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Kedves hetedikes Diák!
Köszöntünk a hetedik osztályban! A magyar nyelv tantárgy tankönyvéhez készült
munkafüzetet tartod a kezedben. E tanévben ebben fogsz dolgozni, ezért ismerj meg
néhány hasznos tanácsot a használatával kapcsolatban!
•	A munkafüzet a tankönyv leckéihez igazodik. A leckék többségéhez kapcsolódik
2–3 oldalnyi feladatsor.
•	A feladatok alkalmasak arra, hogy a tankönyvből elsajátított ismeretek megértését
ellenőrizd, a szabályokat alkalmazd és gyakorold.
Segítség a hatékony tanuláshoz. Próbáld ki, érdemes!
Tudtad, hogy többféleképpen is olvashatunk?
• A figyelmes olvasás során minden részletre oda tudsz figyelni.
• A gyorsolvasást olyankor alkalmazhatod,
amikor már olvastad a szöveget, most
csak átismétled.
• Az áttekintő olvasás során előzetesen tájékozódhatsz, hogy miről fog szólni a szöveg.
• A kereső olvasáskor csak bizonyos információkat keresel a szövegben.
Hogyan láthatod át, miről szól egy könyv?
• Olvasd át a tartalomjegyzéket!
• Lapozz hátra, van-e fogalomtár, kislexikon vagy más mutató a könyv végén!
• Nézd át és gondold át, hogyan és miért
következnek egymás után a fejezetek!
• Keresd meg, milyen segítséget ad még a
könyv a tanuláshoz!
Ne add fel, ha valamit nem értesz rögtön!
• Ha nem értesz egy szót olvasás közben, ne
menj tovább, hanem keresd meg a jelentését a fogalomtárban, egy szótárban vagy
az interneten!
• Fogalmazd meg kérdések formájában,
amit nem értesz!

• Tanulmányozd az ábrákat, hátha érthetőbbé válik a hozzájuk tartozó szöveg!
• Ha még mindig nehezen érthető, nézz utána más magyarázatnak az interneten, lexikonokban!
• Végső esetben gondold át, kitől kérhetnél
segítséget, személyes magyarázatot!
Ha szeretnél valamit pontosan, tartósan
megjegyezni, akkor foglalkozz vele külön is!
• Készíts magadnak jegyzetet olvasás közben!
• Készíts kérdéskártyákat vagy gondolattérképet a legfontosabb dolgokról!
• Írj vázlatot először a könyv alapján,
majd fejből is!
Ha egy lecke vagy egy fejezet végére érsz,
összegezz, értékelj!
• Gyűjtsd össze, melyek voltak a legérdekesebb információk számodra!
• Gondold át, miért fontos számodra az új tudás, mikor és hogyan tudnád hasznosítani!
• Szedd össze, milyen korábbi ismeretek,
tapasztalatok jutottak eszedbe a tananyagrész tanulása közben!
• Gondold tovább, mit lenne még jó megtudni a tanultakról!

Eredményes tanulást kívánnak a könyv szerzői és szerkesztői!
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I. KOMMUNIKÁCIÓ, TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ
1. Kommunikáció
1. 	Keresd ki a kommunikációs folyamat tényezőit a szóhálóból! A keresztrejtvények

megfejtéséhez hasonlóan, vízszintesen és függőlegesen kereshetők a szavak.
V
P
E
S
Z
M
E
C
S
E
R
E
E
Y

S
I
H
H
Y
D
H
B
V
E
L
P
N
K

G
R
S
G
P
A
L
C
F
C
C
D
F
I

B
J
Z
S
M
I
M
I
K
A
A
O
E
S

S
E
H
T
Z
C
Í
M
Z
E
T
T
L
E

D
L
S
U
F
A
S
W
L
I
U
F
A
L

T
S
Q
Z
P
O
C
A
L
J
O
Z
D
Ő

N
K
A
M
É
Q
M
S
T
A
S
K
Ó
A

D
K
Ó
D
F
D
T
W
A
O
T
A
X
D

R
H
I
I
Q
J
T
W
S
T
R
O
S
Á

O
D
L
F
B
Z
E
E
T
R
O
N
O
S

J
B
K
B
V
J
S
C
M
W
X
L
A
O

I
R
O
L
G
K
G
M
R
P
Z
F
Á
C

Ü
Z
E
N
E
T
Z
J
O
T
Ó
U
U
S

2. 	Beszéljétek meg! Miért előnyös, hogy a személyes kommunikációban sok lehető-

ség van a beszélők szerepcseréjére? Miért gondolják sokan, hogy könnyebb szóban felelni, mint írásban? Könnyebb-e beszélni a dolgokról, mint írni?

3. 	a) Érveljetek a következő állításról! Tartsátok szem előtt a kulturált vita szabályait!
Az, aki nem néz meg mindent a tévében, kimarad valami fontosból a világban.
Igaz

Nem igaz

b) Foglald össze szóban, mire jutott az osztály a kérdésben!
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4. 	a) Válaszolj a kérdésekre saját kutatással!
MIKOR SZOKTAK AZ EMBEREK
RÁDIÓZNI?

KIK MIT HALLGATNAK?

MIT CSINÁLNAK RÁDIÓZÁS
KÖZBEN?

b) Foglald össze a táblázat tartalmát egy rövid fogalmazásban A rádiózás helyzete
ma címmel!

KITEKINTŐ
Tudtad-e, hogy a Nobel-díjas Békésy György készítette a 1930-as években
a Magyar Rádió stúdióinak akusztikus tervezését?
Ha érdekel, milyen szerepük volt a magyar hangmérnököknek abban, hogy európai színvonalú adásokat lehetett sugározni; ha többet akarsz tudni a rádiózásról és a Magyar
Rádió történetéről, látogass el a Rádió- és Televíziótörténeti Kiállítóhelyre (Budapest,
Pollack Mihály tér), vagy keress olyan könyveket és forrásokat, amelyek ezzel a témával
foglalkoznak, például a mek.oszk.hu oldalon!
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2. A tömegkommunikáció műfajai
1. 	a) Gyűjtsd össze a műsorújságból vagy az internetről, hogy egy adott napon

17.00 –19.00 óra között milyen típusú műsorokat sugároz a televízió!

CSATORNA NEVE

TÉVÉMŰSOR CÍME

TÉVÉMŰSOR TÍPUSA

b) Karikázd be azt a műsort, amelyiket rendszeresen megnézel!
c) Indokold meg, miért és milyen műsort szoktál megtekinteni!
d) Milyen műsort szeretsz felnőttekkel együtt nézni? Miért?
e) Mi a hátránya és mi az előnye, ha egy lakásban folyton be van kapcsolva a tévé?
2. 	a) Figyeld meg, hogyan olvassák fel a híreket a híradó műsorvezetői!

b) Olvasd el figyelmesen az alábbi hírt!
Tortát kap születésnapjára az állatkerti
kiselefánt
Hanga Zoltán, az állatkert szóvivője az MTI-nek
elmondta, hogy főtt rizsből, sárgarépából és
egyéb zöldségekből készült tortát kap Asha és
anyja, Angele. Sőt, a gondozók az elefántok által
különösen kedvelt kukoricaszárakból ki is rakják
Asha nevét.
Az ünnepséget tizenegy órakor tartják az elefántcsarnokban, ahova az elefántokat nemrég szoktatták át. A szüléskor és az azt követő időszakban ugyanis
a régi elefántház istállójában éltek, mert ez az újszülött elefánt számára nagyobb biztonságot nyújtott. Az új elefántcsarnokban árok választja el az állatokat
a látogatóktól, így jobban láthatóak.
(Forrás: hvg.hu)

c) Olvasd fel egy híradó műsorvezetőjeként a fenti hírt, figyelve az a) pontban
leírtakra! Beszéljétek meg, hogy kinek hogyan és melyik szempontnak sikerült
megfelelnie!
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3. 	Keress példát olyan reklámokra, amelyekben megtalálhatóak az alábbiak!

• Szójáték:

• Vélemény kifejezése:

• Kérdés:

• Felszólítás:

• Személyes hangvétel:

4. 	Keresd meg az internettel kapcsolatos szavakat a

szóhálóból! A szavak vízszintesen, függőlegesen
és átlósan is kereshetők.
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3. Szövegértés, szövegalkotás
1. 	Érvelj „Az online média szerepének előnyei és hátrányai” címmel! Mininum 2 érvet és

2 ellenérvet sorolj fel, és fogalmazd meg összegzésként a végén a saját álláspontotod! Ne feledkezz meg a bevezető mondatról sem! A fogalmazásod terjedelme
8-10 mondat legyen!

2. 	Készülj fel egy szóbeli vitára a lakótelepi kutya- és macska-

tartásról! Játsszátok el az osztályban a jelenetet, utána
értékeljétek közösen, hogyan felelt meg a kulturált vita
szabályainak!

3. 	Keressetek az interneten szöveget a horgászatról,

majd olvasása után csoportmunkában gyűjtsetek érveket, ellenérveket arról, sport-e a horgászat!
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4. Ismétlés
1. 	Keress főneveket a szófelhőben, és írd le őket!

2. 	Piroska szeret térképeket rajzolgatni, a földrajzi nevek helyesírásával azonban

hadilábon áll. Ezért magának csak nagybetűket használ, és mindent egybeír. Javítsd ki a következő oldalon található példák hibáit, majd képezz a nevekből mellékneveket!
BALATONFELVIDÉK, DÉLIBAKONY, KABHEGY, DUNÁNTÚLIKÖZÉPHEGYSÉG, BALATONFÜRED, SZENTGYÖRGYHEGY

A) FÖLDRAJZI NÉVKÉNT

B) MELLÉKNÉVKÉNT

3. 	Karikázd be a számneveket! Határozd meg azt is, melyik típusba tartoznak! Ne-

vezd el a halmazokat, majd húzd a megfelelő helyre a megfelelő szavakat!

sokadik, millió, semennyi, számos, valamennyi, négy-öt, egytized, háromezer-huszonhat,
néhány, elég, ötszörös
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4. 	Keress határozószókat a szövegben, és írd be őket a táblázat megfelelő rovatába!
Tegnap délután hanyatt feküdt a heverőn, és tüstént elaludt. Azonnal álmodni
kezdett. Körülbelül egy óra múlva oldalt fordult, és menten felpattant. Merre járt
álmában – sehonnan sem tudhatja meg.
IDŐRE UTALÓ
HATÁROZÓSZÓK

HELYRE UTALÓ
HATÁROZÓSZÓK

EGYÉB KÖRÜLMÉNYRE
UTALÓ HATÁROZÓSZÓK

HÁZI FELADAT
1. Szóabrosz

Keress ki a szóabroszból vízszintesen és függőlegesen három tulajdonságot, amelyekkel jellemezni tudnád magad, és foglald mondatba őket!
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TÁRSASJÁTÉK
Írjatok közösen egy történetet, melynek bevezető mondata a következő:
Magánkívül volt a dühtől, amikor meglátta a kiforgatott fiókokat.
Mindenki az aktuális utolsó mondathoz kapcsolja saját mondatát! Minden mondat határozószóval kezdődjön!
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5. Ismétlés
1. 	Gyakorlás – helyesírás

Mi a különbség a következő igealakok között? Foglald mondatba a szavakat külön-külön, ügyelve az írásjelekre!
kezd – kezdd

áld – álld
fojt – folyt

sarkal – sarkall

2. 	Jellemezd az igeneveket az ábra kiegészítésével! Írj le példákat mondatbeli szere-

pükre és alaki viselkedésükre!

3. 	a) Írd a szó szófaját jelző számot a mögöttük lévő négyzetbe!
főnév: 1; névutós főnév: 2; határozószó: 3; melléknév: 4; névmás: 5;
módosítószó: 6.
Anna
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belecsobbant a tóba

.

A tó szélén

gyerekek

játszottak. A gyerekekkel

gyakran

a szüleik

jöttek ki.
A szülők
jobban
őket

érdeklődtek egymás
sütött. A felnőttek

gondjai iránt

vigyáztak a kicsikre

. A nap
, árnyékba

egyre
terelték

.

b) Beszéljétek meg ezeknek a szavaknak a mondatrészi szerepét!
4. 	Határozd meg az aláhúzott viszonyszók fajtáját, írd a szót az ábrába!
A hideg tehát Bogáncsig nem jutott el, de ha eljutott volna, sem lett volna baj,
mert az öreg kutya tévedhetetlen szakértelemmel választotta ki gyermekágyát
az akol legtávolabbi sarkában, a jászol alatt, szalma között, amely alól csak orra
és szeme látszott ki.
(Fekete István: Bogáncs – részlet)

5. 	Egészítsétek ki a következő mondatokat a szófelhőben lévő mondatszókkal, és írj

le két-három változatot!
1. Hideg van.

2. Kész az ebéd.

3. Megérkezett.

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ
Figyeld meg, mi mindent tud az igekötő: lejön, le-lejár, leír, levizsgázik, lefogy,
lenéz, lebecsül! Folytasd a sort a füzetedben, vagy alkoss minél hosszabb
példasort más példával!
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II. SZÓALKOTÁSI MÓDOK
6. Szóalkotás, szóképzés
1. 	Szóképzéssel is alkothatunk új szavakat. Például: hal (szótő) + ász (képző) = halász,

tenger (szótő) + ész (képző) = tengerész.
Gyűjtsetek csapatban szavakat adott időre! Melyik csapat gyűjtött a legtöbbet?
a) Gyűjtsetek -ász képzős főneveket!

b) Gyűjtsetek -ész képzős főneveket!

c) Gyűjtsetek -mány képzős főneveket!

d) Gyűjtsetek -mény képzős főneveket!

e) Gyűjtsetek -da, -de képzős főneveket!

f) Gyűjtsetek -vány, -vény képzős főneveket!

2. 	Szaladár, fiahordó górugrány és társai

A nyelvújítás módszerei közül a teljesen új szó létrehozása a leglátványosabb. Sok
szó azonban egyáltalán nem terjedt el, s manapság jókat derülünk rajtuk.
a) Mire gondolhattak a következő „szócsinálmányok” alkotásakor a nyelvújítók?
fiahordó górugrány:
szaladár:
nyaktekerészeti mellfekvenc:
gőzpöfögészeti tovalöködönc:
orrfuvolászati négyzetrongy:
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csalomány:
ragyogvány:
éleny:
vízkalitka:
gépszesz:
b) Mit gondolsz, miért nem terjedtek el, maradtak meg ezek a kifejezések?

3. 	Írj vázlatot a munkafüzet 3. lecke 3. feladat szövegéhez úgy, hogy ne használj -ás,

-és végű szavakat!

4. 	Keressetek csoportmunkában a munkafüzet 3. lecke 3. feladatának szövegéből

annyi példát képzett szavakra, ahányat a zárójelbe tett szám jelez!
• főnévképzős (5)
• melléknévképzős (5)
• igeképzős (5)
• igenévképzős (5)

5. 	Bontsd elemeire a tanult módon az alábbi szavakat! Jelöld a toldalékok fajtáját!

Például: egy oldal ú ság
szótő
szótő
mn. képző
fn. képző
képességük,
küzdelem,
gondolkodás,
horgászat

15

7. Szóképzés névszóból, szóképzés igéből
1. 	A képzők eltérése jelentéskülönbséget hordoz. Melyik való a mondatba?

letorkol-torkollik
A Duna a Fekete-tengerbe            
Jani húga szavába vágva             őt.
sarkal-sarkall
A cipész cipőt                 
Az edzőm gyorsabb futásra            
2. 	Csoportosítsd a következő szavakat!

könyvel, játékos, álló, borzongva, képes, pihenni, félelem, úti, szabálytalan, hangtalan,
mesterség, arasznyi, váltás, élő, sodorva, csattanó, száműzve, küzdelem
képezhetünk IGÉT
névszóból

igéből

képezhetünk NÉVSZÓT
névszóból

igéből
(i > n)
pl. álló

(n > i)

(i > i)

(n > n)

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
     

3. 	Hazánk már több világörökségi helyszínnel képviselteti magát az UNESCO rangos

világörökségi listáján. Melyik magyarországi világörökség-helyszíneket ismered?
Kutass utánuk, és sorold fel őket!
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4. 	A szópárok közül húzd át a helytelenül írt szavakat!

pl. frissit

frissít

gyulad

gyullad

Vas megyei

vas megyei

ujjnyi

ujnyi

erőssen

erősen

szemű

szemü

vizi

vízi

lélegzet

lélekzet

egésség

egészség

kocint

koccint

csippked

csipked

5. 	Melyik toldalékot ismered fel? Írd mellé a szó szerkezeti elemeit!

pl. haladáson
halad: szótő
-ás: (névszó) képző
-on: rag

gyártott (csavar)
gyár:
-t
-(o)tt

világosságot
világ:
- (o)s
-ság
-(o)t

gyártott
gyár:
-t
-(o)tt

gyártó
gyár:
-t
-ó

érzékeltetnek
ér: 		
-(e)z
-ék
-el
-tet
-nek
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8. Szóalkotás-szóösszetétel
1. 	Ráhangoló nyelvtörők

Száz sasszem meg száz sasszem az sok száz sasszem.
Stresszes, strasszos strucc-sztreccscucc.

2. 	Melyik madár a közös előtag?

a) Ugyanaz az előtag járul a következő három szóhoz:
       szem
       kakas
Megoldás:         
       toll
b) Melyik szó járulhat előtagként az alábbi három szóhoz?
       tojás
       politika
Megoldás:         
       toll
c) Melyik szó járulhat előtagként az alábbi három szóhoz?
       viadal
       szó
Megoldás:         

       ülő

d) Melyik szó járulhat előtagként az alábbi három szóhoz?
       hír
       láb
Megoldás:         
3. 	Szarkaláb, galambdúc…

Gyűjts madárnév előtagú szavakat!
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       bál

4. 	Kakukktojás

Melyik szó nem illik a sorozatba? Karikázd be! Gondolj egy közös előtagra!

BÁNYA

ESŐ

LÁZ

MACSKA

RÚD

HÖRCSÖG

VASÁRNAP

5. 	Szóhíd

Mi van középen?
Keresd meg az alábbi furcsa összetett szavak közös elő-, illetve utótagját!
Példa: macskapótlék; Megoldás: macska – nyelv – pótlék
a) zápkrém

záp –

– krém

b) csokipaprikás

csoki –

– paprikás

c) élőnézet

élő –

– nézet

d) országfa

ország –

– fa

e) fürdőkerékpár

fürdő –

– kerékpár

f) vérbeszedő

vér –

– beszedő

g) hajtóleves

hajtó –

– leves

h) óraőr

óra –

– őr

i)  üvegpont

üveg –

– pont

j) macskapörkölt

macska –

– pörkölt

6. 	Szóhíd

Kapcsoljatok elő- és utótagot a nyelv és könyv szavakhoz!
Pl.: macska – nyelv – járás

zseb – könyv – újdonság

– nyelv –

– könyv –

– nyelv –

– könyv –

TALENTUM
Játék az anyanyelvvel. Találj ki az 1. feladatban olvasottakhoz hasonló vicces
nyelvtörőket! Minél több összetett szót használj! Következő órán rendezzetek
nyelvtörőmondó versenyt!
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9. Az összetett szavak helyesírása
1. 	Elválasztás

Válaszd el az összetett szavakat a lehetséges legtöbb helyen! Mire kell ügyelni?
biliárdasztal –
bokszutca –
bodzatea –
halandzsabeszéd –
kiskörút –
luxusautó –
üzenetátvitel –
valóságshow –
vasútelágazások –
vázizomzatod –
vasálarcos –
varázsitalok –
vámellenőrzés –

2. 	Az önálló jelentés szabálya. Egybeírás vagy különírás? Nem mindegy!

Alkoss mondatokat az alábbi szópárokkal! Magyarázd meg eltérő jelentésüket!
angoltanár – angol tanár:
négyszög – négy szög:
hatökör – hat ökör:
madárlátta – madár látta:
porlepte – por lepte:
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betegápoló – beteg ápoló:
egyetért – egyet ért:
négyemeletes – négy emeletes:

3. 	Alkoss összetett szavakat a megadott szavakkal úgy, hogy az összetétel előtagja a

matematika szó legyen! Ügyelj a helyesírásra!
dolgozat

professzor
óra

érettségi

tankönyv

tanár
tanterv

oktatás
történet

4. 	Aranyos kérdések

a) Nem mind arany, ami fénylik. Mit jelent ez a közmondás? Milyen szituációban
mondanád?

b) Miért nem írjuk egyformán az aranygyűrű és az arany ékszer kifejezéseket?

c) Gyűjts további példákat!
fémburkolat és műanyag burkolat,
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5. 	Helyesírás. Külön-külön oldjátok meg, majd vessétek össze eredményeiteket! Ka-

rikázd be a helyes megoldás betűjelét!
1. a) házi feladatmegoldás
b) házi feladat megoldás
c) házifeladat-megoldás

4. a) kétszázötven oldalas
b) kétszázötvenoldalas
c) kétszázötven-oldalas

2. a) datolyapálma-ültetvény
b) datolya-pálma-ültetvény
c) datolyapálmaültetvény

5. a) regény trilógia
b) regény-trilógia
c) regénytrilógia

3. a) Kazinczy-verseny
b) kazinczyverseny
c) Kazinczy verseny

6. a) futballlabda
b) futball labda
c) futball-labda

6. 	Szókincsgyarapító „állatságok”

a) Alkoss összetett szavakat az alábbi főnevekből, majd szóban foglald őket mondatba!
egér
köhögés
út
perspektíva
himlő
macska tyúk
kő
szem
madár
távlat
bárány
béka
szamár

b) Gyűjts további olyan összetett szavakat, melyek előtagja állatnév!
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III. A SZÓSZERKEZETEK
10–11. Szókapcsolatok, szószerkezetek
1. 	Keresd meg az alábbi mondatokban a szókapcsolatokat! Írj le minden mondatból

legalább két példát szókapcsolatra a mondat alatti vonalra!
Pétert és Ildit meg fogom
hívni a buliba.

Két diák beszélget
a folyosón.

Nem ettem semmit
reggel óta.

2. 	Indokold meg, miért nem számítanak szószerkezetnek az alábbi példák!
lehettem volna

a klub előtt

nem olvasta el

születése óta

fog majd

az asztal alatt

3. 	a) Karikázd be a következő mondatok szószerkezeteit!
A bácsinak szegény, de boldog gyerekkora volt.
Szabadon játszott és barangolt a falu határában.
Kergette a libákat vagy a malacokat.

b) Írd le őket a megfelelő helyre a kapcsolat fajtája szerint!
•	logikai viszony (kötőszó fejezi
ki), egyenrangú szavak

–

•	egyik szó a másikhoz irányít
(kérdések alapján tudsz eljutni
hozzá)

?
23

4. 	a) Milyen szószerkezetekből áll a következő sorozat?
lassan fut

anyja lánya

szép kert

a ház mellett áll

lekváros palacsinta

hatvan alma

b) Hogyan kérdeztél az egyes szószerkezetekre?

c) Válassz ki két szószerkezetet, és ábrázold a tagok viszonyát!
ALAPTAG
BŐVÍTMÉNY

5. 	a) Válaszd ki a szókapcsolatok közül a mellérendelő szószerkezeteket! Karikázd

be őket!

tehetséges, ezért híres
tegnap óta

tavasz után

az udvaron beszélget

holnap vagy holnapután
a szekrény mellett, a kép alatt

b) Állapítsd meg, hogy milyen kapcsolat van a mellérendelő szószerkezetek tagjai
között! Ábrázold a szószerkezeteket a tanult módon!

6. 	Gyakorlás – helyesírás. Pótold a hiányzó írásjelet ott, ahol szükséges!
kicsi de erős

eszik vagy isszák

heves is meg szétszórt is

tanulékony mégis lassú

gazdagok és szépek

kialvatlan tehát fáradt

7. 	a) Keresd meg és karikázd be a példamondatban azt a három szót, amelyek mellé-

rendelő viszonyban vannak egymással!

A mondat: egy gondolat kifejezése, tagolása, lélegzetvétele.
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b) A teljes, eredeti mondat régies helyesírással így szól:
A mondat: egy gondolat összefüggő, kerekded kifejezése, formai tagolása, természetes lélegzetvétele. (Kosztolányi)

Találsz-e benne további mellérendelő viszonyban álló szavakat? Írd a keretbe
őket, és ábrázold, hogy melyik szóhoz kapcsolódnak egyenrangúan!
8. 	a) Alkoss alárendelő és mellérendelő szószerkezetet a megadott elemekből!
alma

azaz régen
a piros

a fa alatt

napok óta

hever

a gazban

észrevétlenül

b) Ábrázolj egy alárendelő és egy mellérendelő szószerkezetet!

9. 	a) Válaszd ki a szókapcsolatok közül az alárendelő szószerkezeteket! Karikázd be

őket!

paradicsomot és paprikát
paradicsomot és paprikát vett

a ház mögött
Emil epret eszik

epret eszik

az út mellett fut

a ház mögött, a kerítés mellett

b) Keresd meg az alaptagot és a bővítményt az alárendelő szószerkezetekben,
majd töltsd ki a hiányos ábrákat!
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12. Összefoglalás
1. 	Olvasd el a szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

„Az UNESCO 1972-ben elfogadott Világörökség Egyezményének célja az emberiség kiemelkedő értékkel bíró kulturális és természeti örökségének megőrzése. Az Egyezményhez csatlakozó állam kötelezettséget vállal arra, hogy
Egyesült Nemzetek
a területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és
Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete
megőrzi a későbbi generációk számára is”.1
A Hortobágyi Nemzeti Park mintegy 81 ezer hektáros területe nagy kiterjedésű síkságon terül el, és kiemelkedő példáját nyújtja ember és természet harmonikus kölcsönhatásának. A látszólag monoton tájba harmonikusan illeszkednek a
csárdák, a hidak és a pásztorépítmények. A kultúrtáj végtelen
Világörökség
látóhatárát szétszórtan megszakító fák, kurgánok, gémeskuMagyarországon
tak, valamint a 18. és 19. században épült csárdák és hidak
szintén hozzájárulnak sajátos arculatához. A Puszta nagyrészt ma is lakatlan,
de őrizve a pásztorszokásokat és társadalmi hagyományokat, az áprilistól októberig tartó időszakban több száz állattartó legelteti szürkemarha-gulyáit,
rackajuh-nyájait, méneseit. A szikes talajok uralta füves síkság jelenlegi arculatát a jégkor végére nyerte el, amikor a terület elvesztette kapcsolatát az Északmagyarországi középhegységből érkező vízfolyásokkal. Az ember jelenléte e
térségben már a korai kőkorszakban is bizonyítható. Főleg a réz- és bronzkor
emlékeit őrzik – a köznyelv által kunhalmoknak is nevezett – 1–9 méter magas temetkezési halmok, a kurgánok. A néptelenné váló síkon keresztülvezető
kereskedelmi útvonalak mentén, 10-12 kilométerenként – úgymond lóváltásnyira – épültek az erre a kultúrtájra oly jellemző csárdák, valamint a szórványosan előforduló hidak, melyek közül a leghíresebb az 1827-ben megépített
Kilenclyukú híd, a Hortobágy egyik szimbóluma. A mai Hortobágy legjellemzőbb élőhelyei a szikes legelők, a rétek és a mocsarak, melyek mozaikosan
fordulnak elő egymás mellett, helyenként löszpusztákkal tarkítva. A puszta
a vízimadarak költésének és vonulásának európai jelentőségű helyszíne. Itt
található Közép-Európa legnagyobb kanalasgém-állománya, valamint a hazai gémfajok, a batlák, kárókatonák és számos énekesmadár-faj. Az országon
átvonuló darvak százezres tömege és a vadludak – mielőtt tovább repülnének – itt pihennek meg évente kétszer, nemzetközi hírű látványosságot nyújtva a madárlesre érkezőknek.
1
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Forrás: https://unesco.hu/vilagorokseg/vilagorokseg-107171

a) Mi a célja a Világörökség Egyezménynek?
b) Miért világörökség a Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta?
c) Mik a kurgánok?
d) Írj a következő szövegben olvasható szavakhoz rokon értelmű kifejezést, szinonimát!
generáció
arculat
e) Megadtuk a szöveg két szavának a jelentését. Írd ki a szövegből a szómagyarázatok mellé a megfelelő idegen eredetű szót!
lapos, egyenes, unalmas
nyugalmas, zavartalan, békés
f) Igaz vagy hamis? Karikázd be a megfelelőt!
A) A Pusztán lakás nélküli hajléktalanok élnek. IGAZ – HAMIS
B) A juhászok és a csikósok ezeken a réteken legeltetik állataikat.
IGAZ – HAMIS
C) A Hortobágyon sok híd van. IGAZ – HAMIS
D) A daruvonulás sok turistát vonz. IGAZ – HAMIS
g) Melyik szó volt hibásan leírva a szövegben?
Húzd alá, és írd le helyesen!
2. 	Keress példákat a szövegből a különböző szóalkotási módokra!
SZÓÖSSZETÉTEL
SZERVES
alárendelő

SZÓKÉPZÉS
SZERVETLEN

IGEKÉPZÉS

NÉVSZÓKÉPZÉS

IGENÉVKÉPZÉS

mellérendelő
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3. 	Válaszd szét az összeolvadt összetett szavakat! Ügyelj a helyesírásra!

vbelődöntővillamosenergiaiparvízvezetékcsőrendőrfőkapitányságvízvezetéksze
relőlelkiismeretfurdalásvízilabdamérkőzésvízvezetékhálózatvívóvilágbajnokság
vitorlázórepülőversenyvillamosmegállóhelyvbaranyéremvalószínűségszámítás
vagyonadóbevallásmagánokirathamisításmássalhangzóösszeolvadásútlevélellen
őrzésmenyasszonyiruhaszalon
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13. Kommunikáció szóban és írásban
Fekete István:

Az erdő ébredése
Amikor még Február fagyos csizmái kopognak a hegyeken, s az öregedő tél önmagáról dúdol jeges nótákat a fenyőknek, lent
a völgyekben megpuhul a szélhordta avar,
és a mezőkön bogarászó varjak felnéznek
a felhőkre, hogy valahonnan délről nem
hoztak-e valami üzenetet.
Mert ilyenkor már van valami a levegőben, amitől elcsendesedik a fák orgonája, figyelve kihúzzák magukat az öreg bükkök,
és a som rügyeit úgy csiklandozza valami
belülről, hogy már alig férnek bőrükbe. Esténként puha köd leng a patakok ágya felett,
különös vajúdó párát lehel a föld, amelytől
megreszketnek az alvó lepkék bábbölcsőjükben, és álmosan fintorog a mókus meleg
téli fészkében.
S ha felsüt a nap, nyújtózkodik az erdő.
A fák korhadt ágakat dobnak le magukról,
az utak kezdenek felszáradni, a szél a téli
sziszegés helyett lágyabb suhogással fésüli
az erdőt, s egy reggelen a bokrok alatt kinyitja ezer, fehér csillagszemét a hóvirág.
Hideg van még ilyenkor, s a hidegnek
nincs más színe, csak a fehér. Utána jön
a sárga, a kék, a lila, a rózsaszín és legvégül
a nyár ragyogásában a pipacs égőpiros lángolása. De ez messze van még. Az erdő,
a nap most még nem tud kis cselédeinek
sem színt, sem illatot adni. De nem is kell.
A természet éledése lassú és lágy, mint a simogató anyai kéz. Nem melegedik fel egyszerre, mert ez elpusztítana mindent, hiszen
a fák magukban hordják még a téli dermedést, az állatok magukon a téli bundát, melyet, ha hirtelen melegedne fel az idő nem

vethetnek le és tehetnek molyzsákba, mint
az emberek.
Rendre, rendre: sorjában. A fehér szín
után jön a sárga, a hóvirág után a déli domboldalakon, mintha maga a kén virágzott
volna ki, szinte nevetnek a sombokrok sárga csokrai, alattuk pedig a tavaszi kankalin
majdnem ugyanolyan színű kis virágai. És
ha felsüt a nap, az öregerdő mélyén, mintha
a tavasz orgonája szólalna meg, búgni kezd
az első vándor, távoli tájak fészekrakó üzenetét hirdetve: búgni kezd a vadgalamb.
Lágy ez a hang; nem kiált, nem harsog,
nem rikolt, csak szétfolyik, mint a sóhajtás,
és meghallja mindenki.
A mókusok kidörgölik szemükből az
álmot, a harkály elhallgat értelmetlen kopogtatásával a beteg fák mellkasán, a patak
száradó partján vidáman futkos a barázdabillegető – aki szintén most érkezett külországi útjáról –, a földben megmozdulnak
a giliszták és egyéb dermedt férgek, a hangyabolyban akkora a sürgés-forgás, mintha
vásárra készülnének, a tavak hideg téli kékje
meleg barnára válik, s a halak megmozdulnak iszapágyukban, ahová még októberben
feküdtek; a napsütötte erdő felett reszketni
kezd a levegő, melynek érintésétől elindulnak a nedvek a fákban, és az alvó rügyek
duzzadtak lesznek, mint az élet ígérete.
És ekkor megjelenik a harmadik szín
az erdőn: a kék. Még csak itt-ott elbújva
a bokrok meleg szoknyája alatt, de körülötte édes illat omlik a földre, és szerényen
szétnéz kék szemével a tavaszodó világban:
az ibolya. Illatát aztán elkapja a szél, játszik
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vele, meghordozza a csalitokban, az öregerdőben, hol néma odvakban vadméhek aludtak eddig, de most a meleg illattól megzendül az odú, és álmos tántorgással kirepülnek
az első méhek.
Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal már a feketerigó,
és fuvolájára kipattan a füzek ezüst barkája;
de meghallják a denevérek is, s amikor vadászházak kéményéből, öreg odvakból apró
árnyak szállnak ki némán, mint a titkos gondolat, hogy van-e már élelem odakint, repkednek-e az éji bogarak. Hát bizony nemigen repkednek még, de helyettük ugyanolyan lágy szárnyalással pisszegve-kurrogva
nászrepülésben van a szalonkák népe.
Hallgat az erdő – hiszen fel sem ébredt
még igazán –, csak a szalonkák űzik egymást vak szerelemben, és az erdők lila árnyékából lángpenge vág az ég felé, dörren a
puska, s a vándor lovagok vére rácseppen a
hóvirágok fehér arcára.
Aztán elhallgat minden, csak a bagoly
jár nesztelen szárnyalással, felemel egy-egy
egérkét, és viszi haza az odvába, mert neki
ilyenkor már tojásai vannak, s az asszonynak is kell valamit enni, ugyebár.
Eközben múlnak a napok. Eltűnik a hóvirág, megfakul az ibolya, a fűz barkái helyett leveleit suhogtatja már a szél, és hozzák, egyre hozzák a tavaszt az érkező vándorok. A dél végtelen ege elküldi a pintyet,
a csízt, az éneklő rigót, és mindenki hozza
magával a kis hangszerszámát, ki a fuvolá-

ját, ki a citeráját. Minden reggel fényesebb
a nap, és minden reggel jobban tele van muzsikával az erdő.
A nyír már zöldben pompázik, az utakat benőtte a fű, a vágásokban mérgesen
ágaskodik a csalán, és száll a dal, mámorba
hanyatlik a szerelem, készülnek a fészkek,
millió új élet lüktet a csírák és szívek mélyén, és egy reggelen fehér nászruhájukban
esküvőre hívják az erdei népeket a vadcseresznyefák. Az öreg tölgyek, vén bükkök,
szíjas szilfák és mogorva körtefák nehezen
öltöznek, nehezen ébrednek, de az esküvőről, a nász ébredéséről elmaradni nem illik.
Felsült a nap, vadcseresznyefák virágkoronája kitárja millió kelyhét az áldó nap felé,
és a méhek lakodalmas népe zengeni kezd
a szerelem, az élet, a tavasz orgonáján. Csupa napfény az erdő, csupa égig szálló dal.
Nem alszik már senki, és vándorló kis bárányfelhők megállnak az égen hallgatódzni,
bár ők nem hivatalosak a lakodalomba.
A gyalogúton öreg róka ballag. Kopott
vén szuka; szájában nagy liba, mely eddig az erdész tulajdonának vallotta magát.
A róka leteszi a nehéz libát, és mérgesen
rázza ki füléből a lakodalmi lármát. „Megbolondultak ezek? – gondolja. – Majd megbánják! Én is vén fejemmel… nyolc kölyök,
én is így kezdtem, aztán most nekem jut
majd legkevesebb ebből a szép libából!” Sóhajt még egyet, és ballag tovább. De odafent
senki nem vette észre a rókát. Áll a nász, az
erdő felébredt.
(Fekete István: Az erdő ébredése)

1. 	Készíts kiselőadást a tavasszal éledő természetről!
2. 	Végezz megfigyelést az őszi erdőben! Saját élményeid felhasználásával készíts róla

beszámolót!

3. 	Bemutatás után véleményed hozzászólásban fogalmazd meg!
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14. Szövegértés
1. 	Az előző leckében olvasható szöveg információi alapján számozással állítsd idő-

rendbe az alábbiakat! Kezdd a legkorábbival!
kivirágzik az ibolya
kinyílik a hóvirág
feltámad a szél
leszáll a köd
még hideg van
a halak mozgolódnak
fészkén már költ a madár
kivirítanak a fák
a galambok turbékolnak

9 pont
2. 	Keress a szövegből három megszemélyesítést!

3 pont
3. 	Kösd össze a szövegből vett idézeteket a jelentésükkel! Vigyázz, mert néhány je-

lentés kimarad!

A) „elcsendesedik a fák orgonája”

a) kivirágzott a cseresznyefa

B) a kék szín „elbújva jelenik meg
a bokrok szoknyája alatt”

b) kék virágai vannak a bokornak

C) „a vándor lovagok vére
rácseppen a hóvirágok fehér arcára”

c) eláll a szél
d) a madarak éneke

D) „az erdő muzsikája”

e) meglőttek egy madarat

E) „fehér nászruhájukban esküvőre
hívják az erdei népeket
a vadcseresznyefák”

f ) az erdő színe a fehér
g) az ibolya kinyílt a földön
5 pont
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IV. MONDATOK, MONDATRÉSZEK I.
15. A mondat fogalma, mondatfajták
1. 	a) Vizsgáld meg, hogy lehet-e mondatot alkotni csak az alábbi négy tőszó fel-

használásával!

Luca

Ildi

ad

csoki

b) Alkoss mondatot a fenti szavak felhasználásával a következő kérdésekre válaszolva!
Ki ad?
Kinek ad?
Mit ad?
Mondat:

c) Foglald össze saját szavaiddal, mi kellett ahhoz, hogy mondat jöjjön létre a szavakból!

d) Melyik jelrendszer elemeit használad?
2. 	A mondat fogalmához tartozó megállapításokat húzd alá!

(1) Az ember veleszületett, ösztönös tevékenysége.
(2) A közlés legfontosabb eszköze.
(3) Nagybetűvel kezdjük.
(4) Mondatrészekből áll.
(5) A végén írásjel: pont, kérdőjel, felkiáltójel van.
(6) Helyzethez kötötten használjuk.
(7) Biológiai szükséglethez kötődik.
3. 	a) Tedd ki a megfelelő írásjelet a mondatok végére!
A) Mit gondolsz
B) Tegnap színházban voltam
C) Bárcsak sikerülne a vizsgám
D) Ne mondd ezt még egyszer
E) Jaj, de jó

b) Írd a mondat mellé a mondatfajta nevét!
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4. 	Mit tanácsolnál nyári táborba induló testvérednek? Írd meg öt-hat mondatban!

(Tanácsaid között szerepeljenek a következő igék megfelelő alakjai: vigyáz, ügyel,
figyel, visz, pakol!)

5. 	Írj a képhez kapcsolódóan egy rövid

párbeszédet az alábbi recept szerint!
Hozzávalók:

3 kijelentő mondat, 2 kérdő mondat,
1 felkiáltó mondat, 1 felszólító mondat,
1 óhajtó mondat

6. 	a) Írd a vonalra, milyen lehet a mondat a szerkezete szerint!
EGYSZERŰ MONDAT

Villámlik. Dől a fa.

Évi tartja
a zászlót.

A szép ló
lassan üget lefelé.

Teringettét! Szia!

Jó ég!

Ejnye! Ajaj!

b) Melyikre igaz? Írd az állítások mellé a megfelelő példamondatot!
Nincs benne állítmány, de nem is igényel
kiegészítést állítmánnyal.
Van benne állítmány.
Egyetlen szóból áll.
Felbontható szószerkezetekre, de
a szerkezete csúcsán nem az állítmány áll.
Csak feltétlenül szükséges bővítményei
vannak.
Nem feltétlenül szükséges bővítményeket
is tartalmaz.
Alanytalan mondat.
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16. Az állítmány fogalma, fajtái
1. 	Egészítsd ki az állítmány meghatározását:

Az állítmány az a mondatrész, amellyel ___________________________ vagy
_______________ valamit. Állításunk az ___________________ vonatkozik.
Kérdése: ______________.
Az állítmány szófaja legtöbbször: _____________ . Az ige a mondatban mindig
állítmány.
A van, vannak, nincs, nincsenek létigék a mondatban mindig _______________
állítmányok.
Ha a névszói-igei állítmány _________ módú, _______ idejű, egyes vagy többes
szám _____ személyű, ebben az esetben a segédige úgynevezett _______ fokon
áll. A névszói-igei állítmány: névszó + ____________.
2. 	Húzd alá az állítmányt a következő szólásokban, jelöld az állítmány fajtáját is!

Egyedül nem megy.
Vakok közt félszemű a király.
Jóllakott macska nem fogja meg az egeret.
Nem volt üveges az apád.
3. 	Készíts történetpiramist a lány cicájáról, majd olvasd is fel!
1.           (a főszereplők)
2.           (2 szó jellemzésül)
3.                (3 szó a helyszínre)

     
  
4.   
(4 szó a problémáról)

      

   
  
5.     
(5 szó az egyik eseményről)
  
6.    
(6 szó egy másikról)

  

      

           

   

  

  

  

   

   
   

7.                                      
(7 szó egy harmadikról)
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8.    

  

  

  

  

         

  

9.    

   

   
  

  

   

  

  

   

  

   

  
  

  

    

  

   (8 szó a végkifejletről)
  

  

  

  

  

(9 szó a személyes állásfoglalásról)

4. 	Húzd alá azt az állítást, amelyik igaz az állítmányra!

(1) A mondat központi része.
(2) A többi mondatrészi szerep hozzá kapcsolódik.
(3) Önállóan is alkothat mondatot.
(4) Fő szófaja az ige.
(5) Névszók nem lehetnek állítmányok.
(6) Az állítmány is lehet bővítmény.
(7) Dupla aláhúzással jelöljük, és Á a jele.
(8) Nem kell aláhúzni, mert fő rész a mondatban.

5. 	a) Húzd alá mindegyik mondatban az állítmányt!
Kedves Fiam! A könyvről írok neked. Lásd, alig kezdem, máris elakadok. Hidd el,
nincs nehezebb, mint a fiatalsághoz szólni. Abból az időből tudom, mikor magam
is olyan fiatal voltam, mint most te. (Kosztolányi Dezső: Levél a könyvről – részlet)

b) Másold le az igéket a szövegből a táblázat első oszlopába, és írd melléjük a táblázat megfelelő celláiba az öt nyelvtani jelentés jellemzőit!
IGE

IDŐ

MÓD

SZÁM

SZEMÉLY

RAGOZÁS

c) Karikázd be a határozott ragozású igéket, és keresd meg, milyen tárgyat tudsz
hozzájuk kapcsolni!
d) Írd ki a névszói-igei állítmányokat, és nevezd meg az állítmányok szófaját!
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17. Az alany fogalma, szófaja és fajtái
1. 	a) Jelöld aláhúzással az állítmányt és az alanyt a példamondatokban!
A) Elkészült a vacsora.
B) Károly megbeszélte Ádámmal a kirándulás részleteit.
C) Segítenem kellett neki.
D) Mindenki szeret pihenni.
E) Ő volt az.
F) A piros tetszik neki.

b) Hogyan kérdeztél az alanyra az egyes mondatokban? Írd le a kérdéseket!
A)
B)
C)
D)
E)
F)

c) Mely szófajú szavak töltötték be az alany szerepét az egyes mondatokban? Nevezd meg a szófajokat!
A)

D)

B)

E)

C)

F)

2. 	a) Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó főnévvel vagy főnévi értékű szóval!

       is örülök a mai estének!
       kopog?
       érkeztek!
b) Milyen mondatrészt kellett behelyettesítened?
c) A főnevek mellett még milyen szófajú szavakkal egészítetted ki a mondatokat?
d) Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat! Magyarázzátok meg a különféle megoldásokat!
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3. 	a) Alkoss mondatokat főnévi igenevek segítségével a lenti ábrákhoz!
MONDAT

KÉRDÉS

b) Írd le mindegyik mondat mellé, hogyan kérdeznél a főnévi igenévre!
c) Milyen mondatrész szerepét tölti be a főnévi igenév a fenti mondatokban?

4. 	a) Milyen szófajú általában az alany a kell, lehet, szabad állítmányok mellett?

b) Folytasd a ragozási sort!
menni

hinni

merni

mennem

hinnem

mernem

ÁLLÍTMÁNYI RÉSZ

menned
mennie

kell, lehet, szabad

c) Milyen szófaj tulajdonságára ismertél a személyragozásban?
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5. 	Keresd meg és jelöld a tanult jellel az alanyt a mondatokban! Írd a mondat mellé,

milyen toldalékot kapott az alany!
Az aranyhörcsögök karikáznak.
Nagyapa szemüvege elveszett.
A nadrág zsebei leszakadtak.

Illik visszaadnod a kölcsönbe kapott könyvet.

6. 	a) Húzd alá a mondatokban az alanyt! Különböztesd meg számmal

az általános (1.), a határozatlan (2.), a határozott alany (3.) eseteit!
SZÁM

MONDAT
Bárki megnézheti a helyszínen a munkálatokat.
Elvonultak.
A medvék az idén nem aludtak sokáig.
Valakinek ezt is meg kell csinálni!
Ország-világ elismeri a teljesítményét.
Ismerjük a fajtáját!
Valaki elvitte magával.
Peti és Laci szívesen fociznak az udvaron.

b) Beszéljétek meg a megoldásokat, indokoljátok a további lehetséges válaszokat!
7. 	Az általános alany mindenkire, egy adott csoport minden tagjára vonatkozik.

Kifejezőeszközök szerint kösd a mondatokhoz!
Árnyékáért becsülik a vén fát.
Bárki járhat sportolni.
A falu megint a szájára vette őket.
„Hazudni rút.”
(Arany János: Vojtina ars poétikája – részlet)

Addig üsd a vasat, amíg meleg!
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A) általános névmás
B) szólások, közmondások
C) határozott névelős
általános jelentésű főnév
D) személyrag nélküli főnévi igenév

18. A tárgy fogalma, szófaja és fajtái
1. 	Figyelmesen vizsgáld meg a példákban, milyen bővítmény a tárgy, milyen alap

tulajdonságai vannak! A megállapításokat írd be a megkezdett mondatokba!
Példák az 1. válaszhoz:
hallgatja a zenét

tévét nézett

hallotta a hírt

megette az almát

.

1. A tárgyas szószerkezet alaptagja
Példák a 2. válaszhoz:
szőnyeget poroló (néni)

2. A tárgy lehet

fát vágó (férfi)

   

és lehet    

csokit enni

könyvet olvasva

   bővítménye, lehet   

      ,

   bővítménye.

2. 	Egészítsd ki megfelelő alakú és jelentésű tárggyal a hiányos mondatokat! A szófajt

megadtuk!

nem viszünk kirándulni. (névmás)
Három órán át keresték
Szeretnénk sokat
Felvettek a munkahelyre egy
(főnév, melléknévi igenév, melléknév)

. (főnév)
. (főnévi igenév)
.

3. 	Melyik lehet a mondatban tárgy a felsorolt szavak közül? A helyes találatot jelöld

bekarikázással, majd foglald mondatba!

Pécset

Pécsett

engem

engemet

ivót

ivott
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4. 	Készíts ágrajzot a tanultak szerint a következő mondathoz!

Pali ma elfelejtett uzsonnát és teát pakolni a táskájába.

5. 	Döntsd el, hogy iránytárgy vagy eredménytárgy van-e a mondatban! Írd a jobb

oldali oszlopba!

A sótartót rakd vissza a helyére!
A friss süteményt még tíz percig pihentetni kell.
A havat éjszaka takarították el.
A leckéjét egy óra alatt írta meg.
Az utcánk elején nagy gödröt ásnak.
Mosd már el végre az edényeket!

6. 	Melyik mondatban van határozott, melyikben határozatlan tárgy? Értelmezz és

indokolj is!

1. Láttam Zalánt az udvaron.
2. Őt sem érdekli a sár meg az eső.
3. Senkit sem büntettek meg.
4. Nem könnyű nemet mondani.
5. Ahányat fütyül.
6. A katonát nem kell félteni.
7. Egy embert még hívhattok!
8. Valamennyit nyertünk.

7. 	a) Magyarázd meg a következő viccben a nyelvi humor alapját!
Róka koma sétál az utcán. Egyszer csak az egyik sarkon megpillantja Nyuszikát, aki
hatalmas bunkósbotot emelve várakozik.
– Hát te mit állsz itt?
– Bosszút.

b) Tekinthető-e tárgyas szószerkezetnek a bosszút áll kifejezés?
         mert                      
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8. 	Készíts mondatot az alábbi ágrajzhoz!

a) Téma: olvasás

b) Téma: ajándékozás
Á

A

Á
T

A

T

T

9. 	Alakítsd át az alábbi mondatokat úgy, hogy a cselekvés határozott tárgyra utal-

jon!

a) Testnevelő tanárunk túrát szervezett.
b) Felbontottam egy levelet.
c) Fizikaórán kísérletet terveztünk.
d) Egy nagy könyvet nyit ki.

10. 	Egészítsd ki a hiányzó tárggyal a szólásokat, közmondásokat, majd mondd el a

jelentésüket!

A kivétel erősíti a           .
A türelem           terem.
Egy           fújnak.
Egy rókáról két          nem lehet lehúzni.
     ,           kiabál rá.
Vak tyúk is talál           .
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19. Gyakorlás, összefoglalás
1. 	Ábrázold önállóan az alábbi mondatokat!

A gyerekek szerettek volna szánkózni.

Eszel vagy iszol?

2. 	a) Olvasd el a szövegrészletet! Tedd ki a hiányzó mondatvégi írásjeleket!
– Nono__ – mondta Jácint Vince meghökkenve__ – Én nem félek, de azért nem
szeretnék szemtől szembe találkozni vele__
– Egyáltalán nem kell félni, ha mint szakkörtagok érdeklődünk__ Éppen
ezért nem szabad elárulni, hogy ott lakunk, hogy ismerjük az ügyet, vagy hogy
éppen nyomozunk__ Világos __
– Világos – mondta Csombor__ – Nem kellene egy kicsit álcázni magunkat__

__ – kérdezte Karikó__ – Ragasszak bajuszt__ Megjegyzem, nem
állna rosszul__
– Ne erőlködj, Karikó__ Ma nem vagy formában – legyintett Csombor__
– Hogyan

(Csukás István: Vakáció a halott utcában – részlet)

b) Beszéljétek meg megoldásaitokat! Van-e olyan eset, ahol több megoldás is jó
lehet?
c) Mi segített a megfelelő írásjelek megtalálásában?
3. 	Milyen szerkezetűek az alábbi egyszerű mondatok? Írd a mondatok mellé a mon-

datfajta nevét!
a) Tibor alszik.

b) Azt a hét meg a nyolcát!
c) Kriszta tájképet festett a közeli kirándulóhelyen.
d) Nos?
e) Fagylaltoznak.
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4. 	Húzd alá a következő mondatokban az állítmányt! Írd be a jobb oldali oszlopba az

állítmány szófaját!

1. Paliék szegényen, de egészségesen élnek.
2. A gyerekek fogai szépek és épek maradtak.
3. Ez tanulság számotokra!
4. Legyen mindenki egészséges!

5. 	a) Húzd alá az állítmányt a mondatokban!

b) Nevezd meg, milyen állítmány szerepel a mondatokban!
Jancsi katona.
Pali sose hiú.
Annamária szebb lett.
Annyira szép és jó!
Anya fáradt maradt.

6. 	a) Nevezd meg, milyen szófajúak az aláhúzott szavak önmagukban!
A jóból is megárt a sok.        
A muszáj megtanít rá.        
A nincs nagy úr.        

„Megillet a Semmisem”.        
(Ady Endre: Hunn, új legenda – részlet)
Beleszorult a félsz.        

b) Milyen mondatrész szerepét töltik be az aláhúzott szavak a mondatokban?
c) Milyen szófajúak lettek az aláhúzott szavak a mondatokban?
7. 	Nézz utána a Magyar Szolgáltató Iroda honlapján, az e-nyelv.hu oldalon, melyik

a helyes! Ajánljuk a MTA NYTUD közönségszolgálatát is. Hasonló feladat pl. a
http://www.nytud.hu/oszt/nyelvmuvelo/index.html alapján!
Kovács János és Kovács Jánosné a debreceni temetőben nyugszanak/nyugszik.
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8. 	Vita – csoportmunka (5-8 perc)

• Mit gondoltok, miért választékosabb a nyelvtanilag szabályos alak használata
egy nyelvben?
• Hozzatok érveket ellene és mellette, majd érveitekkel csoportokban nyissatok
vitát!

• Érvelés közben adjatok meg példákat is!
• Ügyeljetek rá, hogy mindenki sorra kerülhessen!
9. 	Vizsgáld meg, milyen szófajok töltik be a tárgy szerepét

a következő mondatokban! Írd be a megoldásokat a dobozba!
1. Almát, körtét és egy banánt kérek!
2. Ezt szeretném kölcsönözni. Amazt miért nem vihetem el?
3. Menni kellene. Inni kérek!
4. Nem bírom a jajt. Nem mondanál egy igent?

1.
2.
3.
4.

10. 	a) Vizsgáld meg, mi a közös a mondatok szerkezetében!

b) Mi egyenként a mondatok jelentése?

A türelem rózsát terem.

Az ördög nem alszik.

Jégre vitte a barátját.

c) Nevezd meg, milyen mondatokat gyűjtöttünk egybe!
11. 	Párosítsd a mondatokat az ágrajzokkal!
a)

Á

Á
A

b)
A

1. Epret vagy málnát eszem.
2. Zalán síel és úszik.
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c)

Á
T

Á
T ~ T

d)

Á
A

A

T

3. Zalán meglátogatta Palit.
4. Zalán és Annamária látogatta meg Palit.

12. 	a) Fejtsd meg a rejtvényt! Egy nyelvtani fogalom lesz a megfejtés, ha minden

meghatározáshoz a megfelelő szót írod be.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. Mondatrész, kérdőszava: Kit? Mit?
2. A mondatrész szófaja: ragtalan főnév,
főnévként viselkedő egyéb szófaj vagy
főnévi igenév.
3. Ez a toldalékfajta fejezi ki a cselekvés
módját és idejét.
4. Ezzel a mondatfajtával a beszélő akarata, kívánsága teljesítésére hívja fel
a hallgatót.
5. A feltétlenül szükséges bővítmények
mellett további bővítményeket is tartalmazó mondatfajta.

6. Az állítmányon kívül csak a feltétlenül
szükséges bővítményeket tartalmazó
mondatfajta.
7. Ez az igeragozás a helyes a 3. személyű határozott tárgy esetében.
8. 
Határozatlan tárgy esetében ez az
igeragozás a helyes.
9. A tárgy egyik fajtája: a cselekvés olyan
tárgyra irányul, amely már a cselekvés előtt létezett.

b) Mit tanultál erről a fogalomról? Gyűjtsd össze jellemzőit egy pókhálóábrába a
füzetedben! Cseréld ki füzetedet padtársaddal, és ellenőrizzétek egymás megoldását!
c) Szintén pókhálóábrával foglald össze mindazt, amit a rejtvényben szereplő másik két mondatrészről tanultál! Ellenőrizzétek egymás munkáját!
13. 	Mit jelentenek a következő szókapcsolatok?
Elment Kukutyinba zabot hegyezni.
Elvetette a sulykot.
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14. 	Mit gondolsz?

a) Jelentését egy szóval vagy egy mondattal tudod kifejezni?
rázza a rongyot =

b) Szerepelhet-e külön, vagy együtt tölt be mondatrészi szerepet a következő
szókapcsolat?
részt vesz =

c) Írj egy mondatot a megoldásod indoklására!
15. 	Egészítsd ki a hiányzó tárgyakkal a szólásokat!

        markol,         fog.
Nem látja a fától az               .
Aki a         nem becsüli, az a         nem érdemli.
Ott hagyott           -          .
Egy ilyen ember           ér.

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ
Párosítsd a következő állandósult szókapcsolatokat a megfelelő
bővítményekkel! Neked mit dob ki a gép?
szót ejt
hiányt szenved
valamiért
valakivel
valakinek
búcsút vesz
segítséget nyújt
valamiről
valamiben
közösséget vállal

valakitől
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valamiből

hálát ad

V. MONDATOK, MONDATRÉSZEK II.
20–21. A határozó fogalma és fajtái I.
1. 	a) Válassz egy olyan igét, amely illik a képen látható jelenethez!

b) Kapcsolj határozói bővítményeket az igédhez a kérdések segítségével!
Mikor?
Hol?
Kivel?
Mivel?
Hogyan?/Milyen módon?
Hogyan?/Milyen állapotban?

2. 	A mondatokban lévő határozókat aláhúzással jelöltük. Döntsd el, hogy az alap-

taghoz tartozó különböző körülményeket határozóragos névszó, névutós névszó
vagy határozószó fejezi-e ki! Írd az ábra megfelelő halmazába a határozókat!
a) Délelőtt futott Zalán Palival a parkban.
b) Betegség miatt kellett elhalasztani a találkozót.
c) Az iskola mellett egy szépen gondozott park terül el.
d) Tudunk ebéd után találkozni?
e) Otthon maradt a füzetem.
f) Hetek óta nem beszélnek egymással.
Ragos névszó

Névutós névszó

A HATÁROZÓ SZÓFAJA
Határozószó
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3. 	Milyen körülményre utalnak a következő mondatok határozói? Elemezd és áb-

rázold a mondatokat!
Figyeld meg a kérdésben szereplő névmás végén a határozóragot!
a) A barátom gyorsan halad a nyelvtanulással.
(viszonyszós szókapcsolatok: a barátom, a nyelvtanulással)
1. igei állítmány:         
2.     (?)   

   ? → (A)            

3. alany:         
4.    

(?)     ? →             

5. határozó:         (szófaj:      )
6.     (?)       ? → (A)                
7. határozó:         (szófaj:      )

4. 	a) Keresd meg a mondatokban a helyhatározókat! Jelöld őket a tanult módon!
7 előtt találkozzunk a mozi bejáratánál!
Belül is kitisztítottam a hűtőt.
A ház előtt egy közel harmincéves körtefa áll.
A barátnőmtől egyenesen haza indultam.
Utazzunk el valahová a jövő hét végén!

b) Írd ki a helyhatározókat, állapítsd meg, hogy ragos névszó, névutós névszó,
névmás vagy határozószó fejezi-e ki a helyre utalást!
helyhatározó
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kifejezőeszköz

5. 	a) Keresd meg a mondatokban az időhatározókat! Jelöld őket a tanult módon!
7 előtt találkozzunk a mozi bejáratánál!
10-től fogadjuk kedves vendégeinket.
Márciusban megjelennek az első tavaszi virágok.
Haza kell érnem estig.
A hét folyamán keresni fogjuk a munka miatt.

b) Írd ki az időhatározókat, majd írd melléjük, hogyan kérdeztél rájuk!
időhatározó

kérdés

6. 	a) Elemezzétek párban a következő mondatokat! Jelöljétek a tanult módon a

mondatrészeket!

A) Kriszti tegnap filmet nézett a nagymamájánál.
B) Órák múlva érkezett meg a vonat.
C) Pali tegnap túrázott.
D) Ez bárhol bármikor megtörténhet.

b) Párosítsátok a mondatokat az alábbi ágrajzokkal!
a)

b)

Á
Hidő

A

Á
A

Hhely Hidő

c)

d)

Á
A

Hidő

T

Hhely

Á
A

Hidő

7. 	Sorold be az idézeteket a megfelelő csoportba a sorszámuk beírásával!
módhatározó

állapothatározó

1. Vályúnál az ökrök szomjasan delelnek. (Arany János: Toldi-részlet)
2. A kötelességét ő jól megtanulta. (Petőfi Sándor: A téli esték – részlet)
3. Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre. (Arany János: Családi kör – részlet)
4. S ott hagyjanak engemet összetiporva.
(Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet… – részlet)

5. Széchenyi nyugodtan ment a klub termébe.
(Móricz Zsigmond: Pozsonyi mese – részlet)
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8 . 	Nevezd meg a megadott határozók fajtáját! Írj egy-egy mondatot felhasználásuk-

kal!
a)

szépen

ünnepségen

énekelve

délután

b)

nyolc óta

egyfolytában

kiabálva

az utcán

9 . 	Alkoss egyszerű mondatokat, amelyekben az okos melléknév

a) állítmány:
b) állapothatározó:
Elemezd aláhúzással a mondatokat!
10. 	Szerkessz egyszerű mondatokat, amelyekben az alább felsorolt határozókat név-

utós névszóval fejezed ki! Elemezd aláhúzással, és készítsd el az ágrajzukat!
Hh

Hi

Há

Hm
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11. 	Szerkessz mondatot az alábbi ágrajzokhoz!
a)

b)

Á
A

Hh

Hm

Á
A

Hh

Hi

Há

12. 	Javítsd a következő mondatokat, ha találsz bennük hibát!

A macska fel van mászva a fára.
El voltam fáradva.
Az óvodásnak meg lett mondva, hogy siessen.
Délelőtt általában az iskolába vagyok.
13. 	Érdekes dolog, hogy a magyar helynevek nem ugyanazt a helyhatározóragot ve-

szik fel. Pl. Nyíregyházán, de: Debrecenben; Pápán, de: Veszprémben.
Gyűjts ebből a szempontból érdekes helyneveket, és írd be a táblázatba, hogyan
kell helyesen használni őket!
HONNAN?

HOL?

HOVÁ?
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22. A határozó fajtái II.
1. 	Milyen körülményre utalnak a következő mondat határozói?

a) Elemezz a szokásos módon! Jelöld a határozók fajtáját!
b) Készítsd el a mondat ágrajzát, az ágrajzon kövesd a szórendet!
c) Jelöld azt is, milyen kapcsolat van a határozók között!
„s az ember játszik, …,
szóval, virággal, fellegekkel.” (Kosztolányi Dezső: Szavak – részlet)

2. 	Ismételjünk! Hogyan írjuk a -val, -vel ragot? Válaszolj a Kivel? Mivel? kérdésre az

alábbi szavakkal!
pad

Kossuth

km

Kiss

toll

Kodály

fagylalt

Pap

gyöngy

Kölcsey

3. 	a) Döntsd el a képek segítségével, hogy a felsorolt kérdések az eszköz- vagy

a társhatározó kérdései-e! Írd az oszlopok a tetejére a határozó nevét!
b) Olvasd el a mondatokat, döntsd el, hogy melyik mondatban milyen határozó
van! Írd a határozót a megfelelő oszlopba!
Kivel?
Kivel
vagy
mivel együtt?

Az apjával kellett moziba mennie.
Kutyástul is eljöhet hozzánk!
A gyerekekkel együtt
ne menjetek oda!
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Mivel?
Minek a
segítségével?
Mi vagy ki által?

A habot összekeverte
dióval és liszttel.

Szárával együtt beletette
a levesbe a petrezselymet.

Mindenestül ellopták a táskáját.
Szőröstül-bőröstül megette?
Nagyapa az unokájával
hordatja fel a tüzelőt.

4. 	Lásd el a zárójelben levő szavakat megfelelő határozóragokkal vagy névutókkal, és

írd le őket a teljes mondattal együtt úgy, hogy a cselekvés okát fejezzék ki!
a) Mindenki örült a szép (siker).
b) A nagy (szárazság) elhervadtak a virágok.
c) Kornélt (fegyelmezetlenség) eltiltották a versenytől.
d) Pali egészen elsápadt az (izgalom).
e) A beteg gyermek arca csak úgy tüzelt a (láz).
f)  A kiéhezett farkasok összemarakodtak a (zsákmány).

5. 	Csoportosítsd a példákat a betűjelük megfelelő helyre írásával!
A CSELEKVÉS, TÖRTÉNÉS, LÉTEZÉS OKÁT
HATÁROZZÁK MEG (OKHATÁROZÓ)

A CSELEKVÉS, TÖRTÉNÉS, LÉTEZÉS CÉLJÁT
HATÁROZZÁK MEG (CÉLHATÁROZÓ)

a) Nem szeretlek másért. / Két piros orcádért. / Szemed járásáért. /
Szád mosolygásáért. (Két szál pünkösdrózsa, népdal)
b) El kéne indulni. / Meg kén’ házasodni. (A házasuló legény, népdal)
c) Kinek bánatában, / Szíve fájdalmában, / Meghasad a szíve!
(Madárka, madárka, népdal)
d) Oda jár a cimbalmos a cimbalmával cimbalmozni minden este.
(A horgosi csárda, népdal)
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6. 	Az aláhúzott szavakról állapítsd meg, milyen határozó! Írd a mondatok után a hatá-

rozó nevét!

A péknél voltam kifliért.
„Menjen táncba ki-ki köztünk az ő jegyesével.”
(Csínom Palkó)

Illedelmességéért megdicsérték.
„Toldi a jó késsel a cipót fölszelte.”
(Arany János: Toldi – részlet)

7. 	a) Javítsd a nyelvhelyességi hibákat!
Az édesanyák mindent elkövetnek gyermekük felgyógyulása miatt.
A járművek az út javítása végett kerülő úton közlekednek.
A palántákat a gyorsabb növekedés miatt öntözzük.

b) Mi okozott zavart, mi cserélődött fel a mondatokban?

8. 	Egészítsd ki a hiányos mondatot a megadott szavakkal! Beszéljétek meg, mi

a különbség!

kaptam szobafogságot.
küzdök ebben a félévben.
OK (egyes)

cselekvés (szobafogságot kaptam)
(küzdés)
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CÉL (ötös)

23. A határozó fajtái III.
1. 	Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő határozóval!
Kérdés: Kinek, minek a részére, számára?
a)

adott

Ajándékot

c)

           

Sütött

        

d)

Megrendelt

valamit

b)

palacsintát.
jelent

           
a bátyja

Sokat

      

a sport.

2. 	A következő mondatokból aláhúzással emeld ki az állandó határozókat, írd utána a

kifejezőeszközét!

„Ősz Peterdi ösmer vendégére.”
(Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka – részlet)

Emberére akad.
Az édesanya gondoskodik a családjáról.
Az aranyásó aranyhegyekről álmodik.
A kutya sem törődik vele.
Jani ad az edzője szavára.
Gyönyörködtünk a modern házakban.
A kölcsönzött könyvekért én vagyok a felelős.
Ági törődik idős szüleivel.
3. 	Szerkessz mondatot az alábbi ágrajzhoz!
Á
A

T

Hr
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4. 	Irányhármasság

Írj a táblázatba a jeleknek és a kérdéseknek megfelelő határozókat!
•→ HONNAN? MEDDIG?

• HOL? MIKOR?

→• HOVÁ? MEDDIG?

5. 	a) A következő mondatokban az aláhúzott szavakról állapítsd meg, milyen hatá

rozó! Írd a mondatok után a határozó nevét!
A jégkorong a kapufának csapódott.

A Fülemilében Pál durva szavakkal ment neki a szomszédjának.
Nagymamámnak virágot vittem anyák napjára.
„Jogot tehát, emberjogot a népnek!”
(Petőfi Sándor: A nép nevében – részlet)

	
b) A feladat megoldása után egészítsd ki a mondatot!
A -nak, -nek ragos névszó kifejezthet ………………………, ……………… és
……………… határozót.
6. 	Elemezd aláhúzással a következő szólásokat, idézeteket! Készíts hozzájuk ágrajzot!
a) Aranyhidat épít valakinek.		   b) „Uraságnak fagy a szőlő.”
(József Attila: Holt vidék – részlet)

c) Nem kell a bátornak biztatás.
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24. Gyakorlás, összefoglalás
1. 	Ellenőrizd, hogy valamennyi tanult határozófajta szere

pel-e a szóhálóban! Írd le, amit találtál, majd egészítsd ki
a többi határozóval a listát! A szavak vízszintesen, függőlegesen és átlósan is kereshetők.

C
O
V
M
D
D
E
J

Á
K
F
Ó
Z
Z
S
M

Z
L
I
D
A
C
Z
B

T
H
L
D
U
U
K
M

Á
E
C
A
Ő
O
Ö
U

R
L
É
L
P
G
Z
U

S
Y
L
Y
G
O
M
B

R
É
S
Z
E
S
T
Y

2. 	Alakítsatok párokat, és oldjátok meg a következő feladatot!

a) Húzzátok alá a határozót, ismerjétek fel a fajtáját és a szófaját!
b) Ellenőrizzétek közösen a megoldásokat, és értékeljétek, melyik párosnak hány
hibátlan megoldása volt!
PÉLDÁK

HATÁROZÓ
JELÖLÉSE

SZÓFAJ PONTOS
NEVE

1. Alkonyatkor ím eltűnik.
(Arany János: Rege a csodaszarvasról – részlet)
2. Ha látsz száraz kórót szélvésztől kergetve, (...)
(Petőfi Sándor: János vitéz – részlet)
3. Túl a Tiszán van egy csikós nyájastul. (népdal – részlet)
4. Száll a felhő nyugatra.
(Petőfi Sándor: Száll a felhő – részlet)
5. Nincsen rózsa tövis nélkül. (közmondás)
6. Tenger virág nyílik tarkán körülötte, (...)
(Petőfi Sándor: János vitéz – részlet)

3. 	a) Elemezd az alábbi mondatokat!

b) Helyettesítsd a határozókat kifejező ragos vagy névutós névszókat egy-egy
határozószóval úgy, hogy a mondatok jelentése ne változzon! Például:
A házban meleg van. – Bent meleg van.
• 12-kor szoktunk ebédelni.
• Egy pillanat alatt elintézem.
• Az udvaron hagytam a bevásárlókosarat.
• Barátai nélkül jött el a színházba.
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4. 	Melyik népdalsorban van hely- vagy időhatározós szerkezet! Írj + jelet a táblázat

megfelelő rovatába! Állapítsd meg a határozó szófaját is!
MONDAT

HELYHATÁROZÓ IDŐHATÁROZÓ

SZÓFAJ

Este óta szól a muzsika.
Fújdogál a szellő magyar hazám felől.
Ősszel érik, babám, a fekete szőlő.
Most szép lenni katonának!
Zöld erdőben, zöld mezőben sétál egy madár.

5. 	Foglalj mondatba módhatározóként ötöt ezek közül a szavak, szerkezetek közül!
sebbel-lobbal
tévesen

ímmel-ámmal
egyúttal

véletlenül

egyhangúlag

siránkozva

tudta nélkül

másképp
gyalogszerrel

6. 	Az alább felsorolt főneveket -val, -vel, a mellékneveket és igeneveket -an, -en rag-

gal ellátva írjátok be a táblázatba!

kékebb, izzadt, Mikszáth, bágyadt, sakk, fagylalt, Madách, gyengéd, olvadt, tehetséges,
friss, Kiss, Balogh, Arany, puff, gally, Mariann, erős
köznév
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tulajdonnév

melléknév

melléknévi igenév

7. 	a) A következő mondatokban állapítsd meg, milyen határozókat fejeznek ki a -ra,

-re ragos névszók! Írd a mondatok után a határozó nevét!
A gólyák nyárra visszajönnek.
Holnapután Keszthelyre utazunk.
A sorozatot közkívánatra folytatják.
Erzsike a macskája keresésére indult.

b) A feladat megoldása után egészítsd ki a mondatot!
A -ra, -re ragos névszó kifejezhet …………………, ………………………,
………………… és ……………….. határozót.
8. 	A lerajzolt ábrához a mondatrészek kifejezőeszközeit is megadtuk. Szerkessz

hozzá mondatot!

Á (ige)
A

(fn)

Hm

(határozói
igenév)

Hh

(névszó +
nu.)

Hi

(határozószó)

9. 	Egészítsd ki a határozószókat!

o…hon, tava…., ki….ebb, be…ebb, rö…tön, o…an, se…ikor, min…árt, azo…al
10. 	Szerkessz egyszerű mondatokat, amelyekben a főnévi igenév:
(1) Hc:
(2) A:
(3) T:
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25. A jelző fogalma és fajtái I.
1. 	Mikszáth Kálmán novella- és regénycímeit soroltuk fel. Jelöld aláhúzással a jelző

fajtáját, és írd utána a szófaját is!
A néhai bárány
A két koldusdiák
A beszélő köntös
Az eladó birtok
Különös házasság

2. 	Mi a melléknév mondatbeli szerepe a következő mondatokban?

Zöld erőben, zöld mezőben sétál egy madár (népdal – részlet)
Kék a lába, zöld a szárnya… (népdal – részlet)
A kukorica egyszikű növény.
A kukorica egyszikű.
3. 	Összekeveredtek a közmondások, tegyél köztük rendet! Keresd a jelzőket, és je-

löld aláhúzással!

SOK ÉP EGY DISZNÓT GYŐZ TESTBEN LÚD ÉP TÁLBÓL LÉLEK
CSERESZNYÉZNEK

4. 	Pótold: -j vagy -ly?

komo…, ba…os, kevé…, mé…., nyá…as, tava…i, sa…tos, fo…amatos, ú…,
méltóságtel…es
5. 	Bővítsd a mondatot megadott ábra szerint!

Gyerekek mennek.

Á
A
Jmi
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Hi

Hc

Hh
Jmi

6. 	a) Keresd meg a jelzős szószerkezeteket a közmondásban!

b) Ábrázold a mondatot!

A legszebb gyümölcs körül rajzik a legtöbb darázs.

7. 	a) Húzd alá a megfelelő jellel a jelzőket a következő Toldi-idézetekben! Egy mon-

datot ábrázolj is a tanultak szerint a jobb oldali üres keretben!

„Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel
Mélyen néz a kútba…”
„Óriás szunyognak képzelné valaki…”
„Szörnyü vendégoldal reng araszos vállán…”
„De ki vína bajt az égiháborúval,
Szélveszes, zimankós, viharos borúval?”
„Elvonul a hadnép hosszu tömött sorban...”

8. 	a) Elemezd az egyes mondatokat!

b) Írd ki oldalra a mondatban előforduló jelzőket, zárójelben jelezd, hogy milyen
szófaj fejezi ki őket!
A) Dunának, Oltnak egy a hangja. (Ady Endre: Magyar jakobinus dala – részlet)

B) Éljen hát a hős vezér magzatja! (Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka – részlet)
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26. A jelző fajtái II.
1. 	Döntsd el, hogy melyik példában milyen jelző fordul elő!
1. Szürke haja lebben az égen, […]
(József Attila: Mama – részlet)
2. Nagy uraknak vára fénylik.
(Juhász Gyula: Dózsa után – részlet)
3. Szívét nem bántá még nyila szerelemnek.
(Arany János: Toldi – részlet)
4. Lehunyja sok szemét a ház, […]
(József Attila: Altató – részlet)
5. Nemzetemnek vagyok katonája.
(Arany János: Nemzetőr-dal – részlet)
6. A rakodópart alsó kövén ültem.
(József Attila: A Dunánál – részlet)
7. Nyihog, kapál, rúg, vág Toldi paripája.
(Arany János: Toldi szerelme – részlet)
8. Zöld föld felett, kék ég alatt a / Hangos pacsirta fütyörész.
(Petőfi Sándor: Mi kék az ég! – részlet)
9. Odalenn a mély vadonban, / A csalános iharosban.
(Vajda János: A vaáli erdőben – részlet)

2. 	Magyarázd meg, miért igaz példánkban, hogy az értelmező felveszi az értelme-

zett szó ragját!

Bothi Bajnok hol van szegény? (Arany János: Both bajnok özvegye – részlet)

3. 	Arany János Szondi két apródja című versének részleteiből keress jelzős szerkezete-

ket a megadott számban!

„Felhőbe hanyatlott a drégeli rom,
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja;
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom,
Tetején lobogós hadi kopja.”

„Serbet, füge, pálma, sok déli gyümölcs,
Mit csak terem a nagy szultán birodalma.
Jó illatu fűszer, és drága kenőcs…
Ali győzelem-ünnepe van ma!”

„Két dalnoka is volt, két árva fiú:
Öltözteti cifrán bársonyba puhába:
Nem hagyta cselédit – ezért öli bú –
Vele halni meg, ócska ruhába’!”
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Birtokos jelzős (3) ________ _______

Minőségjelzős (14) ________ _______

________ _______

________ _______

________ _______

________ _______
________ _______

Mennyiségjelzős (3) ________ _______

________ _______

________ _______

________ _______

________ _______

________ _______
________ _______
________ _______

4. 	IGAZ vagy HAMIS? Karikázd be a betűjelet a birtokos jelzőre vonatkozó megál-

lapítások után!

A) A birtokos jelző a jelzett szó előtt és után is állhat.

I–H

B) Ha megelőzi, mindig -nak,-nek ragot kap.

I–H

C) Ha utána áll, mindig ragtalan.

I–H

D) A birtokszó mindig személyragos.

I–H

5. 	Alkoss mondatot az ágrajznak megfelelően!
Á
A

T

2
A

Jb

Jm

Á
A

3
A

Hh

Á
A

Jmi
Jb
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27. Gyakorlás, összefoglalás
1. 	a) Keresd meg és jelöld az alábbi mondatokban a jelzőket!
Három vagy négy almát kérek.
Megnéztem Zalán és Pali órarendjét.
Annamária anyukája finom süteményt sütött.
Érdekes és izgalmas az új film.
Felejthető volt a tegnapi meccs.

b) Elemezd a teljes mondatokat, készítsd el az ágrajzukat füzetedben!
2. 	Alkoss mondatokat az ágrajzoknak megfelelően!
Á
A

Hh
Jme

Á
A
Jmi

T
Jmi

3. 	a) Keresd meg az értelmezőt az alábbi idézetben!

b) Állapítsd meg, hogy melyik mondatrészhez kapcsolódik!
c) Magyarázd meg az értelmező alkalmazását Arany János A walesi bárdok című
művének soraiban!
„[…] S parancsot ád / Király, rettenetest, […]”

4. 	Ábrázold az alábbi idézet jelzős szerkezeteit, majd a teljes mondatokat!

Az első három krajcárt még maga meglelte az anyám.
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5. 	Emeld ki a tagmondatokból a jelzős szószerkezeteket, és tedd zárójelbe, majd

ábrázold őket! Mivel tudnád legkönnyebben bizonyítani, hogy a jelzők szabad
bővítmények?
A város feje (ez a makacs, parancsoló fej) bágyadtan, / sárgán feküdt a vánkosokon, / de még most is volt benne egy ünnepélyes dikció*, / amellyel elbúcsúzott a
tisztikartól, / szívökre kötvén a nemes város további gondozását, / aztán kihúzván
feje alól a város hivatalos pecsétjét, / egy mély sóhajjal nyújtá a főjegyzőnek: /
– Húsz évig nyomtam vele az igazságot.
(Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője – részlet)

6. 	Fejezd ki a jelzőket egy-egy mondatba foglalva a megadott szempont szerint!
A) Jmi (mn.)
B) Jért (mn.)
C) Jért (sorszámnév)
D) Jme (számnévi névmás)
E) Jbi (fn.)
F) Jmi (fn.)
G) Jbi (névmás)

7. 	Mi a mondatrészi szerepe az egy szónak a következő mondatokban?
„Egy gondolat bánt engemet…”
(Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet… – részlet)
„Egy, csak egy legény van talpon a vidéken.”
(Arany János: Toldi – részlet)

, _______________

Egy kis türelmet kérek!
Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel!
Egyet mondok, kettő lesz belőle!
Nyolcból hetet, az egy.

8. 	Érvelj a következő megállapítás mellett vagy cáfold azt!

„A -nak, -nek ragos névszó a mondatban mindig birtokos jelző.”
*

dikció = beszéd
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28. Szóbeli és írásbeli kommunikáció
1. 	Jókai Mór egy mondatát idézzük A kőszívű ember fiai című regényéből.

a) Tagold helyesen a mondatot!
Ami volt a pun népnek Karthágó Izraelnek Jeruzsálem a keresztény világnak a szent
föld a franciáknak Párizs az oroszoknak Moszkva az olaszoknak Róma – az volt minekünk Budavár.

b) Ha találtál olyan szót, amelyet ma már másképpen kell írni, írd le a mai helyesírás szerint!
c) Miért van olyan sok vesszőre szükség ebben a mondatban?
2. 	Pali, az iskolarádió riportere, arról faggatta a diáktársait, milyen szabadidős prog-

ramokat szeretnének az iskolában. Sajnos neki csak a lejegyzés sikerült.
a) Javítsd ki a helyesírási hibáit!
Bea: bárcsak tartanánk idén is jelmezbált
Kriszti: szeretnék újra táncolni egy ki mit tudon
A fiúk: ugyan már rendezzünk focibajnokságot

b) Ellenőrizzétek a megoldásokat közösen, és beszéljétek meg:
• hová kell írásjeleket tennetek: hová vesszőt, és hová más írásjelet;
• hol álljon nagy kezdőbetű!
c) Milyen módjai vannak a helyesírási kérdések tisztázásának? Ti mit választottatok?                             
3. 	Állapítsd meg hangos olvasással, melyek a hangsúlyos mondatrészek a következő

Petőfi-versek címében!
a) Húzd alá a nyomatékos szót!
• Az én mátkám
• A XIX. század költői
• Sors, nyiss nekem tért…
• Kakasszóra a hajnal ébred
• Egy gondolat bánt engemet…
• Itt van az ősz, itt van újra
• Költő lenni vagy nem lenni
• Hány hét a világ?
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b) Írd a cím mellé a kiemelt szó szófaját, és tetszés szerint két verscímnek készítsd
el az ágrajzát!

c) Mi a véleményed Petőfi címadásáról? Érveljetek indoklással!

4. 	Írd be a megfelelő írásjelet a mondat végére úgy, hogy kifejezze a beszélő zárójel-

ben megadott kommunikációs szándékát!
Nagy a lárma

(Nem tetszik neked, zavar, sőt idegesít.)

Nem mentél el kirándulni

(Vádlóan, számonkérően.)

Csak ne lennék ilyen türelmes

(Tagadva óhajtó.)

Kulcs a lábtörlő alatt

(Figyelmeztetésként.)

Nem láttam senkit

(Felháborodva és hitetlenkedve.)

Mit tettél

(Kérdezve)

Felállni

(Parancsolva.)

Hiába

(Gúnyosan)

Nem viszed el mindjárt

(Csodálkozva.)

Miért ver engem a sors

(Fájdalmasan, értetlenül stb.)

5. 	a) Mondd el saját szavaiddal, hogy milyen helyesírási szabály érvényesül az alábbi

egyszerű mondatok esetében!
1.	Finoman megmunkált ezüst ékszereket és használati tárgyakat találtak a régészek az ásatás során.

2.	A környéken gyakran előforduló, ezért nem túl értékes leletekre bukkantak a
régészek.
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3.	Anya vagy apa visz majd ki a pályaudvarra?
4.	Vegyél a piacon hagymát, paradicsomot, uborkát meg valami gyümölcsöt is!
b) Készítsd el a mondatok ágrajzát!
1.

2.

3.

4.

6. 	Pótold a hiányzó írásjeleket!
„Ami igaz_ az természetes_ami természetes_az jó és szerintem szép is_
Ez az én esztétikám” – írta Petőfi Arany Jánosnak_
(Petőfi Sándor: Levél Arany Jánosnak)
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29. Könyvtárhasználat
1. 	A jó plakát nem mindenkinek tetszik, de mindenkinek feltűnik. Mi a véleményed erről a

megállapításról?

2. 	Keresd ki a tömegkommunikációval kapcso-

latos fogalmakat a szóhálóból! Összesen kilenc fogalmat rejtettünk el benne. A szavak
vízszintesen és függőlegesen kereshetők.

J
O
Y
Y
Z
E
T
I
K
K
T
N

B
S
H
Í
R
A
D
Ó
O
F
U
F

R
E
L
D
R
G
R
P
I
I
D
F

G
A
S
L
D
I
B
J
N
H
Ó
J

G
R
N
Z
Y
C
P
P
T
Í
S
I

P
F
H
D
É
T
U
O
E
R
Í
N

L
R
B
R
E
L
E
P
R
I
T
T

A
E
G
Á
X
V
G
L
N
T
Á
E

K
K
F
D
V
S
Ú
E
E
P
S
R

Á
L
P
I
H
A
T
R
T
F
Z
J

T
Á
L
Ó
R
W
W
N
X
É
O
Ú

N
M
H
M
É
D
I
A
E
X
S
N

3. 	Keress olyan szót a középső oszlopba, amely az első oszlopban szereplő szó utó-

tagja, ugyanakkor a második oszlopban látható szó előtagja – és így két értelmes
szót kapsz. Minden sorban minimum az egyik szó a média témához kapcsolódik.
(Segítségként megadtunk egy példát.)
világ

háló

szoba

hír

vevő

műsor

járás

vezér

író

heti

zárta

4. 	A hegyek közé utaztok erdei iskolába. Tervezzetek párban automatikus válasz

e-mailt, amit a postafiókotok a hosszú vonatút alatt mindenkinek elküld, akitől
e-mailt kaptok. Minden szóban csak „e” vagy „é” magánhangzó lehet!

5. 	Az internet nélkülözhetetlen a 21. században.

Érvelj a kijelentés mellett, és keress ellenérveket is! A végén fogalmazd meg saját
véleményedet!
A szöveg terjedelme 8-10 mondat legyen. Ha digitálisan írod meg a szöveget,
figyelj a sortávolságra, a margókra és a betűtípusra!
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30. Év végi ismétlés, rendszerezés
1. 	a) Olvasd el Békés Pál A Félőlény című meseregénye 2. fejezetének részletét!
Délutánonként A Félőlény és a barátai a tisztáson teáztak a két bölcs és szép
tölgyfa között. Megterítettek egy nagy, kerek rönköt ropogós hófehér abrosszal,
és aranyzöld fenyőtűtea csorrant a hófehér kancsóból a hófehér csészékbe.
Csilingeltek az ezüstkanálkák, és apró szemű gyöngycukor hullott a teába, meg
illatos citromcsöpp. Egyedül Csatang, a Félőlény legrégibb és legjobb barátja
csorrantott tejet az aranyzöld italba, mert kedvelte a külföldi módit, de ezen nem
vesztek össze. Kortyolgatták, szürcsölgették a teát a megterített farönk körül, és
beszélgettek. Csakis kellemes dolgokról folyt a szó: csupálásról, porhanyításról,
rakosgatásról, csatangolásról – és persze mindenféle történetekről. Rendszerint
az első és a második csésze tea között a Kiserdő-lakók megkérték a Félőlényt
– aki akkor (nem győzöm hangsúlyozni) nem volt még Félőlény! –, ugyan hozna
elő egy könyvet, és olvasna fel belőle. Ő megkérdezte: mit szeretnének hallani?
Mire azt felelték: mindegy. Akkor a Félőlény azt mondta: no de mégis. A többiek
meg: rád bízzuk. Ekképpen huzakodtak, udvariaskodtak egy kicsinyég, ahogyan
illik, azután a Félőlény kihozott egy könyvet – mindig mást, hiszen a könyvtára
akkora volt, hogy a világ végéig futotta volna belőle új meg új történetekre –, és
fölolvasott. A hangja telten zengett, selymes volt, fényes, nyugtató. És mesélt,
mesélt, mesélt, míg le nem ment a nap.

b) Mit tudtál meg az olvasottak alapján Félőlényről?
c) Mit tudtál meg Csatangról?
d) Hol élnek a regény szereplői?
e) Elemezd az regényrészlet első mondatát aláhúzással!
f) Keress példát a szövegrészletből mondatfajtákra a beszélő szándéka szerint!
g) Alakíts át a szövegből kijelentő mondatokat olyanokká, amilyenekre nem találtál példát!
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2. 	És mesélt, mesélt, mesélt, míg le ne ment a nap.

a) Helyettesítsd a kiemelt alanyos szószerkezetet egy időhatározóval!
b) Helyettesítsd a kiemelt alanyos szószerkezetet egy birtokos jelzős szószerkezettel!
c) Fogalmazd meg a mondatban leírtakat egy egyszerű mondattal vagy az időhatározós vagy a birtokos jelzős szószerkezet felhasználásával!

3. 	a) Gyűjtsd ki a mellékneveket a szövegből aszerint, miről mondanak el valamit!
a helyszínről

a színekről

a szereplőkről

b) Milyen hangulatúak ezek a szavak? Mivel vannak összhangban?
4. 	Egészítsd ki a szószerkezeteket a megfelelő szóval a szöveg figyelmes olvasása és

a szokásos kérdezés alapján!

           

   csurrantott
az italba

délutánonként

tölgyfa között

          

5. 	Bontsd szerkezeti részeire a szavakat! Nevezd meg az alkotórészeket!
selymes
teáztak
legrégibb
szeretnének
hangsúlyozni
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6. 	a) Keressetek csoportmunkában példákat a szövegből a különböző szóalkotási

módokra!

SZÓÖSSZETÉTEL
alárendelő

mellérendelő

SZÓKÉPZÉS
többszörösen
összetett

igeképzés

névszóképzés

igenévképzés

b) Melyik szóalkotási módra nem találtatok példát a szövegben?        
7. 	a) Nevezd meg, melyik mondatban milyen határozó van!
Ötig tartott a megbeszélés.

– A kertkapuig ért a sövény.

Annamáriával és Zalánnal találkoztam. – Tanulj meg késsel és villával enni!
Hallottam őt jól is, de rosszul is
– A meccs után fáradtan ücsörgött az
énekelni.		öltözőben.

b) Elemezd a mondatokat és készítsd el az ágrajzukat!
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Forrásjegyzék
Irodalomjegyzék
7. o. Tortát kap születésnapjára az állatkerti kiselefánt (Forrás: https://hvg.hu/shake/20130813_
Tortat_kap_feleves_szulinapjara_az_allatk. A letöltés ideje: 2021. október 21.)
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