe, hogy ne legyen benne névmás!
2. 	Húzd alá a névmásokat a mondatokban! Milyen szófajt helyettesítenek? Ha tu-

dod, nevezd meg a névmások fajtáját is!

Bolond, ki fának gyümölcsére néz, magasságát pedig nem tekinti.
Akkor voltam a legvidámabb, amikor elvittek a Vidám Parkba.
Ki korán kel, aranyat lel.
Légy boldog mindig, amikor lehetőséged van rá.
Minden történetben van valami részlet, ami egyedi.
Nem én voltam az, aki elrontotta a telefont.
Nem hiszem azt, hogy mindig igazam van.
Otthon sokszor megcsináltam azt a feladatot, amelyik nem sikerült jól a dolgozatban.

34

személyes
névmás

kérdő névmás
Ákossal

mutató névmás

birtokos

–

–

–

–

–

tollait
titkárnő

–

tolltartód

4. 	Egészítsétek ki a pókhálóábrát a személyes névmások toldalékolt alakjaival

a példa alapján! Minden csoport másik személyes névmást válasszon! Az egyes
és a többes szám valamennyi személyéhez készítsetek ilyen ábrát csomagolópapírra!
tőletek

teket

TI

értetek
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3. 	Helyettesítsétek a következő szavakat a névmások megadott fajtáival!

nektek

hozzátok

belőletek
veletek

hozzád
neked

tőled

TE

velük

őket

ŐK

értük

5. 	Dóri naplójából (tankönyv 61. oldal) vett példákkal ismertesd, hogyan toldalé-

koljuk a személyes névmásokat!

6. 	Pótold a szavakban a hiányzó betűket! Milyen névmásokat egészítettél ki?

tő…ed, ho…ám, ró…uk, ná…unk, belő…ed, be…etek

A feladat szavai 						ragozott alakjai.
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23. A visszaható és a kölcsönös névmás
1. 	Alakítsd át a visszaható névmást tartalmazó szószerkezetet a példa alapján!

Figyeld meg, milyen igeképző fejezi ki a visszahatást! Írd le a megoldásokat a
füzetedbe! Például fésüli magát = fésülködik.
mosod magadat, védjük magunkat, gyötri magát, vakarjátok magatokat, idegesítem magamat

2. 	Sok közmondásban, szólásban is szerepel visszaható névmás. Mit jelentenek az

alábbi kijelentések? Beszéljétek meg, gyűjtsetek még hasonlókat!
a) Lejáratja magát.
b) Mindenki magából indul ki.
c) Minden szentnek maga felé hajlik a keze.

3. 	Találd ki, hogy a kölcsönös névmás mely ragozott alakja illik a mondatok végé-

re! Beszéljétek meg a megoldásokat az osztályban, majd írjátok le a füzetetekbe!
a) Negyven évet éltek le békében…
d) Tökéletesen kiegészítik…
b) A barátok figyelnek…
e) Nincs titkuk…
c) Hűségesek…

4. 	Nyelvi illemtan. Írd a szöveg megfelelő helyére az ön és a maga szóalakot!
A         és az       közötti választás a beszédhelyzet függvénye.
A Nyelvművelő kéziszótár szerint az       választékosabb, nagyobb tiszteletet kifejező megszólítás, de kissé távolságtartó is. A         egyenrangú és nagyjából egykorú felnőttek közvetlenebb társalgásába illik, különböző
neműek között kissé bizalmas árnyalatú, idegenek udvariatlannak érezhetik.
(Forrás: http://www.e-nyelv.hu/2015-11-23/maga-on/)

5. 	Mit tesznek egymással? Használd a kölcsönös névmást az alábbiakról szóló állí-

tásokban!
– Miklós és György az otthonukban.
– Miklós és a farkas a nádasban.
– Miklós és Bence a temetőben.
– A járókelők a bikát látva.

6. 	Írj 5-6 mondatos párbeszédet Ismerjük már egymást? címmel. A beszélgetésben

szerepeljenek a kölcsönös névmás alábbi alakjai: egymásnak, egymástól, egymáshoz, egymás mellett, egymás után!
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1. 	Játsszatok padtársaddal! A Toldi egy-egy sorát írjátok át kérdő névmásokkal

(mikor? milyen? micsoda? micsodának? mijében? mit csinált? hová? milyen? mijében?)!
Felismertétek, melyik sort rejtik a kérdő névmások?

2. 	Csoportosítsd az alábbi kérdő névmásokat aszerint, hogy milyen szófajt helyet-

tesítenek!

hány, hányadik, hányféle, hogyan, hol, honnan, hová, ki, kicsoda, meddig,
mekkora, mely, melyik, mennyi, merre, merről, mettől, mi, micsoda, miért,
miféle, miként, miképp(en), mikor, mikortól, milyen, mióta
Főnevet helyettesít

Melléknevet helyettesít

Számnevet helyettesít

Határozószót helyettesít
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24. A kérdő és a vonatkozó névmás

3. 	Mikor kérdezünk? Gyűjts élethelyzeteket, amikor kérdéseket teszünk fel!

Mondj rá példamondatokat, s figyeld meg, hogy mindig az információszerzés-e a kérdés célja!

4. 	Kérdezz rá a következő szavakra, figyeld meg, hogyan veszik fel a kérdő név-

mások a kérdezett szavak toldalékait:
Katiéinak, könyveidhez, tegnaptól, nagyokat, ötödszörre, negyedet, viccesekkel,
játékosságaitokról!

5. 	Páros munkában alkossatok összetett mondatokat az aki, amely, ami vonatkozó

névmásokkal! Egyikőtök mondja az első tagmondatot, másikótok a megfelelő
tagmondattal fejezze be!

6. 	Döntsd el, hogy az alábbi mondatokban kérdő vagy vonatkozó névmás sze-

repel-e! Írj a mondatok utáni cellába K betűt, ha kérdő, V betűt, ha vonatkozó
névmás a kiemelt szó!
Ki mint vet, úgy arat.

„Mely nyelv merne versenyezni véled?”

Mióta világ a világ…

Akkor lássalak, mikor a hátam közepét!

(Petőfi Sándor)
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25. A határozatlan és az általános névmás
1. 	a) Rakj össze határozatlan és általános névmásokat a szóelemekből!

b) Írd be őket a megfelelő halmazokba!
vala-

né-

mind(en)-

-milyen

-mekkora

-merre

-mikor

bár-mely(ik)

-meddig

HATÁROZATLAN NÉVMÁS

akár-

se(m)-

-mennyi
-hogyan

-ki

-mi

-hány

-hol

-melyik
-hová

-képp
ÁLTALÁNOS NÉVMÁS

Főnév helyett

Melléknév helyett

Főnév helyett

Melléknév helyett

Számnév helyett

Határozószó helyett

Számnév helyett

Határozószó helyett

2. 	Keress olyan névmásokat az előző táblázatban, amelyek ly-t tartalmaznak! Van-

nak-e olyanok, amelyek j-t tartalmaznak? Írj egy-egy mondatot minden megtalált névmási alakkal a füzetedbe!

3. 	Keressetek a táblázatokban olyan kivételes alakokat, amelyek utótagja nem

egyezik meg kérdő névmással! Alkossatok velük mondatokat!

4. 	Miről szólhat a következő történet? Cseréld ki a határozatlan névmásokat a meg-

felelő szófajú szavakra úgy, hogy értelmes történetet kapj! Írd le a füzetedbe, adj
címet is a történetednek!
Valakinek a valamijét ellopják, de valaki megígéri valakinek, hogy segít neki
visszaszerezni. Valamikor belopóznak valakihez, és visszalopják a valamit.
Valamennyi idő alatt ugyan valamennyivel nagyobb lett, de ez nem zavar
senkit.
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1. 	a) Kösd össze a kérdő névmásokat az arra válaszoló mutató névmásokkal!

b) Írd be a mutató névmások párját a vonalra (ha közelre mutató szerepel, akkor
a távolra mutatót, és fordítva ugyanúgy)!
milyen?

addig

mekkora?

emitt

hol?

ugyanúgy

hová?

onnan

honnan?

ugyanoda

meddig?

ilyesmi

miképpen?

ekkora

2. 	Névelő vagy mutató névmás? Döntsd el, hogy az Arany János Toldijából vett

idézetekben a kiemelt szavak mutató névmások vagy névelők!

II. SZÓFAJOK A MONDATBAN: NÉVMÁSOK

26. A mutató névmás és a névmások
helyes használata

„Bort ez csobolyóban, az kecsketömlőben,
Kenyeret hoz amaz bükkfa tekenőben”.
„De ki az a bajnok? Nem ösmered, Toldit”?
Toldi megfogá a csehet,
És az ijedtében legott térdre esett”.
„Halvány is, piros is volt az ábrázatja”.
„Mert nem tréfaság az, amit most hallotok”.
„Jó az Isten, jót ad: megszerzi a kardom”.

3. 	Írj egy-egy határozatlan névmást az üres szóbuborékokba!

valameddig

némelykor
VALA-

valamikor

némi

némileg
NÉ-

valaha
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4. 	Oldd meg az alábbi „egyenleteket”!
ez

+

-kor

=

ez

+

-féle

=

az

+

-képp

=

az

+

-beli

=

ez

+

-vel

=

ez

+

-fajta

=

az

+

-val

=

az

+

-ban

=

5. 	A következő szavak segítségével, padtársaddal felváltva mondjátok el, hogy

milyen helyesírási szabályok jellemzőek a névmásokra: semmilyen, amennyi, azt,
sohase, ugyanannyi, ebben, milyen, afféle, ötödmagával, sehová se!

6. 	Mondd el, mi a hiba a következő mondatok névmáshasználatában! Javítsd azokat!

– Az mondta nekem is, hogy oda tegyem.
– Az a kutya az, aki tegnap megugatott.
– Olyat adott nekem, amely még nem érett.
– A kisebbiket kérem, ami ott van a polcon.
7. 	Javítsd ki az alábbi levél helyesírási és nyelvhelyességi hibáit, a helyes szöveget

írd a füzetedbe!

Ojan nagy vihar volt, hogy aszt hittük, mindenünk odavész. Apa azmiatt aggódott, hogy ugyan ara a sorsra jutunk, amijenre a szomszéd falubeliek. Soha
sem féltem még anyira, mint akor. Az eféle viharok igen kiszámíthatatlanok,
elpusztíthatnak bár mit, amej az útjukba kerül.

8. 	Javítsd ki a nyelvhelyességi hibákat az alábbi mondatokban!
Az a magyarság, aki betelepedett a Kárpát-medencébe, már értett a földműveléshez.
Olyan barátot választok, ami megbízható.
Előkerült a kutyájuk, aki elveszett.
Olyan hősről írj, amelyet jól ismersz!
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1. 	Egészítsd ki a táblázat oldallécét, azaz nevezd meg a felsorolt névmások fajtáit!

Ezután írd be a megfelelő helyekre a példákat!

ahány, ahol, akárki, akármikor, aki, amennyi, amikor, amilyen, annyi, az, bárhány,
bármerre, bármi, bármilyen, egymás, egymással, én, engem, enyém, ennyi, ez,
ezt, hogyan, hol, így, ilyen, ki, kicsoda, maga, magam, magunkról, mennyi, mi,
miénk, mikor, milyen, néha, néhány, néhol, ő, ők, övé, sehány, te, téged, ti, tiéd,
tiédet, valaki, valamennyi, valamilyen, veled, velem
Főnevet
helyettesít

Melléknevet
helyettesít

Számnevet
helyettesít

Határozószót
helyettesít

Birtokos
névmás

II. SZÓFAJOK A MONDATBAN: NÉVMÁSOK

27. A névmások összefoglalása

Kölcsönös
névmás

Kérdő
névmás

Általános
névmás

2. 	Gyűjts három olyan szólást, közmondást, amelyben szerepel kölcsönös vagy

visszaható névmás!
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II. SZÓFAJOK A MONDATBAN: NÉVMÁSOK

3. 	Írjátok be a pókhálóábrába a visszaható névmás ragozott alakjait! A hozzájuk

tartozó vonalakra pedig írjatok egy-egy olyan példamondatot, amelyben az
a visszaható névmás szerepel ragozott formában! Segít a példa.

MAGA
MAGUNK
Készítsünk egy képet magunkról!

4. 	Alkoss összetett mondatokat! Használd az alábbi vonatkozó névmásokat!
aki
amely
ahol
amikor

5. 	A következő névmásokban rövid vagy hosszú a hiányzó mássalhangzó? Pótold

azokat!

mitő…ünk, bárme…ik, se…ilyen, se…iféle, őró…a, seme…i, ugyana…oz, be…ünket,
ugyana…ora

6. 	Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó névmásokkal, majd írjátok oda a mondat-

ban szereplő névmások fajtáját!

Általános iskolába ……………………nek járnia kell.		
Hoztam nektek ………… 					
……………………… osztályba jársz?				
Ez a toll nem az …………, hanem az …………………… 			
Zoli nagyon megütötte ……………………… 		
Van ………………………időtök, hogy tanuljatok velem? 			
A sportolók szívesen versenyeznek ……………………… 			
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1. 	Versenyezzetek!

Keressétek meg, milyen névmási alakok találhatók a betűtáblán! (Nyolc irányban
találhatók.) Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb névmást gyűjti össze.
Q

N

A

N

N

O

H

R

Á

B

A

E

Á

R M

P

P

I

C

A

Í

X

Ú

P

S

J

R

S

R

P

A

A

É

Z

Y

U

Ú

A

M

E

N N

Y

I

X

O

G

Ó

C

L

Q

D

Á

C

L

S

É

A

Q

K

P

Y

A

Ü

O

X

R

Ö

N

E

J

F

V

M

Y

N

Ö

Í

A

J

E

G

Y

Ü

T

T

V

E

Y

E

A

E

Ó

K

V

E

Ő

O

L

Á

I

G

A

S

Q

Y

D

S

I

Ü

O

R

Ü

É

E

H

E

C

L

Ü

G

I

J

I

G

H

H

R

L

Á

M

J

D

B

A

O

Y

K

Y

Q

V

Ű

R

E

X

R

A

Q

D

F

H

Ű

Ú

P

K

S

Ó

E

Á

M

W B

Ü

K

Y

R

O

Y

Í

Q

R

Í

O

É

B

R

O

T

I

P

Á

F

L

H

X

M

I

N

D

E

N

Á

B

Í

N

B

J

R

Q

Ű

O

Ó

Ö M

Y

Í

W K

M Ú

S

L

Ű

Ű M

P

G

J

É

M

A

Y

S

A

T

K

N

X

Í

I

É

Ü

L

Y

Q

F

C

X

Ű

P
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28. Ellenőrizd a tudásodat!

2. 	Egészítsd ki a táblázatot a személyes névmás toldalékolt alakjaival!
ÉN

TE

Ő

MI

TI

ŐK

téged
neki
bennünk
belétek
belőlük
nálam
vele
értetek
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3. 	Alkoss olyan mondatokat, amelyekben szerepel a következő névmásfajta!
Kölcsönös névmás:

Mutató névmás:

4. 	a) Keresd meg és írd ki a névmásokat az alábbi népdalrészlet szövegéből!

b) Írd a névmások mellé a fajtájukat is!
Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje!
Ha még egyszer azt üzeni,
Mindnyájunknak el kell menni,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!

Nyolcszáznegyvenkilenc óta,
Hangzik még a Kossuth-nóta!
Addig fújjuk, addig hangzik,
míg a Nemzet ki nem alszik,
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a Haza!

Esik eső karikára,
Kossuth Lajos kalapjára!
Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája!
Éljen a magyar szabadság,
Éljen a haza!

5. 	a) A következő állandósult szókapcsolatokból hiányoznak a vonatkozó névmá-

sok. Egészítsd ki azokat a megfelelőkkel!

A cérna is ott szakad,      a legvékonyabb.

     a szívén, az a száján.

      a halálhírét költik, sokáig él.

Egye meg,      főzött!

      a fa, olyan a gyümölcse.

    korán kel, aranyat lel.

b) Beszéljétek meg a fenti szólások, közmondások jelentését!
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1. 	Írj a képek alapján legalább 6-6 cselekvést, történést és állapotot kifejező igét!

Cselekvés:
Történés:
Állapot:

2. 	Színezd át pirossal a versrészletben az igéket!
Egymásra néz a sok vitéz,

Itt van, király, ki tetteidet

A vendég velsz urak;

Elzengi, mond az agg;

Orcáikon, mint félelem,

S fegyver csörög, haló hörög

Sápadt el a harag.

Amint húrjába csap.

Szó bennszakad, hang fennakad,

Fegyver csörög, haló hörög,

Lehellet megszegik. –

A nap vértóba száll,

Ajtó megől fehér galamb,

Vérszagra gyűl az éji vad:

Ősz bárd emelkedik.

Te tetted ezt, király!

III. SZÓFAJOK A MONDATBAN: IGE; VISZONYSZÓK II.

29. Az ige fogalma, az igeidők

(Arany János: A walesi bárdok – részlet)

3. 	Vajon van különbség a sarkal és a sarkall szavak között? Döntéseteket mondatba

foglalással bizonyítsátok!
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III. SZÓFAJOK A MONDATBAN: IGE; VISZONYSZÓK II.

4. 	A következő igéket írd le múlt és jövő időben! A számon és személyen ne változ-

tass!

Jelen idő

Múlt idő

Jövő idő

tanul
teszek
jön
sietsz
van
vesztek
eszik
futok

5. 	Versenyfeladat! Képezzetek igéket az alábbi „képletek” szerint! (A képzőknek

természetesen azt az alakváltozatát használjátok, amelyik az adott szóhoz illik!)
Amelyik csoport adott idő alatt több igét képez, az jutalmat kap.
főnév + -al, főnév + -kedik, melléknév + -ul, számnév + -all, ige + -gat
ige + -tatik, ige + -kodik

6. 	Mi a szófaja és mondatrészi szerepe a következő mondatban a vár szónak? Mi-

ért? Anna arra vár, hogy találkozzon a nagypapájával.

7. 	Írj rövid, max. 10 mondatos fogalmazást a következő témák egyikéről! Ellen-

őrizzétek közösen az írásotokat! Melyikőtök milyen igéket használt?
a) Ha egy napra király/királynő lehetnék…
b) A múlt hetem nagyon zsúfolt volt…
c) Remélem, ha majd felnőtt leszek…
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1. 	Írd a táblázatba a néz és az alszik igék egyes és többes szám második személyű

alakjait!

MÓD
KIJELENTŐ MÓD
Általános
ragozás

Határozott
ragozás

FELTÉTELES MÓD
Általános
ragozás

Határozott
ragozás

FELSZÓLÍTÓ MÓD
Általános
ragozás

Határozott
ragozás

JELEN

IDŐ

MÚLT

–

JÖVŐ

–

–

2. 	Egészítsd ki az alábbi mondatokat a zárójelbe tett igék megfelelő alakjaival! Írd

a mondat végére az igealak módját és idejét rövidítve!

Megmondanám a megfejtést, ha            (tud).
Elénekelné a dalt, ha             
Nem nevetnék ki, ha         

  

III. SZÓFAJOK A MONDATBAN: IGE; VISZONYSZÓK II.

30. Az igeidők és igemódok összefüggése

    (ismer).

(ismer).

Biztosan megnyerném a futóversenyt, ha        
   (edz).

3. 	a) Írj a képről 3 mondatos összefüggő szöveget jelen időben, kijelentő módban!

b) Fogalmazd át az eredeti szöveget múlt idejű és feltételes módú igékkel!
A füzetedben dolgozz!
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31. Az ige ragozása és bővítményei
1. 	A padtársaddal felváltva állapítsátok meg a következő igék ragozását, a cselekvő

személyét és számát, a cselekvés idejét és módját! Figyeljétek, helyesek-e a másik válaszai!
segíted

utaznál

evett volna

győztek

figyelj

kerestük volna

látni fogjuk

játszani fognak

2. 	Olvasd el Szabó Magda regényének részletét, és írd ki az igéket belőle a füzeted-

be, aztán elemezd a táblázat szerint! (Egy igét elég egyszer kiírnod.)

„Csill, a gyógyszerész éppen reggelizett, mikor Kencefice, a felesége bekiáltott
hozzá, hogy menjen ki a patikába, mert itt van Amalfi kapitány. Csill hanyatthomlok rohant ki magánlakásából a gyógyszertár öltözőjébe, hogy felvegye a
köpenyét; egész Tündérországban kevés olyan lakó akadt, akit olyan szívesen
kiszolgált volna, mint éppen Amalfit. Mikor kilépett a lakását a laboratóriumtól
s a gyógyszertár helyiségétől elválasztó kis folyosóról a tégelyek, gömbök s orvosságos fiókok közé, a kapitány éppen a szolgálati szárnyát vetette le, s adta
oda Csillnének. Ez szabály volt, konvertort csak úgy volt szabad bevenni, ha az
ember előzőleg leadta a szárnyát Csillnél.”

Szabó Magda: Tündér Lala

3. 	Keress a 2. feladatban idézett szövegből tárgyas és tárgyatlan igéket! Figyeld

meg, hogy milyen szerkezetben vannak!
tárgyas igék

tárgyatlan igék

4 	Kösd össze az igealakokat a meghatározásukkal!
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mendegélnek

feltételes mód, múlt idő, T/3., általános ragozás

álltak volna

kijelentő mód, jelen idő, T/3., általános ragozás

rántsd

felszólító mód, jelen idő, E/2., határozott ragozás

1. 	Egészítsd ki az igemódok és igeidők táblázatát, és írd bele a vár ige E/1. szemé-

lyű, általános ragozású alakját!

feltételes
múlt idő

2. 	a) Jelöld a megfelelő jelzésekkel, hogy a felsorolt szavakban a -tok, -tek, -tök
1 = az általános ragozás személyragja, 2 = a határozott ragozás személyragja,
X = nem rag.

b) Írd át az általános ragozású igét határozottá, a határozottat általánossá úgy,
hogy a módot, időt, számot és személyt ne változtasd meg!
1.

vetek

2.

rétek

3.

vettek

4.

kaparjatok

5.

szövetek

6.

nézitek

7.

féltek

8.

mondjátok

9.

retek

10.

mentek

11.

sültök

12.

festette volna

13.

álltok

+1

vártok

1

vetem
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32. Gyakorlás

3. 	Írd le az alábbi igéket a füzetedbe, és írd melléjük ragozási jellemzőiket a példá-

nak megfelelően! Például: néztük – többes szám, 1. személy (T/1.), határozott
ragozás (azt), múlt idő, kijelentő mód.
hozni fogod

aludni fogsz

néztétek volna

mentem

látnánk

főzni fognak
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III. SZÓFAJOK A MONDATBAN: IGE; VISZONYSZÓK II.

33. Az igék helyesírása I.
A felszólító mód helyesírása
1. 	Melyik való a mondatba? fed-fedd

A tanító gyerekeket         . Zénó füzeteket           .
          be a füzetedet is!

2. 	Egészítsétek ki a hiányzó igealakkal a táblázatot!
én

lőjem

te

jöjj

ő

hagyja

mi

higgyünk

ti
ők

adják

3. 	Folytasd!
hisz → hidd, vesz →      , visz →     , tesz →     ,
eszik →     , iszik →     ,

4. 	Azokat az igéket, amelyekben a -d előtt mássalhangzó van, felszólító módban,

rövid alakban E/2. személyben rövid d-vel ejtjük, de hosszú d-vel kell írni: mond
(+ ja) + d → mondd
Ennek megfelelően írd be a megadott igék fenti meghatározott alakját a mondatokba! Mondd el a jó megoldást!
		

az olvasást! (kezd) 		

a levelet keresztapádnak! (küld)

		

egészséggel az új cipőt! (hord) „Isten, 		

(áld) 		

meg a magyart!”
el a rendrakást! (kezd)

5. 	Egészítsd ki a szavakat, majd karikázd be a kakukktojást!
sü		
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ed, fo		

ik, hömpö		 ög, u		

ong

1. 	Alakítsátok át a következő kérdéseket felszólításokká! A szám, személy ne vál-

tozzon!

Lehűtöd a teát? 								
Elhalasztod az utazást? 							
Elküldöd a csomagot? 							
Elviszed a levelet? 								

2. 	Melyik betű hiányzik a T/2. igékből, sz vagy z?
megegye  tek, híme  tek, heveré  tek, ére  tek, halá  tok,
lármá  tok, fölve  tek

3. 	Egészítsétek ki a mondatokat a zárójelbe tett igék felszólító módú, E/2. szemé-

lyű, határozott ragozású alakjával!
			

a hangos könyvet! (meghallgat)

			

ki az ajtót! (nyit)

			

a lelkére, hogy fogadjon szót! (köt)

			

bele az egyik kockát a másikba! (illeszt)

Ne 			

csúnya szóval a kutyát! (illet)

			

a sálak közül a legszebbet! (kiválaszt)

			

meg a babát! (füröszt)

			

színesre húsvétkor a tojást! (fest)
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34. Az igék helyesírása II.

4. 	A kijelentő és a felszólító módú határozott ragozású igealakok a következő sza-

vakban azonosak. Folytassátok a sort!

mos → mossuk, keres →     , hoz →     , végez →      ,
játszik →    , hoz →    

5. 	Hiba van az állandósult szókapcsolatban. Írd le helyesen a füzetedbe az eredeti

szólást, és mondd el a jelentését!
Kifogja a lovat a vitorlából. Lándzsát tör fölötte. Nem látja a fától a házat.
Nem tudja a bal kéz mit csinál a fül. Amit ma megtehetsz, ne gondolj holnapra.
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35–36. Az igék helyesírása – rendszerezés,
gyakorlás
1. 	Csörsz árka. Gyűjtsétek ki a szöveg igéit a füzetbe jelentésük szerint csoporto-

sítva!

Csörsz, aki avar király volt, beleszeretett a longobárdok lányába, Délibábba.
A longobárdok királya csak úgy egyezett bele a házasságba, ha Csörsz vízen jön
érte, és vízen viszi el. A monda szerint Csörsz parancsot adott egy árok építésére a Tisza és a Duna közt.
2. 	Kányádi Sándor: Hattyúdal (1984). Összekeveredtek a vers sorai, tegyél rendet

köztük számozással! Keresd meg az igét a „Mit állítunk?” kérdéssel!
zenét
úszó
menekült
sugároz
jégtáblára
didergő
karácsonyi
minden
emberpár
hullámhosszon

3. 	Gyűjtsd össze a szöveg igealakjait, és írd le a füzetedbe! Jellemezd azokat az öt

szempont szerint (idő, mód, szám, személy, ragozás)!

Siessünk, indul a sorozat! Még októberben kezdtem el nézni az első szériát.
Azóta egy részt sem hagynék ki.
Az új szomszédok, akik nem ismernek engem, nevetnek, és gyakran hajtogatják: „Nézzétek csak, már megint vonul be a szobába, és bújja a gépet!” De én
ezért soha nem haragszom. És tudjátok, miért nem? Mert a szomszédok nem is
sejtik, nem is fogják sejteni, mert nem árulom el nekik, miért iparkodom mindig
haza filmkezdésre. De nektek megsúgom. A sorozatot mindig a mamámmal
nézem. Ám ebben nem is az a legjobb, hogy filmet nézünk, hanem az, amit a
mama a film után mesélni szokott…
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1. 	Mi a jelentésbeli különbség a következő igék között: írjad – írd, olvassad – olvasd,

mondjad – mondd, játsszad – játszd?

Bontsd elemeikre a füzetedben az igéket, figyeld meg, milyen toldalékok vannak a hosszú alakban, s ezek közül melyik marad ki a rövid alakból!
2. 	Alkoss mondatot a következő igékkel a füzetedbe, s magyarázd el helyes hasz-

nálatukat!
írnék – írnák; mondanék – mondanák; vigyáznék – vigyáznák

3. 	Javítsd ki a mondatok nyelvhelyességi hibáit!

Elmondhassuk, hogy ügyesen dolgoztunk.
Mindenki tudhassa, hogy nem lehet jegy nélkül utazni.

4. 	Kijelentéskor ne szólítsunk fel! Javítsd a hibás alakokat!

Kinyissuk a lakás ajtaját.
Határidőre elkészítsük a dokumentumot.
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37. Nyelvhelyesség

Az edzők lássák a hibát.
A szobában meggyújtsák a villanyt.

5. 	Húzd alá, és javítsd ki a hibát!

Hiába akarnák, egy falatot se tudnák enni.
Azt mondod, el-e hiszem?
Igaz, hogy elhalasszák a mérkőzést?
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38. Játékos anyanyelvünk,
szövegalkotás, szövegértés
1. 	Ige? Más szófaj? Az alakjuk azonos. Keresd meg a közös alakot a megadott je-

lentések alapján!
ige

más szófaj

csuk

=

retesz

teker

=

vasáru

vésne

=

síkság

retteg

=

nem egész

azonos alakú szó

2. 	Juss el egy-egy szótag kicserélésével az alapszó ellentétéig!

pl.: iz-gat → rán-gat → rán-tat → nyug-tat
e-mel → süly-lyeszt

3. 	a) Adjátok meg a következő szólások, közmondások jelentését!
Kutyából nem lesz szalonna! 					
Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna! 					
Résen van.
Megcsókolhatná még a lába nyomát is. 					
Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek! 					

b) A szólásokból, közmondásokból írjátok ki az igéket a füzetetekbe, és jelöljétek meg módjukat és idejüket!
4. 	Írj két szólást becsapja, félrevezeti jelentésben! Kulcsszó: bolond; ló.
5. 	Írj egy 5-6 mondatos szöveget a füzetedbe, szóljon a 4. feladat szavairól, szólá-

sairól! Adj címet a fogalmazásnak!

6. 	Játékos anyanyelvünk. Milyen ember az, aki minden lében kanál, fenn hordja az

orrát, elmenne a munka temetésére?
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1. 	Mi a szerepük az igekötőknek ezekben a szavakban? Melyiket tartjátok fontos-

nak, melyiket mellőzhetőnek? kiexportál, bebiztosít, kipótol, kikézbesít, megkifogásol

2. 	Tervezzétek meg az osztálykirándulást! Alkossatok háromfős csoportokat!

Sorsoljátok ki a tagok között, hogy ki lesz az A), a B) és a C) szerepben!
a) V álaszoljatok a kérdésekre! Írjatok tízmondatos szöveget az alábbi igekötős
igék felhasználásával! Ügyeljetek az igekötők helyesírására! Dolgozzatok a
füzetben!
A) Mit fogunk csinálni? (Pl. Oda fogunk utazni…)
B) Mit csináljunk? (Pl. Utazzunk oda…)
C) Mit csinálhatnánk? (Pl. Odautazhatnánk…)
odautazik

felszáll

leszáll

kipróbál

letáborozik

meggyújt

felver

odacipel

megsüt

meghallgat

b) Hasonlítsátok össze a fogalmazásotokat!
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39. Viszonyszók II. Igekötő

3. 	Testes feladat

a) Pótoljátok a szólásokban a testrészeket megnevező főneveket!
b) Találjátok meg a kifejezések jelentéspárját: párosítsátok a betűket a megfelelő számokkal! A megoldást írjátok a táblázatba!
ÁLLANDÓSULT KIFEJEZÉS

JELENTÉSE

A

beleüti az        

át

1.

baja, kellemetlensége támad

B

felüti a            ét

2.

illetéktelenül beleártja magát valamibe

C

megüti a           ját

3.

meglepődve hall (meg) valamit,
kíváncsian felfigyel rá

D

megüti a dér a        ét

4.

megőszül

E

megüti a            ét

5.

sok pénzt kap

F

sok pénz üti a        át

6.

váratlanul megjelenik és kezd
elhatalmasodni valami

A

B

C

D

E

F

55

III. SZÓFAJOK A MONDATBAN: IGE; VISZONYSZÓK II.

40. Viszonyszók II. Az igekötő helyesírása
1. 	Miért írjuk az egyik mondatban egybe, a másikban külön az igekötőt?

a) Megtudtam, mit vettél nekem. – Meg tudtam szerelni a csapot.
b) Nem akart vitát, ezért úgy döntött, inkább befogja a száját. – Be fogja vinni
az iskolába a kedvenc könyvét.
c) András megszerette az új edzőjét. – András meg szerette volna kérdezni, mikor kezdődik az edzés.

2. 	a) Írd le a megadott betűhalmazokat egy-egy mondatként!
[lekelletthoznomabiciklitaharmadikemeletről]

[elfogjukkészíteniaszületésnapodraakedvencsütidet]
[megtudtaválaszolniaszfinxkérdését]

b) Alakítsd át mindhárom mondatot tagadóvá!

c) Fogalmazz meg a példák alapján egy olyan helyesírási szabályt, amely az igekötők helyesírására vonatkozik!
3. 	Szerkessz mondatot a megadott szavakkal! Ügyelj a helyesírásra!

pihenés végig 400 m-ert futott nélkül
a fog bele folyóba ugrani
meg kár volna ijednie lett
hallgatta a mesélt amit végig a nagymama
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rázzátok meg, mit jelentenek!
		

(ver), mint a kétfenekű dobot.

(eszik) a kenyere javát.

		

( jár) az eszén.			

		

(vet) a sulykot.

		

(vág) a rezet.			

		

(keres) a kenyerét.

		

(nyel) a békát.			

		

(lóg) a lóláb.

5. 	Hasonló, de mást jelent. Kösd össze a jelentést és a szót!

eltussol				deszkával, szöggel befedik
beszögellik				zuhanyozik
tusol				eltitkol
beszögelik				szögben benyúlik
6. a) Képezzetek -l képzővel igéket a következő főnevekből!

b) Állapítsátok meg a szabályt!
köszörű →			

hegedű →		

ború → 		

bosszú →			

fésű →			

derű → 		
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4. 	Egészítsétek ki igekötős igékkel a szólásokat, szóláshasonlatokat, majd magya-

c) Mit jelent, ha valakinek elhegedülik a nótáját?
1. jelentés 						
2. jelentés 						
7. Melyik szó illik a mondatba?

Végigbeszélik/Megbeszélik

→

a tananyagot.

Pótolom/Bepótolom		

→

a hiányzást.

Kiértékeli/Értékeli		

→

a fogalmazást.

Rendezi / Elrendezi		

→

a konfliktust.
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41. Viszonyszók II. Segédige
1. 	Emeld ki a mondatok igekötőjét és segédigéit! Magyarázd el a példákon a se-

gédigék jellemzőit!

Az emberiség évtizedeken át fogja kutatni a környezeti ártalmak hatását.
Ha kért volna, kapott volna.
2. 	Írj három dolgot, amit felnőttként tenni fogsz! Használj mindegyik mondatban

a fogom vagy a fogok segédigét!
1.
2.
3.

3. 	Fejezzétek be a következő állandósult szókapcsolatokat!

Ha hallgattál volna, 						
A lenne meg a 			  

a nincsnek a sógora.

4. 	FOG-as kérdés

a) Karikázd be a feladatban szereplő igekötőket,
b) A fog szó főnév, ige vagy segédige? Döntsd el, és indokold válaszodat nyelvtanilag ( jelentés, toldalékolhatóság, mondatbeli szerep)!
Feni rá a fogát 				, mert 				
Nesze, semmi, fogd meg jól! 		 , mert 				
Fogához veri a garast 			 , mert 		
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Kimutatja a foga fehérjét 			

, mert 				

Nem fog aranyon a rozsda 			

, mert 				

Találkozni fog két szerelmes 		

, mert 				

1. 	Drámajáték. Alakítsatok csoportokat! A csoportok találjanak ki egy egyszerű

történetkezdeményt, amely a jelenet alapja lesz. Adják elő pantomimszerűen,
azaz némajátékkal úgy, hogy közben a csoport egyik tagja mint narrátor múlt
időben meséli az eseményeket. Egy másik tag pedig feltételes mód múlt időbe téve cáfolja az elmondottakat. A csoport pantomimes tagjai pedig igyekeznek követni a folyamatosan változó instrukciókat. Figyeljétek meg a segédigék
használatát!
Pl.: Narrátor 1.: Egy afrikai harcos elindult, hogy zsiráfhúst szerezzen reggelire.
Narrátor 2.: Azaz elindult volna, de belelépett egy akáciatüskébe.
Narrátor 1.: Közben észrevett egy pompás zsiráfot.
Narrátor 2.: Azaz csak észrevette volna, de nem volt rajta napszemüveg, így...

2. 	Képezzetek igéket a főnevekből! Ahol több megoldás is van, mondatokkal bi-

zonyítsátok az egyes megoldások jelentését!
fej 					
orr 					
száj 					
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42. Összefoglalás: Ige – Viszonyszók II.
Igekötő, segédige

torok 				
fül 					

3. 	Színezd az alábbi igéken az igeképzőket pirossal, az igei személyragokat zöld-

del!

akadnának

cseteltünk

elképzelhettétek

írogatna

játsszuk

eljátszogattam

megoldatnák

olvastatnék

4. 	Írd le a tagolatlanul megadott mondatokat a helyesírás szabályai szerint!
[Befogjákalovakat?]
[Befogjákkapcsolniagépet?]

[Megpróbáljamegjavítaniakocsit?]
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IV. SZÓFAJOK A MONDATBAN: HATÁROZÓSZÓK, MONDATSZÓK, IGENEVEK

43. A határozószók,
nyelvhasználatuk és helyesírásuk
1. 	a) Húzd alá a szövegben a határozószókat! Külön jelöld a fokozható határozó-

szókat!
b) Írd a szöveg utáni részre a fokozható határozószók közép- és felsőfokú alakját!
Képzeld, Sári! Angolkeringőt kezdtünk ma délután tanulni. Először Laci bácsi
megmutatta az alaplépéseket: hogyan mozdulunk előre, hátra, oldalra, tánc közben mennyire lehetünk a párunkkal egymáshoz közel, mikor kerülhetünk egymástól távolra.
Érdekes volt, ahogy ott a próbateremben a párunkkal elindultunk: kifelé kellett
tekinteni, a kezünk pedig hol fenn, hol lenn volt, természetesen meghatározott
rendben. A haladás után Tomi – tudod, most vele táncolok, mert Árpi folyamatosan
beteg, sajnos – először hátrafelé lépett, azután haladt előre. Nagyon izgalmas volt
a kis körzés is, mert nehéz volt tánc közben a térdemet szabályosan zárva tartani.
Még csak most kezdtük gyakorolni a wisket – remélem, jól mondom, mert ott a
próbán nem teljesen értettem, de majd megnézem a neten –, viszont most már
annyit tudok erről a figuráról, hogy miközben megyek előre, Tomi mögém lép, a
lábunk pedig menetirányba fordul.
Remélem, pontosan mondtam el… Nem vagyok teljesen biztos benne… De majd
itthon még gyakorolom. Átjössz holnap hozzánk megnézni?

2. 	Csoportosítsd a felsorolt határozószókat aszerint, hogy milyen körülményt fe-

jeznek ki (előfordulhat olyan, amelyik két csoportba is tartozhat)!
állandóan
tüstént

néha
suttyomban

balra

majd
ritkán

titokban
sokfelé

3. 	a) Fogalmazd meg, mikor, milyen szövegkörnyezetben, milyen helyzetben szok-

tuk az alábbi határozószókat használni! Szerinted mikor, milyen helyzetben,
szövegben nem lehetne őket használni?
sülve-főve

hajdanában

lóhalálában

b) Foglald mondatba a fenti szavakat! A füzetedben dolgozz!
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emitt-amott

vegkörnyezettől függően. Fejezd be a mondatokat, és állapítsd meg, mikor
szerepel határozószóként a kiemelt szó! Mi alapján állapítottad meg?
A reggel
Reggel
Aki gondol a jövőre
Jövőre

b) Keress hasonló szópárokat, és írd le őket a füzetedbe!
5. 	a) Magyarázd meg a következő közmondásokat, szólásokat! Mit jelentenek?

b) Csoportosítsd a határozószókat!

Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok!
Mindenütt jó, de legjobb otthon.
Egyszer fent, másszor lent.
Hamar munka ritkán jó.
hely: 				
idő: 				
6. 	Fordított rejtvény. Írj meghatározást a keresztrejtvényben lévő szakkifejezések-

hez!

1.
H
2.
4.

A
S

L

A

P

S

Z

Ó

F

A

J

3.

T

U

L

A

J

D

O

N

Á

M N

É

V

Z

7.

K

Ö

É

V

É

V

8.

R

6.

N
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4. 	a) Vannak olyan szavak, amelyek főnevek és határozószók is lehetnek a szö-

O

F

Z

Ő

Ó

5. M

E

L

L

S

Z

Ó

F

A

J

Z

N

É

V

É

K

N
É
V

Ó
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7. 	a) Írd be az alábbi határozószókat a táblázat megfelelő helyére!
alig, alul, azonnal, benn, bent, egyedül, egyszer, elöl, fenn, fölül, gyalog,
hanyatt, hátul, haza, hazulról, holnap, kinn, majd, messze, mezítláb, mindig,
mindjárt, most, néha, nemsokára, oldalt, otthon, reggel, rögtön, távol, vaktában
IDŐRE UTALÓ
HATÁROZÓSZÓK
Egyszerű

Összetett

HELYRE UTALÓ
HATÁROZÓSZÓK
Egyszerű

Összetett

EGYÉB KÖRÜLMÉNYRE
UTALÓ HATÁROZÓSZÓK
Egyszerű

Összetett

8. 	Írd le a kiejtés szerint megadott határozószókat! Kövesd a helyesírás szabályait!
[öccör]

[mingyárt]

[eccer]

[asztán]

[etyfojtában]

[septében]

[fenhangon]

[naggyából]

[hijába]

[eggyütt]

9. 	Írj hatmondatos fogalmazást a kép alapján! Ügyelj rá, hogy az összes mondatban

szerepeljen határozószó! Adj a szövegnek olyan címet, amelyben van határozószó!
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1. 	Húzd alá a két versben a mondatszókat, aztán válaszolj a kérdésekre!
Kányádi Sándor: Nyári alma ül a fán
Nyári alma ül a fán,
fa alatt egy kisleány.
Néz a kislány föl a fára,
s le az alma a kislányra.
Nézik egymást mosolyogva:
lány az almát, lányt az alma.
Gondolkozik, mit tehetne,
áll a kislány lábujjhegyre,
nyúlánkozik, ágaskodik,
ugrik, toppan, kapaszkodik.
De az alma meg sem moccan,
csak mosolyog a magasban.
És a kislány pityeregve
csüccsen, huppan le a gyepre.
Lomb közt szellő szundít csendben,

de a sírásra fölserken,
sajnálkozva néz a lányra,
és az ágat meglóbálja.
S hull az alma, örömére,
pont a kislány kötőjébe.
Kányádi Sándor: Zivatar
Hát ez a szél
mit akar?
Mindent kiföd,
kitakar.
Ajajaj,
hajajaj,
nyakunkon a
zivatar.

a) Írd le a mondatszókat a versből!
b) Keress a versben megszemélyesítést!

c) Írj 3 rokon értelmű szót a szundít igéhez!
d) Írj ki a szövegből 4 igekötős igét!
e) A szöveg alapján állapítsd meg, hogy melyik állítás igaz, illetve melyik hamis! Karikázd be a megfelelő szót az állítások előtt!

IV. SZÓFAJOK A MONDATBAN: HATÁROZÓSZÓK, MONDATSZÓK, IGENEVEK

44. Mondatszók

1. IGAZ – HAMIS A kislány nem éri el a fán az almát, mert magasan van.
2. IGAZ – HAMIS Megkéri a szelet, hogy segítsen neki.
3. IGAZ – HAMIS A szél nem hallja a kérést, mert alszik.
4. IGAZ – HAMIS A szél hozza az esőt.
f) Mi volt az oka annak, hogy a kislány nem tudja levenni a fáról az almát? Karikázd be a helyes állítás betűjelét!
A Kigúnyolták.  B Elzavarták onnan.
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C Nagyon fájt a lába.   D Alacsony volt.
E Sírt.
2. 	A megadott betűk felhasználásával írj három mondatszót a betűsorból! Minden

betűt egyszer kell felhasználni.
rügyümhráuehu

	       	
	       	
	       	
3. 	Beszéljétek meg az osztállyal, hogy a következő mondatokban szereplő mon-

datszók (ragozott mondatszók) milyen szófajúvá váltak! Bizonyítsátok a tanult
módon: jelenetés, toldalékolhatóság, mondatbeli szerep!
jaj, ácsi, hű, pfuj, ujjé, szia, hohohó

Jaj lesz az árulóknak!
Sicc innen!

Ne jajongj már!

Csitt legyen!

Sokat hapcizol ma.

Mit hümmögsz?

Ints pát a bácsinak!

4. a) Egészítsd ki a mondatokat úgy, hogy legyen bennük valamilyen mondatszó,

pl. a mondat elején, vagy bármely más részén!
b) Írd le kiegészítve!
Alszik a baba
Megint elkéstél
Meleg van
Lehet, hogy megfáztam
Ezt festettem

c) Hogyan változtatták meg a mondatszók a mondat hangulatát?
d) Milyen helyesírási tanácsod van a mondatok leírásához?
5. Drámajáték. Találjátok ki és játsszátok el azt a jelenetet, amelyben csak mon-

datszók hangozhatnak el! Kísérjétek gesztusokkal! A közönség feladata, hogy
kitalálják, kik között játszódott a jelenet.
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1. 	a) Egészítsd ki a következő mondatokat a kihajol, játszik, köszön, lép, néz igé-

ből képzett főnévi igenév megfelelő alakjával!

Sajnos sok parkban tilos a fűre 	        .
A mozgó vonat ablakából 	        tilos.
Kiskoromban nem volt szabad az étellel 	        .
A fiatalabbnak illik előre 	        .
Az úttesten való átkelés előtt mindenkinek körül kell 	       .
b) A példák alapján egészítsd ki a megállapítást:
A kell, tilos, szabad, illik állítmányok mellett a főnévi igenév általában az 	      	
				

mondatrészi szerepében áll.

2. 	Fogalmazd át az alábbi mondatokat úgy, hogy főnévi igenév szerepeljen bennük!
Szégyen a futás, de hasznos.
A sírás nem szégyen.
A várakozás idegőrlő.

3. 	Képezz az igéből főnévi igenevet, majd egészítsd ki a táblázatot a ragozott főnévi

igenévi alakokkal úgy, hogy az igenévképzőt és a személyragokat is elkülöníted!

IGE
lesz

FŐNÉVI
IGENÉV

E/1.

E/2.

lenni

lát

alszik

T/1.

T/2.

T/3.

le-nn-etek
lát-n-om

tesz
eszik

E/3.
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45. Igenevek – A főnévi igenév

te-nni-e
e-nniük

enni
alud-n-od
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4. 	a) Gyűjtsd ki a főnévi igeneveket a szövegből!

b) Írd a főnévi igenevek mellé, hogy milyen számban és személyben állnak!
Az első döntés, amit a szárítógép vásárlása előtt meg kell hoznunk: kombinált
mosó-szárító gépet, vagy külön modellt vegyünk… A 2 az 1-ben megoldás mellett szól a helytakarékosság és az egyszerű kezelhetőség, egy gombnyomással
tudunk mosni és szárítani. Azt azonban érdemes szem előtt tartani, hogy ezeknek a mosási teljesítményük mindig nagyobb, mint a szárítási. Egy telepakolt
gépre így vagy két szárítóprogram jut, vagy a ruhák egy részét teregetnünk kell.
A különálló modell viszont egy teljes mosást tud szárítani.
FŐNÉVI IGENÉV

SZÁM ÉS SZEMÉLY

5. 	Egészítsd ki a mondatokat a főnévi igenév személyragozott alakjával!

Reggelente nekem kell megetet   a macskánkat.
A szurkolóknak jobban kellett volna biztat   a csapatukat.
Lehet, hogy Péternek többet kellene tanul  
Meg kellene próbál   letisztítani a padot.
6. 	Három főnévi igenév szótagjait találod a keretben. Írd le a három főnévi igene-

vet a vonalra! Írd utánuk a számot és személyt is!

a-, vágy-, -kar-, -no-, ta-, -nunk, -tok, -nul-, -nom

                   szám      személy
                   szám      személy
                   szám      személy
Milyen hangrendű mind a három szó?              
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1. 	Rendezd a következő szavakat a táblázat megfelelő oszlopába!
alvó, befizetendő, elhozandó, elküldendő, elolvasott (könyv), futó, meghozott (ajándék), megírandó, megírt (lecke), megvett (ajándék), olvasandó, siető, táncoló
MELLÉKNÉVI IGENÉV
FOLYAMATOS

BEFEJEZETT

BEÁLLÓ

2. 	Szerkesszünk igeneveket! Egészítsük ki a következő kifejezéseket a folyamatos,

a befejezett vagy a beálló melléknévi igenév képzőjével!
éled    természet, rohan    idő, követ    példa,

megfontol    tanács, hervad    virágok, elröppen    madár

3. 	Húzd alá a melléknévi igeneveket az alábbi mondatpárokban! Milyen szófajú a

másik mondatban található azonos szó?

A buszon egy olvasó nő mellé ültem. – Az olvasó levelet írt az újságnak.
A leszedett borsót a kosárba rakta. – Már vagy egy kiló cseresznyét leszedett.
A titkárnő levelet gépelt.

– A gépelt levél az asztalon maradt.

Már megint lerobbant az autód?

–	Igen, az út mellett hagytam azt a lerobbant tragacsot.

4. 	Írj ötmondatos fogalmazást

a kép alapján a füzetedbe!
a) Használj legalább egy
		 melléknévi igenevet minden
		mondatban!
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46. A melléknévi igenév

b) Használj legalább 4-5
határozói igenevet a
szövegben!
c) Használj legalább 4-5 főnévi
igenevet a szövegben!
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5. 	a) Az alábbi szósorban melléknévi igenevek szerepelnek. Vagy mégsem? Válo-

gasd ki a kakukktojásokat, azaz azokat a szavakat, amelyek nem melléknévi
igenevek! Írd le őket a füzetedbe, majd nevezd meg a szófajukat!

elolvadó

megértő

fakó

futott

halandó

házat

b) Gyűjts további 3-3 szót, amelyek -ó, -ő, -t, -tt végűek, mégsem melléknévi
igenevek!
c) A szósorban talált melléknévi igeneveket foglald mondatba, és a mondatokat
írd le!

6. 	Menj könyvtárba! Olvasd el Zelk Zoltán Mese a kiscsikóról, akinek nincs patkója

című verses meséjét!
a) Gyűjts belőle folyamatos és befejezett melléknévi igeneveket! Írj le belőlük
5-5-öt!
folyamatos mni.:
befejezett mni.:

b) Készíts illusztrációt a verses meséhez!

1. 	Húzd alá Kányádi Sándor A mi utcánk című versének részletében a határozói

igeneveket!

A mi utcánk olyan utca,

A fűzfáktól kicsit fönnébb,

nem is utca, csak fél utca.

ahol már a végét hinnéd,

Egyik felén füstös, mohás

érkezvén a mi kapunkba,

cserepekkel három faház.

megszusszan a keskeny utca. […]

Átellenben üres kert és

Nem is értem, az a pózna,

szegydeszkákból rossz kerítés,

lenn a sarkon várakozva,

három fűzfa, térdig nyesve,

miért nem mer fönnebb lépni,

vigyázgat a verebekre.

lehet, hogy a fényét félti.

2. 	Mutasd be egy-egy példamondattal, miben különböznek a következő párok

tagjai!

elvan – el van:

ellesz – el lesz:

kivolt – ki volt:

megvan – meg van:

odalesz – oda lesz:
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47. A határozói igenév

3. 	Húzd alá a határozói igeneveket az alábbi mondatpárokban! Milyen szófajú

a másik mondatban található azonos szó? Találj ki te is egy-egy mondatpárt!
Betéve maga után az ajtót, elsietett. – Betéve tudunk már minden szabályt.
A gyógyszert szájon át lenyelve kell bevenni. – Magának nagyon piros a nyelve.
A számolást elvétve rontotta el a dolgozatát. –
Peti a szobában játszva elaludt. –
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4. 	Gyűjtsetek rokon értelmű határozói igeneveket (3) a rögtön határozószóhoz!

                                
5. 	Javítsd, ahol a köznyelvben nem szokásos a határozói igenév ilyen használata!
Jani után tárva-nyitva maradt a kapu.           
Közösen meg lett beszélve a csoportmunka.           
Nyolc órakor be lett csukva a pláza.           
A húsvéti tojások piros színűre vannak festve.           
Kati copfja meg lett húzva.           

6. 	Átalakítva írd le a mondatokat! Az aláhúzott szavak helyébe írj határozói

igenevetket!

Vidám énekléssel közeledtek felénk.           
Gyors biciklizéssel ért utol Kati.             
Hangos kiabálással biztatták a csapatukat a szurkolók.           
Ügyes tájékozódással találta meg a keresett utcát Zoli.           

7. 	Melyik a jobb a mondatpárok közül? Karikázd be a betűjelét!
A megoldás
A

A csomag el lett küldve.

H

A csomagot elküldték.

E

Előfizettem Népsportra.

Z

Elő vagyok fizetve a Népsportra.

Ly Megmondták a helyes megoldást.
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T

Meg lett mondva a helyes megoldás.

B

El lett fogadva a javaslat.

E

A javaslatot elfogadták.

K

Meg lett tanulva a vers.

S

Megtanultam a verset.

1. 	Egészítsd ki a következő szólásokat, közmondásokat igenevekkel, majd írd oda

a jelentésük betűjelét! Vajon miért ragtalanok a főnévi igenevek? Mit fejeznek
ki személyragok nélkül!
(1)            emberi dolog.   
(2) Jobb           , mint            .   
(3) Meg van            a keze.   
(4)            menekül.   
(5)            rá a fogát.   

A)
B)
C)
D)
E)

Nem cselekedhet szabadon, már elkötelezte magát.
Jobb, ha az ember jómódú és segíthet másokon.
Nagyon vágyakozik valamire, szeretné megkapni.
Bárki tévedhet.
Mindent hátrahagyva elfut.

2. 	Milyen főnévi igenevek jutnak eszedbe az alábbi táblákról?
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48. Az igenevek – gyakorlás – összefoglalás

3. 	a) Illeszd össze! Írd le a füzetedbe az összes lehetséges igenevet, amelyet az aláb-

bi igetövek és képzők összeillesztésével kaphatsz!

mond
-ni

ír

hoz

küld
-t/-tt

-ó/-ő

fog

vesz

-andó/-endő

-va/-ve

b) Alkoss mondatokat a kapott alakok közül 3-3 szabadon választott igenévvel!
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4. 	Alkoss ötmondatos szöveget a kép alapján! Hasz-

náld fel a szövegedben az alább felsorolt igékből
képzett melléknévi és határozói igeneveket!
A füzetedben dolgozz!
mászik  lóg  nevet  figyel  nyúl

5. 	Pótold az idézetekben az igeneveket! Milyen igeneveket illesztettél be?
„Nem fogjuk az időt          
Most indulunk            ” (Zelk Zoltán: A három nyulak)
„Még           kell, még           fog
Egy jobb kor” (Vörösmarty Mihály: Szózat)
„Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt           meg!
Lassan             el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
            lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.” (Petőfi Sándor: Egy gondolat…)

6. 	Mi a kiemelt szavak és szóalakok szófaja? Írd a táblázatba! Az összetett igealakot

együtt kezeld!
El fogom olvasni a kötelező olvasmányt. Meg kell tanulnom a verset. Az elolvasott
könyvet visszavittem a könyvtárba. Zalán megoldotta a matematika példát. Sajnos, a
megoldott feladatok közül egy hibás volt. A következő tecnikaórára körzőt, vonalzót és
reszelőt kell hozni. A konyhában az öcsém a citromot reszelő gyerek. A vonaton az első
osztályon ülve kényelmesen utaztunk. Ne igyál előre a medve bőrére!
ige

főnév

főnévi
igenév

főnévként
használt
melléknévi igenév

folyamatos melléknévi
igenév

befejezett
melléknévi igenév

határozói
igenév

Érveljetek csoportban/párban, hogy az általatok kiválasztott szavak valóban
abba a szófaji csoportba tartoznak! Ne felejtsétek el a tanultakat: jelentés, toldalékolhatóság, mondatbeli szerep szerint soroljuk a szavakat szófajokba!
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1. Készítsetek versenymunkát egy-egy lapon a nyomtatott szöveg nem nyelvi je-

leinek gazdagságáról szabadon választott műfajban (plakát, vers-képvers, szórólap, felhívás, reklám)!

2. Projektfeladat. Tervezzétek meg és készítsétek elő egyénileg az alábbi lépéssor

szerint az órán közösen elvégzendő feladatot!
Készíts otthon statisztikai adatlapot arról, mennyi időt töltesz egy nap / egy héten / egy hónapban tanulással, olvasással, sporttal és számítógépezéssel! Men�nyire gyakran és milyen filmeket nézel meg a televízióban és a számítógépen?
Milyen játékokkal és kikkel töltöd a szabadidődet?
a) Az adatok összehasonlításával 4 fős csoportokban beszéljetek az időbeosztás
nehézségeiről és alapelveiről!
b) Jussatok megegyezésre a legfontosabbakban, rögzítsétek őket, majd a csoport váljon ketté, és újabb négyes csoportban végezze el az összehasonlítást,
és vitassa meg a kérdést, amíg körbe nem ér a feladat.
c) Milyen következtetésre jutottatok? Mire kell vigyázni, hogy ne bomoljon
meg az egyensúly az egészséges napirendetekben, a tanulási fegyelemben és
a személyes kapcsolataitokban? Mivel lehet időt nyerni?
d) Ha az adataitok jól követhetők, készíthettek diagramos plakátot is az osztály szokásairól (tanulás, olvasás, sport, számítógépezés) és helyzetéről!
e) Gyűjtsetek 2-2 érvet az időbeosztás tervezése ellen és mellett!
f) Készüljetek 4-5 perces előadással az időbeosztás témáról!

3. Készítsetek egy plakátot az iskolanapra a saját osztályotok reklámjával! Szere-

peljen az üzenetében, hogy miért érdemes az osztályba tartozni, milyen vonzereje van az iskolának és milyen az óráknak, mit szerettek a tantermetekben!

4. Készíts plakátot az iskolai logopédus nyílt napjára a következő mondathoz:

V. SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS; KÖNYVTÁRHASZNÁLAT; RENDSZERZÉS

49. Szövegértés – Szövegalkotás
Plakát, meghívó

A szebb beszéd gyakorlás útján érhető el!

5. Egy meghívó készítésekor a tartalmi elemeken (a szövegen) kívül sok dologra

kell odafigyelni.
Gyűjtsétek össze ezeket csoportmunkában, majd készíts meghívót:
– születésnapra, névnapra, más családi eseményre, pl.: házassági évfordulóra;
– kerékpártúrára, focibajnokságra, más sporteseményre pl.: családi sportnapra az iskolában;
– az osztályod vagy iskolád egyik rendezvényére, pl.: karácsonyi koncertre.
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50. Könyvismertető, ajánlás
1. 
Készíts olyan fülszöveget szépirodalmi vagy ismeretterjesztő könyvhöz,

CD-hez, amely felkelti az érdeklődést!

2. Keresd meg és jelöld a következő könyvismertetőben a szerkezeti részeket!

Egészítsd ki a hiányzó részeket odaillő szóval!

Kiadó: MÓRA FERENC IFJÚSÁGI KÖNYVKIADÓ ZRT.
Oldalak száma: 220
Borító: FÜLES, KARTONÁLT
Súly: 526
ISBN: 9789634860303
Nyelv: MAGYAR
Kiadás éve: 2020
Árukód: 2699093/1165865
Illusztráció: BÉKÉS ROZI RAJZAIVAL

SZABÓ MAGDA: Tündér Lala
Az örök boldogságban élő, halhatatlan tündérek világában        dolog, ha valaki folyton elkóborol, elcseni édesanyja tündérjogarát, és unalmában emberekkel barátkozik. Tündér Lala        viselkedése miatt sokat
bánkódik édesanyja, Írisz királynő. Egy nap Gigi, a kis unikornis bejelenti,
hogy Írisz frigyre lép a hűséges Amalfi kapitánnyal, ami az egész birodalmat
       tölti el. A hatalomra éhes Áterpáter varázsló cselszövése azonban
mindent meghiúsít: Írisz        módon kikosarazza Amalfit, és a varázslónak nyújtja a kezét.       -e a tündérek az emberektől, ha már nem
jók és boldogok, ha őket is megrontja a félelem és a hazugság? Tündér Lala, az
emberszívvel született tündérfi inkább a halandók sorsát választja, csak hogy
megmentse édesanyját a boldogtalan házasságtól és népét egy        .
Szerencsére akad, akinek Áterpáter fölött is van hatalma...
(https://www.libri.hu/konyv/szabo_magda.tunder-lala-13.html)

3. Írj 8-10 mondatos ismertetést a füzetedbe!

Válassz a következő címekből!
Színházban láttam
Jó film volt
Érdemes elovasni!
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1. Készíts sztárinterjút mai mintára (10-15 villámkérdéssel) az alább felsorolt sze-

mélyek egyikével!

Odüsszeusz

Szent László király
Toldi Miklós

János vitéz
Dobó István

Mátyás király
Tündér Ilona

2. Mutasd be kedvenc könyvtárosodat! Ha

nem találkoztál volna még vele, írd le, milyennek képzeled!

3. Te milyen gyermeklapot szerkesztenél majd a gyerekeidnek? Hány éves korig

lenne benne mese? Milyen más anyagokat és képeket szerkesztenél bele?

4. Szorgalmi feladat: Tájékozódj a Százhold

– a Pagony Könyvkiadó ingyenes könyves
magazinjának online kínálatáról (www.
pagony.hu/jon-jon-jon-a-szazhold), és a Csodaceruza (www.csodaceruza.hu) – papíron és
interneten is megjelenő újságról, és számolj
be társaidnak!

5. Tervezzétek meg az osztály saját újságának

a tanévzáró lapszámát! Ha van bennetek
vállalkozókedv, el is készíthetitek a papír(és a digitális) változatot!
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51. Könyvtárhasználat

PROJEKTFELADAT
Tervezzetek meg egy senkit sem sértő, humoros iskolai lapot egy példányban! Egyezzetek meg, milyen rovatok legyenek benne! Milyen képek kerüljenek bele? Milyen eseményekről tudósítsatok? Kik legyenek a sztárok? Kerüljön-e
bele felnőtt? Milyen színeket használnátok? Egy hét alatt fejezzétek be a munkát, és tegyétek ki az elkészült újságokat olyan helyre, ahol a többiek megnézhetik, értékelhetik!
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52. Hagyományos és online sajtó
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1. Alakítsatok három „szerkesztőséget”, és készítsetek tudósítást a megadott sajtó-

műfajokban arról, hogy az iskola bekapcsolódott a KórházSuli programba!

A csoport: hírlapi tudósítás
B csoport: helyszíni tévétudósítás
C csoport: videótudósítás mobiltelefonon (vagy vázlatban)
A csoportok az alábbi információk alapján dolgozzanak!
Jövőre is folytatja együttműködését a KórházSuli program és a Telenor. A tartósan
kórházi ellátásra vagy a lassú felépülés miatt magántanulói státuszban otthoni, önálló tanulásra szoruló diákokat személyre
szabott, digitális tananyagokkal segítő kezdeményezés az egész
országban elérhetővé válik.
A programban önkéntes egyetemisták mellett a középiskolások a KórházSuli önkénteseként teljesíthetik az érettségihez kötelező iskolai közösségi szolgálatot.
(www.due.hu/hir/1546/digitalizalja-a-kozossegi-iskolai-szolgalatot-a-telenor)

3. 	Párosítsd az alábbi jellemzőket a megfelelő sajtóműfajhoz! Csak a sorszámot írd

a táblázatba!

1. az olvasó maga válogat benne, 2. a műsoridő korlátozza a közlést, 3. a terjedelem nem korlátozott, 4. ismételten elolvasható, 5. a néző, a hallgató csak más
által szerkesztett műsorfolyamot kap, 6. azonnali informálás lehetséges, jelen
idejű, 7. az olvasó egy menürendszer alapján, szabadon válogat, ugrál, 8. mindig
előző napi, 9. aktualitás, egyidejűség, 10. a közönség rétegeinek igényei jobban
figyelembe vehetők, 11. nem lehet tekintettel rétegigényekre, 12. a közönség saját
igényei szerint válogathat
ÍROTT SAJTÓ

ELEKTRONIKUS SAJTÓ

ONLINE HÍRKÖZLÉS

1. 	a) Húzd alá a szövegben lévő főneveket!
Netezz biztonságosan!
Az internet nagyszerű dolog, igen. De csak akkor, ha betartasz pár nemet.
1. Ne add ki személyes adataidat!
2. Ne áruld el senkinek a jelszavaidat!
3. Ne nyisd meg az ismeretlenektől kapott e-maileket!
4. Ne találkozz felnőtt kísérő nélkül interneten megismert személlyel!
5. Nem vagy egyedül! Ha bántottak a neten, sérelem ért, vagy tudomásod van
arról, hogy másokkal ez történt, hívj, segítünk!
(Forrás: saferinternet.hu/tippek-videok/gyerekeknek)

b) A tankönyv segítségével nevezd meg a gyűjtött főnevek toldalékait!
c) Érvelj 5-6 mondatban a biztonságos internethasználat mellett!
2. 	Diktáljatok egymásnak a padtársaddal tulajdonneveket (10)! Kinek sikerül hi-

bátlanul leírnia őket?

3. 	a) Gyűjts magyarországi földrajzi neveket az atlasz segítségével!

b) Írd melléjük az -i képzős melléknevet is!
folyó:

hegy:
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53–54. Rendszerezés, év végi ismétlés

tó:

tájegység:

megye:
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4. 	Fejtsd meg a rejtvényt! Segítségül megadtuk az utóneveket.

Megfejtés: a kiemelt oszlopban.

1. A legnagyobb magyar
1.
(István)
2.
2. A Szózat megzenésítője
3.
(Béni)
3. Zrínyi Ilona második
4.
férje (Imre)
5.
4. Nagy 20. századi
6.
zeneszerzőnk (Zoltán)
7.
5. A Himnusz írója (Ferenc)
8.
6. 20. századi nagy költőnk,
gyermekverseket is írt
9.
(Sándor)
10.
7. Az ember tragédiája írója
11.
(Imre)
12.
8. A János vitéz írója (Sándor)
13.
9. Az Egri csillagok írója (Géza)
10. A Kire ütött ez a gyerek?
14.
írója (Éva)
11. A 77 magyar népmese összegyűjtője (Gyula)
12. A Csutak-regények szerzője (Iván)
13. Süsü „apja”, azaz írója (István)
14. A Szózat szerzője (Mihály)

5. 	Egészítsd ki a következő szólásokat! Milyen szófajú szavakat írtál be?
     bolond      csinál.
     lúd disznót győz.

Nem      nap alatt épült Buda vára.
Nem enged a     ból.
Kivágja a     et.
Minden csoda      napig tart.
A lónak      lába van, mégis megbotlik.
Az egyik      , a másik egy híján      .
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„Magamban bíztam eleitől fogva.”
„Csak az olvassa versemet,
ki ismer engem és szeret,
mivel a semmiben hajóz,
s hogy mi lesz, tudja, mint a jós”

7. 	Most a fenti idézetek igéit keresd ki! A füzetedbe kiírva azokat add meg hozzá-

juk az ige módját, idejét, számát, személyét és a ragozást!
1.

8. 	Töltsd ki a keresztrejtvényt!
Vízszintes
3. Az eszik ige
folyamatos melléknévi
igeneve
6. Az internetezik ige
határozói igeneve
régiesen

2.

3.

4.

5.

6.

Függőleges
1. Az olvas ige főnévi igeneve
2. A megír ige beálló
melléknévi igeneve
4. A rág ige határozói igeneve
5. A fut ige befejezett
melléknévi igeneve

9. 	A következő Toldi-idézetekből nevezd meg a határozószókat!
„De Toldinak a szó szívébe nyilallik,
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6. 	Keresd ki, és nevezd meg a névmásokat a következő József Attila-idézetekben!

És olyat döbben rá, hogy kívül is hallik.”
„Széles országúra messze, messze bámul”
„Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél”

10. 	Nevezd meg az alábbi Toldi-idézetben szereplő szavak szófaját jelentésük, mon-

datbeli szerepük és toldalékaik alapján!
„Nem bánom én, igen, elmegyek én ma is”
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