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BEVEZETŐ
Kedves hetedikes Diákok!

A kezetekben tartott 7. osztályosoknak készült munkafüzetünk a Magyar nyelv
7. tankönyv (OH-MNY07TB) tartalmát, felépítését követi. Ezt hivatott bővíteni,
kiegészíteni. A 7. évfolyam nyelvtantananyagának gyakorlásához, elsősorban
a mondattani tananyag elmélyítéséhez kívánunk segítséget nyújtani. Nem titkolt célunk az is, hogy a központi felvételi feladattípusaival megismertessünk
benneteket. A feladatok között találtok játékos, gondolkodtató, szókincsbővítő,
szövegértést és szövegalkotást fejlesztő, valamint leíró nyelvtani, helyesírási ismeretek elsajátítását támogató feladatokat is. Továbbra is a mindennapi beszélt
nyelv jellegzetességeit alapul véve fejlesztjük a nyelvtani ismereteiteket, ezért
a példaszövegek a tankönyvből már jól ismert Kéktúra nevezetes helyszíneihez
kapcsolódnak. Az egyéni munkaformák mellett biztatunk titeket a páros és a
csoportos együttműködésre is a feladatok megoldásában, a nyelvi tájékozódásban. A munkafüzet feladatainak megoldása révén megtanuljátok felismerni és
megfogalmazni a magyar nyelv sajátosságait és nyelvtani szabályait. Rácsodálkozhattok a szépségére, játékosságára, különlegességére, s eközben támpontokat sajátítotok el az idegen nyelvek tanulásához.
Ehhez a munkához, mulatsághoz sok sikert kívánunk!

A munkafüzet szerzői és szerkesztői
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A tankönyv és a leckék felépítése,
a tanulás módszerei, fő tartalmi elemek

1. Gyűjtsétek össze páros munkában egy pókhálóábrán, miért van szüksége
egy magyar anyanyelvű diáknak arra, hogy magyar nyelvtant tanuljon! Az
ábrát tetszés szerint bővíthetitek.
A magyar nyelvet
egy magyarnak is
tanulnia kell.

2. Idézzétek fel, hogy egy szövegértés szövegének feldolgozásakor mire érdemes figyelnetek! Tegyetek pipát oda, amivel egyetértetek!
A szöveget olvassuk el először.

A kérdéseket olvassuk el, és értelmezzük először, majd aláhúzással emeljük ki a fontos részleteket. Így irányítjuk a figyelmünket a megoldásra.
Miközben olvassuk a szöveget, ceruzával jelöljük, ha valamelyik kérdésre megtaláltuk a választ, tehát ez lényeges elem lesz a szövegben.
A kérdések alapján lebontjuk a szöveget, és válaszainkkal újra összerakjuk.

Előfordul, hogy a jó válaszhoz kreatívan alkalmaznunk kell a háttérismereteinket, például szinonimákat kell megadnunk.
A szöveget elég egyszer elolvasni.

Emlékezetből érdemes válaszolni.

Újra el kell olvasni a szöveget, gyakran bizonyos szövegrészeket többször is.
Meg kell különböztetnünk a tényeket a véleményektől.

A végén lehetőség szerint ellenőriznünk kell a megoldásunkat.

3. Játsszunk a szöveggel! TTT-stratégia egy adott TÉMÁRÓL: Milyen illemszabályokat tartsunk be túrázás közben?

a) Írjatok le néhány szabályt a füzetbe, amelyet eddig is tudtatok!
b) Írjátok le, mit szeretnétek még megtudni!
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c) Olvassátok el az alábbi szöveget! Ezt követően páros és csoportos feladatokat kaptok, a megoldásaitokat osszátok meg az osztállyal!
TUDTAM

TUDNI SZERETNÉM

MEGTUDTAM (olvasás után)

ERDEI ETIKETT KÉKTÚRÁZÓKNAK
Biztosan jártál már úgy, hogy nem tudtad, hogyan is kell viselkedned valahol. Az erdőben nem lehet ilyen gondod, hiszen a természetben nincsenek betarthatatlan vagy ismeretlen szabályok.
Pár dologgal fontos tisztában lenni a terepen is. Ezeket szedtük
most csokorba.
(1) Köszönés és megszólítás: A természetjárók köszönnek egymásnak, ezzel is megtisztelve a másikat, aki az ösvényeket
rója. Elfogadott a tegeződés, de az idősebbeket itt is megilleti az udvarias megszólítás. Túrázás során nincs kőbe vésve az, hogy a férfi
vagy a nő köszön-e előbb, az viszont igen, hogy a hegyről (fentről) lefelé érkező köszönti előbb a szembejövőt, és nem fordítva. Ezzel párhuzamosan viszont az áthaladás elsőbbsége a lentről jövőt illeti, főleg egy szűk szakaszon.
(2) Légy türelmes! Ahányan vagyunk, annyiféle tempóban közlekedünk.
Ne sürgesd a túratársakat, hiszen mindenkinek megvan a joga a saját
tempójához! Egy szekérúton ez aligha okoz fennakadást, ám egy keskeny
és meredek ösvényen, szűk átjáróban kialakulhatnak torlódások, amit
türelemmel jól kezelhetünk.
(3) A túrázás közösségi élmény, nem vagy egyedül! Azaz ne legyél a terhére
se a túratársaknak, se az utastársaknak! A zenehallgatás, kiabálás, hangos beszéd, bármilyen zajkeltés nemcsak túratársaink, de az élővilág felé
is tiszteletlenség. [...]
(4) Minden esetben tervezd meg a túrát előzetesen, elektronikusan
vagy térképpel a kezedben, hogy pontosan tudd, mire vállalkozol! Csak így
lesz esélyed kellő időben indulni és hazaérni, útközben pedig a természetben gyönyörködni. A turistajelzésekről és táblákról írt cikkünk segítségével könnyen eligazodhatsz majd a talán még komplikáltnak tűnő tábla- és
jelzésrengetegben. Hidd el, van benne logika, amit csak egyszer kell megérteni, és máris bennfentes kéktúrázóvá válhatsz!
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(5) Ne hagyj nyomot az erdőben! Sehol. Sem a megállóhelyeiden, sem
a turistaösvényen, de még a fákon sem. Bicskával a fatörzsre vésett
üzeneteiddel a fa betegségét, későbbi elpusztulását is előidézheted, amikor
pedig a turistajelzéseken bátorító üzeneteket, humoros és kevésbé vicces
rajzokat, üzeneteket hagysz magad mögött, megzavarod a túratársakat, és
tönkreteszed a jelzésfestők munkáját. A természetben vendégek vagyunk,
így is kell viselkednünk!
(6)Óvd az erdő vadjait, kíméld a növényeit! Ha magára hagyott állatkölyköket találsz, tudnod kell: nem vetette ki őket a közösség magából, és ők
sem fordítottak hátat családjuknak. A szülők biztosan vissza fognak térni
értük, ezért bármennyire meg akarod menteni a kis őzgidát, ne tedd! Még
csak ne is érj hozzá, mert az emberi kéz illata taszítja a szüleit! Gyönyörű vadvirágos rétek várnak majd rád túrázás közben, de ne feledd, ezek
a virágok ott élnek, ott őshonosak. Egy jól sikerült vadvirágos fotó sokkal
szebb és hasznosabb emlék, mint egy kókadt csokor a hátizsákodra kötve!
(7) Vidd haza a szemetedet! Jogosan kérdezhetnéd: akkor miért van kitéve
az erdőben szemetes? Azért célszerű a szemetedet betenni a hátizsákba
és hazavinni, mert – a lakott településekkel ellentétben – a természeti
környezet hulladékgyűjtőit nem hetente ürítik az erdőgazdák. [...]
(8) Tűzgyújtás az erdőben. Csak az erre kijelölt helyen gyújthatsz tüzet, és
csak akkor, ha épp nincs érvényben tűzgyújtási tilalom. Erről naprakész tájékoztatást a Nébih és a Katasztrófavédelem honlapjain találhatsz. Amikor
tüzet raksz, a lehullott ágakat és gallyakat használd fel. Soha ne hagyj tüzet
őrizetlenül! Távozáskor gondoskodj arról, hogy ne maradjon ott izzó parázs!
Ahogy a természetben, úgy a kéktúrás bélyegzőhelyeken is vendég vagy!
www.kektura.hu/tudastar-cikk/erdei-etikett-kekturazoknak

Töltsétek ki a MEGTUDTAM részt a TTT-táblázatban!

d) Beszéljetek úgy az egyik kulcsszóról, hogy magát a szót nem mondjátok
ki! A csoport találja ki, mely fogalomról beszéltek!

e) Válasszatok ki a szövegből egy mondatot, és fogalmazzátok meg róla a
véleményeteket! Miért értetek vele egyet, vagy miért nem?
f) Minden csapat 3 kérdést tehet fel a szöveggel kapcsolatban a többieknek.
Ha ők nem tudnak válaszolni, ezt a kérdező teszi meg. Pontokat gyűjthettek.
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A 6. osztályban tanultak áttekintése:
szófajok, helyesírásuk

1. a) Kössétek össze a következő mondat szavait a szófajukkal!

Biztosan jártál már úgy, hogy nem tudtad, hogyan is kell viselkedned valahol.
IGE

biztosan
jártál
már
úgy
hogy

FŐNÉV
MELLÉKNÉV
SZÁMNÉV
NÉVMÁS
HATÁROZÓSZÓ
IGENÉV

nem

NÉVUTÓ

tudtad

SEGÉDIGE

hogyan

IGEKÖTŐ

is
kell
viselkedned
valahol

NÉVELŐ
MÓDOSÍTÓSZÓ
KÖTŐSZÓ
INDULATSZÓ
HANGUTÁNZÓ MONDATSZÓ
A KAPCSOLATTARTÁS MONDATSZAVA

b) Milyen nagyobb szófajcsoportba tartoznak
‒ a SÁRGÁVAL,
‒ a KÉKKEL,

‒ a FEKETÉVEL írottak?

c) Írjatok példát a mondatból
‒ ragos melléknévre,

‒ ragos főnévi igenévre!
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2. a) Állapítsátok meg a következő mondat szavainak szófaját!

Az erdőben nem lehet ilyen gondod, hiszen a természetben nincsenek betarthatatlan vagy ismeretlen szabályok.

az

a

erdőben

természetben

nem

nincsenek

lehet

betarthatatlan

ilyen

vagy

gondod

ismeretlen

hiszen

szabályok

b) Jelöljétek az alábbi szavak szerkezetét!

szótő = 1, képző = 2, jel = 3, rag = 4, igekötő = ik

Az egyes részeket függőleges vonallal különítsétek el!
erdőben

ismeretlen

betarthatatlan

szabályok

3. Helyesírás-gyakorlás. Egészítsétek ki a következő szavakat!
a) j-ly

b) d-dd

4. Szókígyó

kristá , tava , tala , mág a, esé es, papagá

áll , hi , vi , álmo , fes , te

a) A szókígyót bontsátok elemeire!
b) Írjátok le helyesen a szavakat!

BALATONFELVIDÉKCSEPELSZIGETBAJAVÁROSÁRPÁDHÍDSÁTORALJAÚJHELYVASMEGYE

c) Lássátok el -i képzővel a szavakat, és írjátok le a képzett szóalakokat!
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SZÓALKOTÁSMÓDOK
Szóképzés

1. Képezzetek a folyik igéből
a) 2 főnevet
b) 2 igét

c) A képzett főneveket foglaljátok mondatba!

2. Képezzetek a ház főnévből
a) 2 főnevet
b) 2 igét

c) A képzett igéket foglaljátok mondatba!

3. Az alábbi szavak közül válogassátok ki az igéket és a névszókat, majd képezzetek belőlük más szófajú szavakat! Adjátok meg a képzett szavak szófaját is!
kér, mond, nagy, jár, sok, megy, tanul, ül, szép, áll, ír, olvas, gitár, vad
ALAPSZÓ

SZÓFAJA

KÉPZŐ

KÉPZETT SZÓ

SZÓFAJA

névszó

ige
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Szóalkotásmódok

4. HELYESÍRÁSI TOTÓ. Melyik írásmód a helyes? Írjatok középre 1-est, ha az
első, 2-est, ha a második, x-et, ha mindkét alak helyes!

1.

eléktelen

elégtelen

2.

sokall

sokkal

3.

egésség

egészség

4.

vízű

vizű

5.

vízi

vizi

6.

csendűl

csendül

7.

hallgatódzik

hallgatózik

8.

huszas

húszas

9.

fésül

fésűl

10.

halhatatlan

hallhatatlan

11.

hidi

hídi

12.

hajdú-bihar megyei

Hajdú-Bihar megyei

13.

sárgáll

sárgál

+1

sértetlen

sértettlen

5. Készítsétek el az igenevek táblázatát a vár igéből képzett példákkal!
IGENEVEK

határozói
:
: várt (levél)
:

6. Milyen toldalékok kapcsolódnak a szótőhöz? Nevezzétek meg a következő
szavak szerkezeti elemeit!

tanulgathat

szerénységtől

tan:

szerény:

-ul:

-ség:

-gat:

-től:

-hat:
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Szóképzés

szépségét

keresettek

szép:

keres:

-ség:

-ett:

-e:

-ek:

-t:

7.

A megadott példa alapján alkossatok egy-egy képzett szót! Az új szavakat
írjátok a vonalakra!
Például: SÜT + -MÁNY/-MÉNY = SÜTEMÉNY

VÍV + -MÁNY/-MÉNY =

NYER + -MÁNY/-MÉNY =

SZEREZ + -MÁNY/-MÉNY =
TALÁL + -MÁNY/-MÉNY =
KÜLD + -MÁNY/-MÉNY =

A sárvári arborétum
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Gyakoroljunk!
1. Próbáljátok a megadott magyarázatokból kiválasztani, hogy az egyes igeképzők milyen jelentést tesznek hozzá az alapige jelentéséhez! Segítségül
néhány példát is megadtunk, alkossatok továbbiakat!
a) -ít: szépít, pirít, javít,

b) -ul/-ül: szépül, épül, javul,

,

,

,

,

c) -at/-et/-tat/-tet: olvastat, hozat, kerestet,

,

,

d) -kozik/-kezik/-közik/-kodik/-kedik/-ködik: szépítkezik, borotválkozik,
,

,

e) -gat/-get: nézeget, kérdezget, hívogat,
f) -hat/-het: mehet, nézhet, gyűjthet,

,

,

A) Egy cselekvést gyakran, ismételve hajt végre.
B) Valamilyenné tesz, valamilyen állapotba juttat valamit.
C) A cselekvés lehetséges.
D) Mással végezteti a cselekvést.
E) Elszenvedi, átéli a cselekvést passzív résztvevőként.
F) A cselekvés a cselekvőre irányul vissza.
a) –   

b) –   

c) –   

d) –   

e) –   

f) –   

,

,

2. Alkossatok képzett szavakat az alábbi igékből! Jelentésük szemléltetésére
helyezzétek őket mondatba! Törekedjetek arra, hogy különböző képzőket
illesszetek az alapszókhoz!

IGE

KÉPZETT SZÓ

MONDAT

hisz
kér
megy
áll
keres
szerel
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Gyakoroljunk!

3. A felsorolt szavak közül keressetek egy-egy példát az alábbi meghatározá-

sokra, és írjátok be őket a táblázat megfelelő helyére! A választható szavak:
eladó, sarkaz, kerttel, kertel, várat, kertész.

-val/-vel ragos főnév
főnév és melléknévi igenév is lehet
ragos főnév és képzett ige is lehet
mély hangrendű képzett ige

4. Az alábbi mondatokból olyan névszóból képzett szóalakok hiányoznak, amelyeket a megadott alapszók valamelyikéből alkothattok meg a
-ság/-ség képzővel. Egészítsétek ki a mondatokat a megfelelő képzett
szóval, ügyeljetek a mondat nyelvtani helyességére is!
zöld, barna, kék, sárga, buta, sötét
Ne mondj már ilyen

!

Az óceánokat, tengereket gyakran nevezik nagy
Régi idők veszélyes betegsége volt a

Ma húslevest főzünk, szükségünk lesz egy kis
Az éjszakai

jól látszanak a csillagok.

.

.

.

Egy szolárium reklámjában hallottam ezt a mondatot: „Egy kis

nem kell a Riviérára utaznod, térj be hozzánk!”

A Kéktúra-emlékmű
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Szóösszetételek: az alárendelő szóösszetétel
1. Csoportosítsd az alábbi szavakat a táblázatban megadott szempontok szerint!

balsors, nézeget, festmény, tűzifa, favágó, dehogy, szófogadó, útonálló, barátságtalan, térkép, egyszeregy, hírnév, nemdohányzó
ÖSSZETETT SZAVAK
SZERVES

SZERVETLEN

KÉPZETT SZAVAK

2. Keressétek meg csoportmunkában az első lecke ERDEI ETIKETT KÉK-

TÚRÁZÓKNAK szövegében a bekezdések sorszámával jelölt részben azokat az összetett szavakat, amelyeket a megadott szerkezeti minta mutat!
Írjátok a megtalált szavakat a megfelelő vonalakra!
(1) 	 a) összetett szó: főnév + főnév:

b) összetett szó: határozószó + folyamatos melléknévi igenév:

(2) 	 a) összetett szó: főnév + főnév:
(3)

b) összetett szó: határozószó + főnév:
a) összetett szó: főnév + főnév:

b) összetett szó: folyamatos melléknévi igenév + főnév:

(4) 	 a) összetett szó: főnév + főnév:

b) összetett szó: határozószó + főnévi igenév:
c) összetett szó: melléknév + főnév:
d) összetett szó: főnév + határozószó:

OH_MNY_7__MF_csk_04_13.indd 15
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Szóösszetételek: az alárendelő szóösszetétel

(5)

(6)

a) összetett szó: főnév + főnév:

b) összetett szó: igekötő + ige:

a) összetett szó: főnév + főnév:

b) összetett szó: melléknév + főnév:

(7) a) összetett szó: főnév + főnév:

(8)

b) összetett szó: melléknév + főnév:

c) összetett szó: határozószó + főnévi igenév:

a) összetett szó: főnév + főnév:

b) összetett szó: főnév + melléknév:

3. A kigyűjtött összetett szavakból a csoportok írják be a táblánál a halmaz-

ábrába az alárendelő összetett szavak példáit, majd ellenőrzés után rögzítsétek őket a füzetbe is!
alanyos
tárgyas
határozós
jelzős

4. a) Írjátok az alábbi szóösszetételek mellé, hogy milyen fajtájúak!
bennfentes

állatkölyköket
honlapján

tábla- és jelzésrengeteg
b) Miért írjuk így: tábla- és jelzésrengeteg?

16
OH_MNY_7__MF_csk_04_13.indd 16

2022. 05. 05. 14:47:00

Szóösszetételek: a mellérendelő szóösszetétel,
a szóösszetételek helyesírása

1. Írjátok a meghatározások mellé a változatlan formájú tagokból szókettőzéssel keletkező összetett szavakat!
Például: néhány = egy-egy
a) nagyon messze =
b) nehezen =

c) tömérdek =

d) majdnem =

e) nagyon ritkán =
f) mindenki =

2. Kössétek össze az egymáshoz tartozó elő- és utótagokat! Hogyan írjuk le
ezeket az összetett szavakat?
rúg

bánat

ár

kapál

bú

had

hánya

veti
víz

sereg

3. Tegyetek rendet az összekeveredett kötőjeles szóalakok között! Írjátok le a
helyes összetett szavakat!

édes-matt, sík-bús, rabló-sakk, domború-pandúr

4. Jelöljétek aláhúzással a szavak helyes írásmódját!

a) vízvezetékszerelő / víz-vezetékszerelő / vízvezeték-szerelő
b) molyrágta / moly-rágta / moly rágta
c) farkasordító / farkas-ordító / farkas ordító
d) forgószínpad / forgó-színpad / forgó színpad
e) energiagazdálkodás / energia-gazdálkodás / energia gazdálkodás
f) ezüstnyaklánc / ezüst-nyaklánc / ezüst nyaklánc

17
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Gyakoroljunk!

1. HELYESÍRÁSI TOTÓ. Melyik írásmód a helyes? Írj középre 1-est, ha az első,
2-est, ha a második alak helyes, x-et, ha egyik sem!

1.

gyermekrajz-pályázat

gyermekrajzpályázat

2.

időjárás-jelentés

időjárásjelentés

3.

beszéd gyakorlat

beszédgyakorlat

4.

csecsemőkorú

csecsemő korú

5.

csekk-könyv

csekk könyv

6.

kulcscsomó

kulccsomó

7.

dokumentumfilmgyártás

dokumentumfilm-gyártás

8.

menetrend-módosítás

menetrendmódosítás

9.

jószívű

jó szívű

10.

biológia tanár

biológiatanár

11.

testnevelő tanár

testnevelőtanár

12.

elsőkerék meghajtás

elsőkerék-meghajtás

13.

gyermek-kerékpár

gyermek kerékpár

+1

viaszgyertya

viasz gyertya

2. Szóegyenlet. Írd le helyesen az összetett szavakat!
vélemény + nyilvánítás =
hajtű + kanyar =
Jókai + regény =

darált hús + gombóc =

18
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Szóalkotásmódok

irodalom + tankönyv =
darázs + derekú =
makk + kupak =

beszéd + gyakorlat =

déligyümölcs + behozatal =

3. Pótold a hiányzó j és ly betűket!
erké

hüve

elenet, bé
ku

, gyű

eggyű

temény, re

tőszenvedé

,

tekhe

,

árdaszegé

4. Állapítsd meg az alábbi szóösszetételekről, hogy alá- vagy mellérendelők!
növényevő

búskomor

mezőillat

nagy-nagy

szoba-konyhás
árvíz

franciakönyv
széljárta

5. Ismerd fel a szabályt, majd folytasd a sort még két elemmel! Ügyelj a szófajra is! Toldalékos szavakat nem írhatsz!

emlékkönyv, panaszkönyv, anyakönyv,
szempilla, szemüveg, szemműtét,

kecskesajt, kecskeköröm, kecskebak,

,

,

,

6. Írj jelentésmeghatározást a jelentésváltozáson átesett összetett szavakhoz!
Például: akinek/aminek sehol sincs állandó helye: jöttment
a)

b)

: gólyabál

: lángelme

c)

: közcél

f)

: helyesírás

d)
e)

: erdőkerülő

: hegylánc
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Összefoglalás: szóalkotásmódok

1. a) Mi a közös előtag?

}

csat
szárító
csomó

b) Mi a közös utótag?
macska
bors
tyúk

}

2. Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet… című versének részletében
keressetek annyi példát képzett szavakra és szóösszetételekre, amennyit a
számok jeleznek!
Egy gondolat bánt engemet:
Ágyban, párnák közt halni meg!
Lassan hervadni el, mint a virág,
Amelyen titkos féreg foga rág;
Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál,
Mely elhagyott, üres szobában áll.
Ne ily halált adj, istenem,
Ne ily halált adj énnekem!
Legyek fa, melyen villám fut keresztül,
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül;
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le... –
Ha majd minden rabszolga-nép
Jármát megunva síkra lép
Pirosló arccal és piros zászlókkal
És a zászlókon eme szent jelszóval:
„Világszabadság!”

magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/
egygondo.htm

Képzett szavak:

a) igéből képzett főnévi igenév (3)

b) igéből képzett melléknévi igenév (1)
c) igéből képzett határozói igenév (1)
d) igéből (összetett) névszó (1)
e) névszóból névszó (2)

f) továbbképzett szó (1)
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Szóalkotásmódok

Alárendelő szóösszetételek:
g) jelzős (2)

Mellérendelő szóösszetétel:
h) valódi mellérendelés (1)

3. Az alábbi különírt példák között vannak olyanok, amelyeket a helyesírás

szabályai alapján egybe kell írnunk. Húzzátok alá azokat a példákat, amelyeket egybeírunk! Írjátok le őket helyesen! Magyarázzátok meg az alábbi
példák helyesírási szabályait!
ARANY GYŰRŰ, NYERS VAS RÚD
HUSZONKÉT ÉVES, EGY ÉVES

VILÁGÍTÓ TORONY, PAPÍRVÁGÓ KÉS

HÁROM NAPOS, HÁROM VEGYÉRTÉKŰ

4. Pótold a hiányzó j és ly betűket!
tartá
biva

ha

te

ó, re

, sirá

tvénypá

ra

,

ázat,
égfo

égkristá
ó, ká

haa

,

tó

5. Írjátok a meghatározások mellé az összetett szavakat! A kulcsszó mindenütt az egy.

Például: ugyanolyan korú = egyívású
a) nem számít =

b) nagyon hamar =
c) unalmas =

d) röviden szólva =
e) néhány =
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A SZÓSZERKEZETEK
Viszonyok a nyelvben

1. Alkossatok az alábbi szavakból
a) szóösszetételeket,
b) szókapcsolatokat!

Mielőtt szabadjára engeditek a fantáziátokat, fogalmazzátok meg, miben
különbözik a két jelenség!

Két perc áll minden pár rendelkezésére, indulhat a verseny! Mindkét kategóriában hirdessetek bajnokot! (Két szó közötti viszony jelöléséhez – ahol
szükséges – a szavakhoz kapcsolhattok toldalékokat.)

lépcső

ág

lekvár

kenyér

bog

hisz

alma

főz

egy

szóösszetételek

fa

be

süt

levél

ki

szókapcsolatok

2. a) Válogassátok szét a viszonyszós szókapcsolatokat és a szószerkezeteket!
Előbbit kékkel, utóbbit pirossal húzzátok alá!

kertek alatt, tűz és víz, hidat építő, itt vagy ott, el fog menni, nem jó, kivételek nélkül, könyvet ír, lankás hegyoldalakon, ínyenc finomságot, Judit szerint,
matekot tanulva, jégpályán botladozni, csicsergő madárkák, ne siess, köd van
b) A szószerkezetek között vannak mellérendelők, és vannak alárendelők.
Írjátok őket a megfelelő halmazba!
mellérendelő szószerkezetek

alárendelő szószerkezetek
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A szószerkezetek

c) Válasszatok ki egy alárendelő szószerkezetet, és a jelentését mutogassátok el az osztálynak! Lássuk, kitalálják-e a többiek, melyiket választottátok!

3. Az alábbi szövegben keressetek annyi példát az egyes jelenségekre, amilyen számot a zárójelben láttok!

a) viszonyszós szókapcsolat (4):
,

b) alárendelő szószerkezet (4):

,
,
,

c) alárendelő összetett mondat (2):
d) mellérendelő szószerkezet (2):
,

e) mellérendelő összetett mondat (2):

A Sárkány-lik bejárata a Szent Gyö

rgy-hegyen

A Szent György-hegy északi részén, a turistaház közelében bújik meg a legendás
és rejtélyes Sárkány-barlang. A népnyelv
Jégbarlangnak is nevezi a kövek közül kiáramló, nyáron is hűvös levegője miatt.
A Sárkány-barlangnak nevezett hasadékok valójában nem igazi barlangok, hiszen
kialakulásuk egykor ledőlt bazaltoszlopoknak köszönhető. A törmeléktömbök
között szűk és hűvös üregek keletkeztek.
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Viszonyok a nyelvben

A barlang bejáratát bazalttörmelék fedte el, ezért ne keressünk klasszikus
szádát! A még nyáron is hűs levegőt árasztó üregről számtalan legenda
született. Közös motívumuk az, hogy egy sárkány halálakor utolsó leheletével örökké fagyossá tette a barlang levegőjét. A legelterjedtebb mese
szerint a sárkány a Magashegyen lakott (ez a Szent György-hegy korábbi
neve), és minden évben egy szép szűz leányt követelt magának. Azzal tartotta félelemben a helyieket, hogy ha nem kapja meg a leányt, lerombolja
az egész falut. Így az emberek engedelmeskedtek a bestiának…
Hogy mitől változott meg a helyzet, itt elolvashatjátok:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/barlang/sarkany-lik-sarkanybarlang-/58025163

4. Az alábbiakban a frazeológiai egységekkel (állandósult szókapcsolatokkal)
foglalkozunk.
a) Alkossatok párbeszédeket, amelyekbe szerintetek beleillenek az alábbi
közhelyek! Fogalmazzátok meg, miért érdemes kerülni őket!
Majdcsak lesz valami.
Az élet nem habos torta.
Minden kezdet nehéz.

b) Magyarázzátok meg, mit jelentenek az alábbi szólások, szóláshasonlatok!
Fogához veri a garast.
Felkopik az álla.
Bottal üthetik a nyomát.
Ritka, mint a fehér holló.
Szelíd, mint a bárány.

c) Szerintetek mit jelentenek az alábbi szállóigék? Próbáljátok megmagyarázni az üzenetüket, és nézzetek utána, kiktől származnak!
Az állam én vagyok.
Ember, küzdj és bízva bízzál!
Jót s jól!

d) Találjatok ki rövid történeteket, amelyekre illenek az alábbi közmondások!
Nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
Sok beszédnek sok az alja.
Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér!
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Az alárendelő szószerkezet
1. A Szent György-hegy bazaltorgonáiról szóló szövegrészletben válaszd ki az
alábbi kérdésekre felelő szószerkezeteket, és határozd meg a szófajukat!

Mit építenének?
Hol sorakozó?
Mi nézne ki?

Milyen bazaltoszlopai?
Minek a szobrai?

Mit köszönhetnek?

Minek köszönhetik?

Mennyire folyékony?

orgonát – főnév; építenének – ige
–

;

–

–

;

–

–
–
–
–
–

;
;
;
;
;

–
–
–
–
–

Ha az óriások orgonát építenének, az eredmény valószínűleg pont úgy nézne ki, mint
a Szent György-hegy egymás mellett sorakozó sötét, kéményszerű bazaltoszlopai.
A sűrű erdőben megbújó komor kőzetoszlopok némelyike a 30 méteres magasságot is eléri, szélességük maximum 1,5
méter. De minek is köszönhetjük ezt a páA bazaltorgonák
ratlan látványvilágot?
A különös megjelenésű bazaltoszlopok, a földtan szobrai a Tapolcaimedence vulkanizmusának köszönhetik létüket. A kb. 3,3 millió éves
Szent György-hegy csakúgy, mint társai a Tapolcai-medencében, tanúhegy.
A viszonylag kis mélységből érkező bazaltláva magas hőmérsékleténél és
összetételénél fogva is nagyon folyékony, ezért a felszínen szétterül. A korábbi vulkánosság folyamán épült „kőzettálban” létrejövő lávató kihűlve
bazalttá szilárdult, és a későbbiekben – mivel igen ellenálló kőzet – védősapkaként állt ellen az eróziónak. A környező területet a külső erők lepusztították. A vulkáni hegyek tetőszintje megőrizte az egykori vulkanikus felszín magasságát. Így keletkeztek a bazaltsapkás tanúhegyek.
Ha kíváncsi vagy arra, mit tesz a hőingadozás és a csapadék a bazaltorgonákkal, itt elolvashatod a teljes szöveget:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/foeldtani-ertek/bazaltorgonak-szentgyoergy-hegy-/25902118
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Az alárendelő szószerkezet

2. a) Az 1. feladatban megállapított szószerkezetekben milyen viszonyszós
szókapcsolatok vannak?
,

,

b) Keress még viszonyszós szókapcsolatokat a szövegben, írd le őket a füzetbe! Határozd meg, milyen alapszófajú szó és milyen viszonyszó alkotja
őket! Például: állt ellen – ige + elváló igekötő
Itt azért fontos tulajdonsága az igekötőnek, hogy elváló (azaz nem írjuk
egybe az igével), mert egybeírva nem alkotnak szókapcsolatot: ellenáll.

c) Annak igazolására, hogy egy viszonyszós szókapcsolat egy alapszófajú
szóval vagy egy másik viszonyszós szókapcsolattal valódi szószerkezetet
alkot, egészítsd ki a b) feladat példáit a szövegből úgy, hogy eredményül
szószerkezetet kapj! Dolgozz a füzetedbe!
Például:

viszonyszós szókapcsolat: állt ellen
szószerkezet: állt ellen az eróziónak

3. a) Határozd meg „A környező területet a külső erők lepusztították.” mondat

alárendelő szószerkezeteit úgy, hogy kérdéseket teszel fel a bővítményekre!
Tudatosítsd magadban, hogy a megfelelő kérdés mindig egy kérdőszóból és
a szószerkezet alaptagjából áll! Az alábbi táblázatban add meg az alárendelő szószerkezetek kért jellemzőit!

SZÓSZERKEZET

RÁKÉRDEZÉS
A BŐVÍTMÉNYRE

A BŐVÍTMÉNY
SZEREPE

A SZÓSZERKEZET
TÍPUSA

b) Határozd meg, hogy a bővítmények közül melyek vonzatok, és melyek
szabad bővítmények!

c) Ábrázold először az alárendelő szószerkezeteket külön-külön, majd készítsd el a teljes mondat szerkezeti ábráját a füzetbe!
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A szószerkezetek

d) A mondat két szószerkezetlánca:
e) A mondat egyetlen szószerkezetbokra:

4. Alkoss egy-egy példát az alábbi tulajdonságú alárendelő szószerkezetekre,
írd le őket a füzetbe!

a) igei alaptagú alanyos szószerkezet, az alany szófaja főnév

b) igei alaptagú tárgyas szószerkezet, a tárgy szófaja főnévi igenév
c) főnévi alaptagú jelzős szószerkezet, a jelző szófaja melléknév

d) igei alaptagú határozós szószerkezet, a határozó szófaja főnév

e) melléknévi alaptagú határozós szószerkezet, a határozó szófaja határozószó

5. Alkossatok párban az alábbi mondatszerkezeti ábráknak megfelelő mon-

datokat! Olyan igei alaptagból érdemes kiindulni, amelynek több vonzata
is van, illetve többféle szabad bővítmény is illik a jelentéséhez (pl. főz vki
vmit, küld vki vmit vkinek, kérdez vki vmit vkitől).

a)

b)

6. A szóösszetételek és a nyelvi rendszerbeli viszonyok kapcsán tanultunk az

alárendelő viszonyról, amely a nyelv különböző szerkezeti szintjein megfigyelhető.
Idézd fel ismereteidet az összetett szó előtagja és utótagja között lehetséges viszonyokról, majd gyűjts az 1. feladat szövegrészletéből alárendelő
szóösszetételeket a füzetbe! Amelyiket tudod, fejezd ki alárendelő szószerkezet formájában is.
Például: összetett szó: kőzetoszlop – szószerkezet: kőzetből lévő oszlop
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A mellérendelő szószerkezet

1. Keressétek meg az alábbi, Kinizsi Pál-kilátót bemutató szövegrészletben a 8

mellérendelő szószerkezetet! Megfigyelhetitek, hogy a mellérendelő viszonyban álló kifejezések nem mindig egymás mellett kapnak helyet a mondatban,
valamint hogy a mellérendelő viszony kifejezhető kötőszóval, de a kötőszó el
is maradhat. A szövegbeli példák között 4-ben van kötőszó, 4-ben nincs.

A kilátóból széles panoráma nyílik a Bakony és a Balaton-felvidék erdőire,
elláthatunk egészen a Balatonig és a közeli erdős magaslatokig.
A Kab-hegy egy hatalmas pajzsvulkán: pajzsszerű, tompaszögű kiemelkedés jellemzi. […]
Dél felé a Balaton-felvidék dombsorai emelkednek, tiszta időben a Balaton is kibukkan a sajátos formájú, szigetszerű tanúhegyek között. A kilátóból azonosíthatjuk a Tihanyi-félszigetet, sőt a Bakony erdős hátait is. […]
Az alant elterülő erdőtömb egy különösen izgalmas, sötét darabkáját
rejti a múltnak: a keleti irányban található „Kis-Moszkva” létesítmény
szigorúan őrzött, titkos katonai objektum volt a szovjet megszállás évtizedeiben. A nagy titkolózást elsősorban az itt tárolt nukleáris töltetek
indokolták.
A rádiótorony és kiszolgáló létesítményei miatt a kilátóból korlátozott
a kilátás, azonban megkerülve a kerítést, több pontról is megnyílik a panoráma. Érdemes kicsit kisétálni a tarvágások foltjaira: jól látszik például
a szintén bazaltos anyagú Agár-tető lapos teteje vagy a kilátójáról felismerhető Lugos-tető.
A teljes szöveget az alábbi linken elolvashatjátok:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilato/kinizsi-pal-kilato-kab-hegy-/
26458357
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KÖTŐSZÓVAL KAPCSOLT MELLÉRENDELŐ
SZÓSZERKEZETEK

KÖTŐSZÓ NÉLKÜLI MELLÉRENDELŐ
SZÓSZERKEZETEK

2. Írd a mellérendelő szószerkezetek mellé, milyen viszony van az alkotótagok
között!

kedves és barátságos
ilyet vagy olyat

szorgalmas, ezért sikeres

nem Kittivel, hanem Kingával
csípős, de finom

3.

mérges, ugyanis csalódott

Az ok és az okozat (más néven következmény) a mellérendelő szószerkezetekben kétféle sorrendben állhat: elöl az ok, utána az okozat; elöl
az okozat, utána az ok. Az előbbi esetben következtető, az utóbbiban
magyarázó mellérendelő szószerkezettel van dolgunk.

Elemezd az alábbi mondatok mellérendelő szószerkezeteiben az ok és az okozat viszonyát, és ábrázold őket! Ne feledd, a nyíl mindig az okozat felé mutat!
Peti ma fáradtan, ezért figyelmetlenül írta meg a matekdogát.
A dohányzás káros, ugyanis egészségtelen.
Az új lány kedves, tehát népszerű.
Egy dúsgazdag, hiszen milliárdos úr vette meg a szomszéd házát.
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A mellérendelő szószerkezet

4. A mellérendelő szószerkezetekhez rendeld hozzá az ábrákat! Egy ábra több

szószerkezethez is illik. Írd a szószerkezetek mellé a megfelelő ábra betűjelét!
a)

↔

jó, sőt zseniális

b)

~

c)

←

d)

→

sikeres, ugyanis ügyes

velem és veled

−

e)

vagy Péter, vagy Jani

barátságos, ezért népszerű

tűzpiros, tehát feltűnő

sietve, mégsem elkésve

lázas, tudniillik beteg

szép és jó is

udvarias, de nem szimpatikus

5. Ábrázold a füzetbe az alábbi szószerkezetcsoportokat! Van közöttük szószerkezetlánc, -sor és -bokor is.

a) széles panoráma nyílik
b) jól látszik az Agár-tető
c) a kerítést, a rádiótornyot és a kilátót
Melyiket hogyan nevezzük?
Az a)

a c) pedig

, a b)

,

.

6. Készítsd el a füzetbe a következő mondatok szerkezeti ágrajzát! Az elsőhöz
kapsz egy kis segítséget, a másodikat próbáld önállóan végiggondolni! A helyes rákérdezés a jó megoldás kulcsa.
a) A kilátóból széles panoráma nyílik a Bakony és a Balaton-felvidék erdőire.
Honnan nyílik?
Mi nyílik?
Milyen
Hová

nyílik

?

?

Minek az erdőire?

a kilátóból

erdőire
a Bakony –

b) A kirándulók keleti irányban találják a „Kis-Moszkvát”.
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Részösszefoglalás: a szószerkezetek
1. Állapítsd meg a szókapcsolatokról, hogy melyik csoportba tartoznak!
viszonyszós szókapcsolatok

menj el
sőt holnap is
kávét kérek
alárendelő szószerkezetek

lassan járj
nagyon szép
te vagy ő
nehéz is

mellérendelő szószerkezetek

ebben hiszek
fényes csillagok
ötkor találkozunk

2. Az alábbi alapszófajú szavakból viszonyszó használatával alkossatok vi-

szonyszós szókapcsolatokat, majd egy újabb alapszófaj hozzákapcsolásával szószerkezeteket! Végül adjátok meg, milyen típusú a szószerkezet:
mellérendelő vagy alárendelő!

ALAPSZÓFAJÚ
SZÓ
garázs

VISZONYSZÓS
SZÓKAPCSOLAT

garázs mellett

+ ALAPSZÓFAJÚ SZÓVAL
ALKOTOTT SZÓSZERKEZET

a garázs melletti járdán

A SZÓSZERKEZET
TÍPUSA

alárendelő

ül
lányok
szép
fák
olvasó
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Részösszefoglalás: a szószerkezetek

3. Az alábbi példák alárendelő szószerkezetek. Elemezzétek őket a minta szerint!
fát vágó

vágó
fát

szépen olvasva

alaptag: vágó (szófaja: melléknévi igenév)
bővítmény: fát

rákérdezés: Mit vágó? – fát vágó

a bővítmény mondatrészi szerepe: tárgy

a szószerkezet típusa: tárgyas alárendelő szószerkezet

alaptag:

bővítmény:

rákérdezés:

(szófaj:
?–

)

a bővítmény mondatrészi szerepe:
remek diákok

a szószerkezet típusa:
alaptag:

bővítmény:

rákérdezés:

(szófaj:
?–

)

a bővítmény mondatrészi szerepe:
nagyon jól

a szószerkezet típusa:
alaptag:

bővítmény:

rákérdezés:

(szófaj:
?–

)

a bővítmény mondatrészi szerepe:
tejért ment

a szószerkezet típusa:
alaptag:

bővítmény:

rákérdezés:

(szófaj:
?–

)

a bővítmény mondatrészi szerepe:
a szószerkezet típusa:
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4. Az alábbi szavak általatok elképzelhető mellérendelő viszonyát jelezzétek

valamilyen kötőszóval, és adjátok meg, milyen típusú mellérendelést jelez a
kötőszó, amelyet használtatok!
Például: jó – szép → jó is, szép is: kapcsolatos mellérendelő szószerkezet
ő – én →

szorgalmas – sikeres →

lázas – beteg →

ezt – azt →

foltos – szép →

csúnya – finom →

:

:

:

:
:

:

5. Az alábbi mondatban lévő szavak több szószerkezetcsoportot alkotnak. Írj
egy-egy példát a mondatból az egyes szerkezetekre! Ábrázold is őket!

A diákok fürgén, ügyesen és figyelmesen oldották meg reggel a hirtelen keletkezett problémát.
szószerkezetlánc:
szószerkezetsor:

szószerkezetbokor:

6. Írj rövid szöveget a hétvégédről a füzetbe! Legyen benne legalább egy-egy
példa az alábbi szerkezetekre!

alárendelő szószerkezet, mellérendelő szószerkezet, szószerkezetsor, szószerkezetbokor, szószerkezetlánc
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A MONDAT
Mi a mondat?

1. Fogalmazzátok meg, hogy

a) mi lehet a beszélő szándéka a következő mondatok kimondásával,

b) milyen nyelvi eszközök segítenek az egyes szándékok kifejezésében és
felismerésében (itt gondoljatok a hallható tulajdonságokra is)!
MONDAT

SZÁNDÉK

JELLEGZETES NYELVI ESZKÖZÖK

Gyertek már!
Bárcsak én is veletek
mehetnék!
Kinyitnád az
ablakot?
De jó ez a ruhád!
Holnap ötkor
találkozunk.
Legyetek boldogok!
Kitől jött a levél?

2. Válaszd ki az alábbi szöveg valamelyik kiemelt mondatát, és elemezd a szerkezetét a következő lépéseket követve!

a) Írd le a mondatbeli viszonyszós szókapcsolato(ka)t, hogy tudatosítsd
magadban, ezek önmagukban nem szószerkezetek!
viszonyszós szókapcsolat(ok):

b) Írd be a szószerkezeteket a táblázat első oszlopába!

c) Az alárendelő szószerkezetek esetében kérdezz rá a bővítményre, határozd meg a bővítmény szerepét, állapítsd meg a szószerkezet típusát! Például: fürkészhetik az égboltot – Mit fürkészhetnek? – az égboltot fürkészhetik – az égboltot: tárgy – tárgyas alárendelő szószerkezet.
d) Végül ábrázold ágrajzzal a mondat szerkezeti viszonyait a füzetedben!
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A mondat

Bakonybélen találjátok hazánk első számú csillagászati
ismeretterjesztő központját.
Itt csillagászattörténeti kiállítás, planetárium, távcsőpark
vár benneteket. Az érdeklődők
egy 3D-s filmet is láthatnak a
Marsról. [1.] A kiállítás nagy
területen mutatja be a csillagászat történetét napjainkig.
Végigkövethetitek a távcsövek és a csillagászati navigáció fejlődését.
Megismerkedhettek a meteoritok világával. Bepillantást nyerhettek
Galilei és Newton munkásságába. Bemutatkoznak a legizgalmasabb
űrexpedíciók. [2.] A kiállításra érkező látogatók közelről láthatnak egy
igazi szkafandert. A Pannon Csillagda az első és eddig egyetlen ultra HDfelbontású digitális planetárium Közép-Európában. [3.] A kupolára vetített filmeket döntött moziszékből csodálhatjátok. Az obszervatóriumban
tudományos igényű távcsőpark segítségével fürkészhetik az érdeklődők
az égboltot.
Az eredeti szöveget az alábbi linken érhetitek el:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/latogatokoezpont/pannon-csillagdalatogatokoezpont-bakonybel-/24195814
SZÓSZERKEZET

RÁKÉRDEZÉS

A BŐVÍTMÉNY SZEREPE

A SZÓSZERKEZET
FAJTÁJA

35
OH_MNY_7__MF_csk_04_13.indd 35

2022. 05. 05. 14:47:09
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3. Az alábbi mondatok némelyike egy szöveg első mondata, mások pedig szövegelőzményhez kapcsolódó szövegelemek.

Döntsétek el, hogy melyik lehet nagy valószínűséggel kezdőmondat, és melyik biztos, hogy nem az! Lehetnek mondatok, amelyeket a szöveg több helyén is el tudnátok képzelni. Magyarázzátok meg, milyen nyelvi jelenségekre
és nem nyelvi ismeretekre, tapasztalatokra alapozzátok véleményeteket!
a) „Ezek után az ágyások talaját kell a
magvetésekhez és a palántázásokhoz alkalmassá tenni.”
(dr. Kocsisné dr. Molnár Gitta: Kertészkedés mindenkinek. Szalay Könykiadó,
2021)

b) „Az ágakon közeledett felém a homályban, átható tekintetű kerek szeme izzott,
kanálforma füle, akár a radarernyő, ideoda járt, mindegyik külön-külön, a maga
akaratából, fehér bajsza rezgett-mozgott, akár a szenzor, fekete mancsa,
vézna, hegyes ujjaival – a harmadik fantasztikusan hosszú volt – kényesen
kocogtatta előrehaladtában az ágakat, mintha csak zongorista játszana egy
különlegesen bonyolult Chopin-etűdöt.”
(Gerald Durrell: A véznaujjú maki meg én. Madagaszkári mentőexpedíció. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012)
c) „Fel is vettem egy üres kártyát, de akkor jutott eszembe, hogy nekem is van
sérelmem, ha neki van.”
(Tamási Áron: Ábel a rengetegben. Ciceró Könyvkiadó, Budapest, 1997)
d) „Ti ezen csodálkoztok, mert nem tudjátok elképzelni, hogy lehet ember, aki
mindenben egyformán tökéletes.”
(Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály. Európa Kiadó, Budapest, 2009)

e) „Valamennyiünk számára a világ legismertebb és legtermészetesebb folyadéka a víz.”
(Kecskés Andrásné – Rozgonyi Jánosné: Kémia 7. Oktatási Hivatal, Budapest, 2015)
f) „Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony.”
(A szegény vándorlegény. Magyar népmese.
varazsbetu.hu/mesetar/a_szegeny_vandorlegeny)
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A mondatfajták
1. Alkossatok olyan párbeszédeket, amelyekbe beleillenek az alábbi megnyilatkozások! Arra figyeljetek, hogy ezek milyen beszélői szándékot fejeznek
ki! Az osztály előtt játsszátok el a párbeszédeket! A többiek fogalmazzák
meg, milyen nyelvi és nem nyelvi jelenségek segítenek a beszélői szándék
felismerésében!
– Na, ne csináld már!

– Én is elmennék veletek!

– Mióta tudsz erről?

– Hadd nézzem!

– Hű de jó!

2. A Károlyi-kilátóról készült képek témájához kapcsolódóan alkossatok különböző mondatfajtákba tartozó mondatokat! Írjátok le őket a füzetbe!

www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilato/karolyi-kilato-gaja-szurdok-/
23015018

3. Magyarázzátok meg, milyen mondatfajtát jeleznek az alábbi mondatok vé-

gén lévő írásjelek! A mondatvégi írásjelen kívül milyen egyéb nyelvi eszközök jelzik az egyes mondatfajtákat?
Bárcsak ma is szép idő lenne!

Miért nem szóltál hamarabb a problémádról?
De érdekes!
Hajrá!
Menjünk már!
Biztos eltévedt valahol.
Ez megfelelő, ugye?
Jaj, a lábam!
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A mondatfajták

4. a) Gondoljátok át, próbáljátok ki, hányféleképpen tudjátok hangoztatni az
alábbi, két szóból álló mondatot! (Írásjel azért nincs a mondat végén, hogy
ne befolyásolja a megoldásotokat.)
Ez szép

b) Magyarázzátok el – akár el is játszhatjátok –, milyen kommunikációs
helyzetben tudjátok elképzelni az egyes mondatváltozatokat!

5. Az alábbi mondatok végéről hiányoznak az írásjelek. Pótoljátok őket! Ott,
ahol többféle mondatvégi írásjelet is helyesnek tartotok, magyarázzátok meg
a megoldások közötti különbséget!
Bárcsak végre kisütne a nap

Mikor is találkoztunk utoljára

A tegnap éjszakai földrengésnek
234 áldozata van
De jó ez a film
El az útból

Velünk tartasz, ugye

Hadd kóstoljam meg én is

6. Alkossatok a pároddal olyan párbe-

szédet, amelyben mind az öt mondatfajta szerepel! Írjátok le a párbeszédet
a füzetbe!

7.

Magyarázzátok meg, mi a furcsa a következő párbeszédekben!
– Meg tudnád mondani, mennyi az idő?
– Igen.
– Gyógyulj meg!
– Rendben, mindjárt.

– Hogyan keletkezett a Föld?
– Gyorsan.
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A mondat szerkezeti típusai
1. a) Állapítsd meg, hogy az alábbi mondatok milyen predikatív szerkezetre

épülnek! Például: Jenő nagyon büszke a fiára. Predikatív szerkezet: büszke
valaki (Jenő) valakire (a fiára)
Az egyik osztálytársa küldte neki az ímélt.
Predikatív szerkezet:

A Mecsek még ma is gazdag kőszénben.
Predikatív szerkezet:

Tőled kérte el a tesóm ezt a ceruzát?
Predikatív szerkezet:

A Földön a klímaválság fokozódik.
Predikatív szerkezet:

Apám a szomszédban lakó szerelővel javíttatta meg a kocsinkat.
Predikatív szerkezet:

b) Alkoss a füzetedben a fenti mondatok mintájára 4 idegen
nyelvi mondatot, majd állapítsd meg a predikatív szerkezetüket!
Például: Mary loves you.
Predikatív szerkezet: love sy. (Mary) sy. (you)

Marie liebt dich.
Predikatív szerkezet: lieben jd. (Marie) jn. (dich)

2. Döntsd el az alábbi mondatokról, hogy egyszerűek, összetettek vagy többszörösen összetettek! Válaszodat a predikatív szerkezetek megállapításával indokold! A mondatok betűjelét írd a megfelelő helyre!
egyszerű

összetett

többszörösen összetett

a) A nagypapám nagyon bízik a fiatalok tehetségében.
b) Délután indultunk el és érkeztünk meg a városba.
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A mondat szerkezeti típusai

c) Grétiék elmentek kosarazni a pályára, Petiék otthon maradtak.

d) Szerintem Bence el fogja őt hagyni nemsokára, csalódott benne.

e) Az énekórán tanult dalt énekelve, kavicsot rugdosva sétált hazafelé az úton.
f) Este hideg volt, mégis órákig beszélgettünk kint, amíg nem kezdtünk dideregni.

g) Hihetetlenül jól tudja kezelni az olykor gúnyolódva viccelődő, kellemetlenül
poénkodó osztálytársak megjegyzéseit.
h) A feladatok megoldásába fektetett idő és energia kitartásra ösztönzi a diákokat.

3. Az alábbi mondatokban karikázd be a vonzatokat, és húzd alá a szabad bő-

vítményeket! Ügyelj arra, hogy a viszonyszók viszonyszós szókapcsolatok
alkotóelemei!
Nagyon szép reggelre ébredt a túrázó csapat.

Te is a szomszéd utcában lévő szerelővel javíttasd meg az autódat!
Mióta ismerik Petit a szüleid?
A barátaim holnaptól újra rendszeresen részt vesznek a matematika-szakkörön.

4. a) Az alábbi predikátumokkal alkoss egy-egy minimális, valamint egy-egy
bővített mondatot!

Például: KÉSZÍT (vki, vmit) – A nővérem desszertet készít. – A nővérem des�szertet készít a vendégeknek.

PREDIKÁTUM

MINIMÁLIS MONDAT

BŐVÍTETT MONDAT

AD
(____, ____, ____)
HALL
(____, ____)
HIVATKOZIK
(____, ____)
FELELŐS
(____, ____)
DOLGOZIK
(____, ____)
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b) Alkossatok mondatpiramist úgy, hogy a predikátumhoz először a vonzatait kapcsoljátok, majd szabad bővítményekkel bővítitek! Minden diák
egyetlen mondatrészt tehet hozzá az előző lépésben elhangzott mondathoz! Próbáljatok minél hosszabb mondatokat alkotni! Akár vetélkedhetnek is egymással a csoportok, a padsorok.
Például:

1. ÉPÍT

BENEVEZ
Gréti benevez.
Gréti benevez a versenyre.
Gréti benevez az iskolai versenyre.

Gréti benevez a 20-i iskolai versenyre. stb.

2. TALÁLKOZIK

3. RÁBUKKAN

4. FÉLTÉKENY

5. Jellemezd az alábbi, Csókakő váráról szóló szövegből kiragadott mondatok
szerkezetét (minimális – bővített, hiányos – teljes)!
A vár neve nem a madárhoz köthető.
,

A várat a Rozgonyi család, Corvin János és Bakócz Tamás is birtokolta.
,
1691-től senki nem használta.
,
Jelenleg is zajlanak régészeti feltárások.
,
A Csókakői Várbarátok Társasága mentette
meg.
,
Az eredeti szöveget sok érdekes információval és képpel itt találjátok:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/var/
csokako-vara/23850802
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6. Alkoss a következő predikatív szerkezetekre épülő mondatokat a szerkeze-

ti jellemzőknek megfelelően! Például: ránéz (vki, vkire) – egyszerű, tagolt,
minimális, hiányos: Ránéztem Petire.
a) kibékül (vki, vkivel) – egyszerű, tagolt, minimális, teljes:
b) tanul (vki, vmiből) – egyszerű, tagolt, bővített, teljes:
c) jó (vki, vmiben) – egyszerű, tagolt, bővített, hiányos:
d) kitalál (vki, vmit) – egyszerű, tagolt, bővített, teljes:
e) szenved (vki, vmiben) – egyszerű, tagolt, minimális, hiányos:
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Összefoglalás: a mondat
1. Elevenítsétek fel a tanult fogalmakat a mondatfajták és a mondat szerkezeti
típusainak a témaköréből!

2

3

12

20

5

6

9
11

13

15

18

4
8

7

10

1

14

16

17

19

Vízszintes
2. Ilyen az a mondat, amelyben a predi- 5. Ilyen az a mondat, amely kizárólag a predikatív szerkezet elemeiből áll.
katív szerkezet elemei ki vannak fejtve.
8. Az a mondatfajta, amelyik információt 6. Ilyen az a mondat, amelyben szabad bővítmények is vannak.
közöl.
13. Ilyen az egyszavas tagolatlan mondat. 7. Ilyen az a mondat, amely több predikatív
szerkezetre épül.
16. Ilyen az a mondat, amelyben nincs
állítmány, és a mondat nem is egészít- 9. Ilyen az a mondat, amely egyetlen predikatív szerkezetre épül.
hető ki vele egyértelműen.
18. Az a mondatfajta, amelyik kívánságot 10. Az a mondatfajta, amelyik kérést, parancsot fejez ki.
fejez ki.
19. Ilyen az a bővítmény, amely elmarad- 11. Az állítmány logikai elnevezése.
hat az alaptag mellől.
12. Ilyen az a mondat, amelynek nincs alanya.
20. Az állítmány kötelező bővítményei.
14. Ilyen az a mondat, amelyben a predikatív
szerkezet valamelyik eleme kifejtetlen.
Függőleges
15.
Ilyen
az a mondat, amelyben van állítmány,
1. Ilyen írásjel zárja az óhajtó mondatokat.
vagy a mondat egyértelműen kiegészíthe3. Ilyen a több szóból álló tagolatlan
tő vele.
mondat.
17. Az a mondatfajta, amelyik információ4. Az a mondatfajta, amelyik érzelmet
hiányt fejez ki.
fejez ki.

OH_MNY_7__MF_csk_04_13.indd 43

43

2022. 05. 05. 14:47:22

Összefoglalás: a mondat

2. Az alábbi szövegből az alkotója kifelejtette a mondatvégi írásjeleket. Pótold
őket!

– Higgy nekem Nem én voltam Mi okom lett
volna szivecskét rajzolni a tornacipődre
Én a helyedben inkább Nóri háza táján keresgélnék
Miért hitetlenkedsz
Bárcsak ne lennél
ennyire vak
Hahó
Jó ideje tetszel neki

3. Elemezd az alábbi mondatot a tanult szempontok mentén! Minden válaszodat indokold felhasználva az egyes leckék kulcsszavait!

A bokrok között botladozó fióka egy madárkórházba került.
a) Állapítsd meg a mondat mondatfajtáját!

b) Állapítsd meg a mondat predikatív szerkezetét!

c) Az alapszerkezetből kiindulva jellemezd a mondat szerkezeti típusát!
,

,

,

d) Tudatosítsd magadban, melyek a mondatban a viszonyszós szókapcsolatok!
e) Állapítsd meg a mondat alárendelő szószerkezeteit! Ne feledkezz meg a
helyes rákérdezésről! Ábrázold őket külön-külön a füzetedben!

ALÁRENDELŐ
SZÓSZERKEZETEK

RÁKÉRDEZÉS

A BŐVÍTMÉNY
MONDATRÉSZI
SZEREPE

A SZÓSZERKEZET
TÍPUSA
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f) Állapítsd meg a mondat mellérendelő szószerkezetét! Ezt is ábrázold a
füzetben!
MELLÉRENDELŐ SZÓSZERKEZET

A SZÓSZERKEZET TÍPUSA

g) Rajzold le a mondat szerkezeti ágrajzát! Ez tulajdonképpen az e) és az f)
pontban ábrázolt viszonyok összessége.

4. Alkossatok az alábbi jellemzésnek megfelelő mondatot! Hasonlítsátok öszsze megoldásaitokat!

a) Mondatfajtája: kérdő. (Figyeljetek arra, hogy a kérdőszó is mondatrész!)
b) A mondat alapszerkezete: meglátogat (vki vkit).

c) A mondat szerkezeti jellemzése: egyszerű, tagolt, teljes, bővített.
d) A mondatban van viszonyszós szókapcsolat (ige + igekötő).
e) A mondatot 3 alárendelő szószerkezet alkotja.

f) A mondatban nincs mellérendelő szószerkezet.
g) A mondat szerkezeti ágrajza:

állítmány

alany tárgy határozó
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Szövegértés: Visegrád
Olvassátok el az alábbi szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

46

Villámfutás a Villámokon
Vannak, akik több hétvégét is eltöltenek Visegrád környékén túrázva, kirándulgatva, hogy felfedezzék nevezetességeit, látnivalóit. Fogadjunk, hogy mindez
belefér másfél órába! Futásra fel, a kilátás és a számtalan látnivaló garantált.
Úttípusok:
• többségében egynyomos ösvény,
• néhol normál földút,
• néhány száz méter macskakő és aszfalt az elején és
a végén.
Az erő beosztása
A sípálya tetejéig kisebb hullámoktól eltekintve folyamatosan mászunk, onnan pedig már csak le kell gurulni
a kezdőpontba. Szóval az első 5 kilométerre kell konZsitvay-kilátó
centrálni az erőt, az utolsó kettő már csak levezetés.
Ajánlott időszak
Bármely napszakban és évszakban teljesíthető. A nagy gyalogosforgalom miatt főszezonban hétvégén érdemes kerülni a frekventált órákat.
A futás útvonala részletesen
A parkolóból a vár felé kilépve a Fő utca járdáján kezdjük meg a futást, szemünk a K+ jelzést keresse. Előbb elhaladunk a királyi palota, majd a reneszánsz
kert előtt. Apró cikkcakk után szűk utcában kezdjük meg a mászást a Salamontorony felé, miközben balra egyre szebb kilátásban lehet részünk Nagymaros
irányába. Az alsóváron áthaladva egy ideig műúton haladunk, majd jobbra betérünk az erdőbe. Egynyomtávos földúton haladva a volt MNB-üdülő romja,
majd egy újabb magára hagyott üdülőépület után nem sokkal feltűnik balról a
Görgey-emlékmű. Érdemes egy perce letérni ide a nyomvonalról a kilátás miatt.
Az emlékmű után az eddig bejárt utat egyenesen folytatjuk tovább a tanösvény PT jelzésen. A sípálya aljában keresztezzük az aszfaltutat, majd a KisVillám körül futunk egy karikát a tanösvényen. Ezután a Mogyoróhegy étterem felé vesszük az irányt, ahol ismét átkelünk az úton, és az erdei iskola
mellett kocogunk tovább. A Nagy-Villám sípályán keresztbe futunk, majd a
vízműtelepet balról kerülve jelöletlen szerpentinen mászunk fel a sípálya tetejére, onnan pedig a Zsitvay-kilátóhoz. Érdemes egy pillanatra elidőzni itt, és
kiélvezni a Visegrádi-hegység csúcsainak lenyűgöző látványát.
A bobpálya mellett lekocogunk a réten, majd a parkoló túlsó felén megkeressük a K jelzést. Egy darabig a Panoráma úttal párhuzamosan kanyargunk a jól
kijárt, kitaposott ösvényen. Rövid lépcsősoron érkezünk a fellegvár parkolójába,
majd a túlsó oldalon meredek, köves ereszkedésbe kezdünk. Hosszú, egyenes,
sziklás terepen lejtőzve idővel feltűnik a sziklába épített Kálvária-kápolna, majd
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alatta a stációkat jelző táblák. Ezúttal a jól ismert eseménysort visszafelé lejátszva élhetjük át, majd az I. stáció után nem sokkal jobbra fordulunk a lépcsősorra. A Zách Klára utcára érve rövid kocogás után jobbra fordulunk, és a Fő utcán haladva hamarosan feltűnik a futás kezdetekor elhagyott parkoló.
www.termeszetjaro.hu/hu/tour/terepfutas/villam-futas-a-villamokon/
57237704

1. Nyelvtanilag magyarázzátok meg, miért találó a cím! (2 pont)

2. Miről tájékoztatnak az alábbi képi jelek (piktogramok)? (3 pont)
3. Mire utal Az erő beosztása című részben „az utolsó kettő” kifejezés?
(6 pont)

Mennyi ideig tart a futás?

Ajánljatok időpontokat, amikor érdemes futni (évszak, nap, napszak, óra)!
a)

b)

4. A futás útvonala részletesen című rész alapján

a) Húzzátok át azt a közterületet, amelyiket nem érinti a futás!

parkoló, földút, árok, utca, liget, lépcső, tanösvény, járda, erdő, gát, műút,
kapu, tér, főút, ösvény
b) Hol van a kilátó?

c) Hol kezd lefelé menni a futó?
d) Hol lehet étkezni?

(10 pont)

5. a) Írjatok 2 érvet a Villámfutás teljesítése mellett! (4 pont)
b) Kinek nem ajánljátok? Írjatok két érvet ellene!

Összesen 25 pont/
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A MONDATRÉSZEK I.
A „főszervező” a mondatban: az állítmány

1. Állapítsd meg az alábbi – a Börzsönyben lévő Három-Hárs-gerincet bemutató – szövegben kiemelt állítmányoknak a szófaját!

A hely különleges hangulatát az [1.] adja, hogy míg egyik oldalunkon sötét, öreg bükkös öles törzseinek oszlopcsarnoka [2.]
sorakozik, addig a másik irányban az egykori tarvágás nyomán
felcseperedő bozótos-gyepes tisztás nyílik a hegyoldalon. Mi
épp a gerincen [3.] sétálunk. 800 méteres magasság közelében.
A csupasz hegyoldal [4.] meredek. Az út néhol egyenes, néhol
kacskaringós. A kilátás [5.] pazar. A leirtott hegyoldal mögött a
Szén-patak katlanját [6.] látjuk. A gerinc végén nekivághatunk
a Csóványosra vezető utolsó emelkedőnek, vagy ellenkező irányban a
Fultán-kereszt felé [7.]
haladhatunk. […] Lefelé tekintve láthatjuk
a Szokolyai-medencét,
a Kő-hegy déli nyúlványát és a Dunakanyar
mentén sorakozó hegyeket is. Távcsővel [8.]
látható a távoli vidék
is, a Visegrádi-hegység
magaslatai is azonosíthatók.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Az eredeti szöveg és néhány hangulatos kép itt található:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/harom-hars-gerinc/23226851

2. Az alábbi mondatokban húzd alá két vonallal az állítmányokat! Magadban
mindig kérdezz rá az állítmányra a Mit állítunk? kérdéssel!

Használj pirosat, ha az állítmány viszonyszós szókapcsolat, és zöldet, ha
állandó szókapcsolat!
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A mondatrészek I.

a) Ez a dolgozat jobban is sikerülhetett volna.
b) Induljunk el időben!
c) Régóta vársz ránk?
d) Én is részt veszek a matematikaversenyen.
e) A felhőket látva alighanem esni fog.
f) Meghívom Grétit is a szülinapi házibulimra.

3. Az 1. feladatban olvasható szöveget mondjátok el
a) először kijelentő módban, múlt időben,
b) majd feltételes módban, jelen időben!

Az alábbi táblázatban mutassátok be, hogyan változik meg az állítmányok
kijelentő módú, jelen idejű alakja az a) és a b) esetben!
KIJELENTŐ MÓD,
JELEN IDŐ

1.

adja

2.

sorakozik

3.

sétálunk

4.

meredek

5.

pazar

6.

látjuk

7.

haladhatunk

8.

látható

KIJELENTŐ MÓD,
MÚLT IDŐ

FELTÉTELES MÓD,
JELEN IDŐ

Melyek azok az állítmányok, amelyek egyetlen szóval ki tudják fejezni a
különböző módokat és időket? Milyen szófajúak ezek az állítmányok?
Melyek azok az állítmányok, amelyek másik szóval egészülnek ki a kijelentő módú és jelen idejű jelentéstől eltérő módú és/vagy idejű jelentés kifejezésekor? Milyen szófajúak ezek?
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A „főszervező” a mondatban: az állítmány

4. Az alábbi mondatokban jelöljétek kettős aláhúzással a névszói-igei állítmányokat, és adjátok meg, milyen összetevőkből állnak!
a) Ízletes volt a vacsora.

Névszói-igei állítmány:

+

Névszói-igei állítmány:

+

Névszói-igei állítmány:

A film izgalmasabb is lehetett volna.

+

Névszói-igei állítmány:

+

Szerintem nagyon érdekes lenne erről beszélgetni.
Holnap is ilyen lesz az idő?

+

b) Kijelentő módban, jelen időben, egyes és többes szám 3. személyben a
névszói-igei állítmányból eltűnik az igei rész. Milyen szófajú szó fejezi ki az
állítmányt az alábbi mondatokban?
A sas ragadozó madár.

Ez a terület már a szomszédé.
Sok a baj?
Ilyenek az iskola mosdói is.
c) Tegyétek a b) feladat mondatait először múlt időbe, majd feltételes módba! Mit figyeltek meg az állítmányon? Dolgozzatok a füzetbe!

5. A következő szöveg mondataiban jelöld aláhúzással az állítmányt, majd állapítsd meg a szerkezeti típusát és a jelentés szerinti fajtáját!

Például:
A barlangnál akadtak rá a legértékesebb nyomra. – egyszerű, igei állítmány
Akár az egész osztály elmehetett volna. –
Az ég tiszta volt. –

Ettünk is, ittunk is indulás előtt. –
Sok lesz a dolgunk meccs előtt. –
Ez a könyv a legszuperebb. –

A szomszéd srác helyes és humoros. –
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6. Ábrázold az alábbi rövid mondatok szerkezetét ágrajzzal a füzetben! Ügyelj
az állítmány ábrázolására!

7.

a) A hétvégén a Börzsönyben kirándultunk.
b) Mi is elmehettünk volna.
c) A varjak nem fognak elköltözni.
d) A Magas-Tátrában a hegycsúcsok havasak.

Alkossatok egy-egy olyan mondatot, amelynek szerkezete megfelel az alábbi ágrajzoknak! Dolgozzatok a füzetben!
a)

A

c)
A

Á

Á

T

b)

H

A

d)
T

A

Á

T

Á

T
J

H

H

8. Az alábbi két mondat eredetileg a nógrádi várról szóló szövegrészben olvasható.

A város 1997-ben újíttatta fel a várat.
A vár 1685-ig lakott volt.

A mondatok elemzésével mutassátok be
a) az állítmány szerepét a mondatban;

b) az állítmány felismerésének módszerét, törekedve a helyes kérdésfeltevésre;
c) az egyes mondatrészeket a rájuk vonatkozó kérdésekkel együtt;
d) a mondatok szerkezeti ágrajzát;

e) az igei és a névszói-igei állítmány közötti eltéréseket!
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Az alany
1. Állapítsd meg az alábbi mondatok állítmányát és alanyát! Kérdezz is a két
mondatrészre!

a) Szerinted is ezek a legszebbek?
b) Ezt akár ti is kitalálhattátok volna.
c) Ilyen volt a mi házunk is gyermekkoromban.
d) A kék nekem sokkal jobban tetszik.

2. a) Az 1. feladat alanyainak határozd meg a szófaját!
ALANY

SZÓFAJ

ALANY

a)

b)

c)

d)

SZÓFAJ

b) Az alábbi szövegrész a Kéktúra 19. szakaszának alább látható érdekes
építményéről szól. Húzd alá mindegyik egyszerű mondatban és tagmondatban az állítmányt és az alanyt, majd határozd meg a szófajukat! Segítségül
sorszámmal láttuk el a mondatokat, tagmondatokat.
[1.] Hollókő és Felsőtold között
igencsak különleges kilátó várja
a kirándulókat. [2.] A túrázók élvezik, [3.] hogy a természet szó
szerint a tenyerén hordozza őket.
[4.] Az „Isten tenyeré”-nek nevezett alkotás ujjai közül négy az
égnek mered, [5.] ezek nem mászhatók meg. [6.] Jó megpihenni a
hosszú túra közben. [7.] A bátrabbak megmászhatják a hüvelykujjat. [8.]
A gyámoltalanabbak a tenyéren sütkérezhetnek. [9.] „Király kilátás és élvezetes túra!” a legfrissebb bejegyzés az „Isten tenyeré”-ről. [10.] A Kék
egyre többek kedvence.
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilato/kez-kilato/
57268324
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ÁLLÍTMÁNY

SZÓFAJ

ALANY

SZÓFAJ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

c) Karikázd be azoknak a mondatoknak a sorszámát, amelyekben az állítmánynak az alanyon kívül további vonzata is van!

3. Alkoss egy-egy rövid mondatot, amelynek alanya magán viseli az alábbi
szófaji és alaki jellemzőket!
a) Többes számú főnév:

b) Főnév birtokos személyjellel:

c) Főnévi értékben használt melléknév felsőfokjellel:
d) Ragozott főnévi igenév:
e) Többes számú névmás:

f) Melléknévi igenév főnévi értékben, többes szám jelével:

4. Húzd alá (ahol ki vannak fejtve) az alanyokat és az állítmányokat az aláb-

bi szövegrész mondataiban, majd állapítsd meg az alanyok jelentéstípusát,
azokét is, amelyek nincsenek kifejtve! Magyarázd meg, hogy az alanyként
álló kifejezések mely tulajdonságai alapján döntöttél!
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[1.] A patakvölgyben megbúvó, kis telepet hívják Farkaskútvölgynek. [2.]
Egy régi gémeskútról, a Farkas-kútról
kapta a nevét. [3.] A festői szépségű,
csendes kis völgy szívében egy százéves kárpátaljai faház áll, [4.] mellette
lovarda és kis tavacska teszi még
romantikusabbá a helyszínt. [5.] A helyiek tanyasi élményekkel, programokkal, jurtában működő konyhával várják a vándorokat.

https://www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilato/kez-kilato/
57268324
ALANY

JELENTÉSTÍPUS

1.
2.
3.
4.
5.

5. a) Alkoss egy-egy mondatot a füzetben, amelynek az alanya:
– felnőttek és gyerekek is,
– gazdag lenni,
– a madarak!

b) Állapítsd meg, milyen szerkezeti típusú az egyes mondatok alanya!

c) Ábrázold ágrajzzal az alkotott mondatok szerkezetét (legalább az állítmányt és a bővítményeit), a füzetben dolgozz!

6. Készítsd el az alábbi rövid mondatok szerkezeti ágrajzát a füzetben! Ábrázolás közben kérdezz az egyes mondatrészekre! Az alanyt és az állítmányt
aláhúzással is jelöld a mondatban és az ágrajzban is!
a) Az erdőben ti is találkozhattok vadállatokkal.
b) Most kell elindulnod.
c) Fontos a városban jól eligazodni.
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7.

Folytasd az alábbi mondatokat egy-egy mondattal úgy, hogy az általad alkotott új mondatban a predikatív szerkezet valamelyik tagja ne legyen kifejtve, de az első mondat alapján pontosan kiegészíthető legyen a hiányzó
mondatrésszel!
Például: Gábor tegnap végre találkozhatott Lillával. Virágot adott neki.
[Predikatív szerkezet: AD vki vmit vkinek; a kifejtetlen vonzat: Gábor (alany).]
a) Mi délután indulunk a nagyszüleinkhez.
b) Grétáék meghívták Zolit is.
c) A környezetvédelemre ma mindenkinek oda kell figyelnie.
d) A beteg állat a bokor tövében bújt meg.

8. Jelöld x-szel, hogy az alábbi mondatokban alaki vagy értelmi egyeztetés van-e!
ALAKI
EGYEZTETÉS

ÉRTELMI
EGYEZTETÉS

Én és te jó csapat vagyunk.
Csupa por lettek a gyerekek a játékban.
Ők a legjobb barátaink.
Az Egri csillagok történelmi regény.
Az egész családunk elindult a versenyen.
A Kanári-szigetek páratlan szépségű.
A csorda tagjai szétszéledtek.
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A tárgy
1. a) Az alábbi – a Három falu templomáról szóló – szövegben húzd alá azokat a
predikatív szerkezeteket, amelyekben van tárgyi vonzat!

[1.] A túrázók a templomot
mesebeli környezetben találják meg az Országos Kéktúra
útvonala mellett, a Mátraszentistváni Síparkkal szemközti réten. [2.] 1942-ben
szentelték fel a Hevesy Sándor egri építészmérnök által tervezett templomocskát, [3.] amely napjainkra a
Mátra egyik jelképévé vált.
[4.] A főoltárképet Kátai Mihály egri festőművész alkotta. [5.] A festmény Szent István királyt ábrázolja, [6.] aki a templom
védőszentje.
Az eredeti, teljes szöveget itt olvashatjátok el:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/templom/harom-falu-templomaszent-istvan-kiraly-templom-/24161830

b) Az aláhúzott predikatív szerkezetek állítmányához másik alanyt és tárgyat illesztve alkoss új mondatokat!
állítmány:
mondat:

állítmány:
mondat:

állítmány:
mondat:

állítmány:
mondat:
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2. Figyeld meg, hogy az alábbi mondatokban a tárgy milyen szófajú alaptaghoz
kapcsolódik!

Példa: A holdat bámulva beszélgettek hajnalig. (Lásd a táblázatot!)
a) Vegyél kenyeret is!
b) A sokat olvasó diákok szókincse gazdag.
c) Elmondhatta volna az igazat.
d) A sok cukrot evők könnyen megbetegszenek.
TÁRGYAS SZÓSZERKEZET

a holdat bámulva

ALAPTAG

bámulva

ALAPTAG SZÓFAJA
határozói igenév

a)
b)
c)
d)

3. Alkoss egy-egy olyan mondatot, amelynek tárgya magán viseli az alábbi szófaji és alaki jellemzőket!

a) Főnév, szerkezete: alapszó + többes szám jele + tárgyrag

b) Főnév, szerkezete: alapszó + birtokos személyjel + tárgyrag
c) Főnévi értékben használt melléknév, szerkezete: alapszó + tárgyrag
d) Főnévi értékben használt számnév, szerkezete: alapszó + tárgyrag
e) Főnévi igenév
f) Mutató névmás, szerkezete: alapszó + többes szám jele + tárgyrag
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4. Húzd alá a tárgyat az alábbi mondatokban! Állapítsd meg, hogy iránytárgyak vagy eredménytárgyak! Tegyél x-et a megfelelő helyre!
IRÁNYTÁRGY

a)

Az épületet mesebeli környezetben találják.

b)

A templomot a hegyoldalba építették.

c)

Az érsek ítéletet hozott.

d)

A holdat bámulva beszélgettünk.

EREDMÉNYTÁRGY

5. a) A 4. feladat mondatainak tárgyairól állapítsd meg, hogy határozottak
vagy határozatlanok!
Határozott tárgy:

Határozatlan tárgy:

b) A következő igék mindegyikével – állítmányi szerepbe helyezve őket –
alkoss egy határozott és egy határozatlan tárgyú mondatot!
Például: VÁR vki vkit – Várok egy lányt. Várom a barátnőmet.
HASZNÁL vki vmit
KERES vki vmit
LÁT vki vmit

6.

a) Alkoss egy-egy mondatot a füzetben, amelynek a tárgya:

– felnőtteket és gyerekeket is,
– gazdag lenni,

– a madarakat!

b) Állapítsd meg, milyen szerkezeti típusú az egyes mondatok tárgya!
c) Ábrázold ágrajzzal is az alkotott mondatok szerkezetét!
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7.

Az alábbi szövegrész három kiemelt mondatát elemezzétek lépésről lépésre, és készítsétek el a szerkezeti ágrajzukat a füzetben! Az állítmánnyal
kezdjétek, majd minden mondatrészre kérdőszó + alaptag szerkezetű kérdéssel kérdezzetek rá! Együtt is dolgozhattok.

[1.] A Felső-Mátra legöregebb templomának keletkezését nem ismerjük pontosan. Az egyik elképzelés szerint az egri érsekség úgy határozott, hogy Mátraszentimrének, Mátraszentistvánnak és Mátraszentlászlónak egy
közös templomot épít. A három falu mindegyike azt szerette volna, hogy az ő településük legyen a helyszín. Végtelenbe nyúló, eredménytelen viták követték egymást.
[2.] Az egri érsek megelégelve a helyzetet „salamoni
ítéletet” hozott. Azt a helyet jelölte ki az építkezésre,
amely mindhárom falu központjától egyenlő távolságra
volt. [3.] Ezért építették a templomot a hegyoldalba.

www.termeszetjaro.hu/hu/poi/templom/harom-falu-templomaszent-istvan-kiraly-templom-/24161830

8. Az alábbi mondatokban húzd alá a predikatív szerkezetet! Az alanyt és a
tárgyat jellemezd a szerkezet és a jelentés szempontjából!
Például: A bátyám szeretne eredményes lenni.
a bátyám: egyszerű, határozott alany
eredményes lenni: összetett, határozatlan tárgy

Két fiút és egy lányt vár a szervező önkéntesnek a rendezvényre.
alany:

tárgy:

A filozófiát értelmezni nem mindig egyszerű.
alany:

tárgy:

Az öcsém szeretne mérnök lenni.
alany:

tárgy:
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Részösszefoglalás: a mondatrészek I.
1. Az alábbi, Sas-kő sziklájáról szóló szövegben húzd alá azokat a mondatokat,

amelyek predikatív szerkezetében van tárgyi vonzat is! Érdemes a mondatok
állítmányának vizsgálatából kiindulni, mert tárgyi vonzata csak tárgyas igének lehet (ül vki: tárgyatlan ige; néz vki vmit/vkit: tárgyas ige).

A Kékes felől közeledve a Saskőhöz elkeskenyedik az ösvény.
Majd a talajt impozáns andezitpadok törik át. A sziklaréteg
szemmel láthatóan félrebillent állapotban hever előttünk.
A vulkanikus eredetű hegység a földtörténet korábbi szakaszában dél felé dőlt.
Északi oldala megemelkedett, ezért a Mátra túlnyomó részén az északi lejtők meredekebbek. A Sas-kőnél pedig egy függőleges sziklafal hátán járunk.
Az utolsó jégkorszak idején a fagypont körül ingadozó hőmérséklet formálta a bércet. A korábban felszínre került kőzet repedéseibe befolyó víz jéggé
szilárdulva szétfeszítette a kemény andezitet. Lassan, fokozatosan, apró
darabonként szétpattintva az andezit testét „hátrálásra kényszerítette” a
tömböt. Ezt a folyamatot nevezik krioplanációnak. Ezáltal a fagyaprózódás
szabályos falat faragott ki. A keletkezett fal lábánál törmeléklejtő gyűlt fel.
Az eredeti szöveget itt olvashatjátok:

www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/sas-ko/37404620

2.

Alkoss olyan mondatot, amelynek szerkezetét az alábbi ágrajz szemlélteti!

alany

tárgy

állítmány

tárgy

más mondatrész
(pl. határozó)

más mondatrész
(pl. jelző)
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a) A megoldásodat a mondatrészekre való rákérdezésekkel ellenőrizd!
Mit állítunk? –
Ki/Mi

?–

Kit/Mit

?–

Kit/Mit

?–

Hol/Mikor/stb.

?–

Milyen

?–

b) Állapítsd meg az állítmány, az alany és a tárgy szófaját, megadva azt is,
milyen toldalékaik vannak!
c) Állapítsd meg az állítmány, az alany és a tárgy szerkezeti típusát!
d) Állapítsd meg az állítmány, az alany és a tárgy jelentéstípusát!
NYELVI
KIFEJEZÉS

SZÓFAJ

TOLDALÉK(OK)

SZERKEZETI
TÍPUS

JELENTÉSTÍPUS

állítmány
alany
tárgy

3. Az alábbi mondatokban aláhúzással jelöld az állítmányt, az alanyt és a tár-

gyat, majd add meg jelentés- és szerkezeti típusukat! Figyelj a helyes rákérdezésre!
a) A fák és a virágok már márciusban tavaszt éreznek.
b) A versenyen mindenki a legjobb akar lenni.
c) Jó volna első lenni.

d) Szendvicset és gyümölcsöt vittek a gyerekek a kirándulásra.
e) De jó lenne ma egy nagyot aludni!

f) A résztvevők bejárták és feltérképezték a környező helyeket.
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Részösszefoglalás: a mondatrészek I.

ÁLLÍTMÁNY
Jelentés
a)

Szerkezet

ALANY
Jelentés

Szerkezet

TÁRGY
Jelentés

Szerkezet

igei

b)

egyszerű

c)

–

összetett

d)

határozott

e)
f)

egyszerű

határozott

4. Az 1. feladat szövegéből ragadtuk ki az alábbi – 8 mondatrészből álló – mondatot. Próbáld meg jellemezni az a) és a b) szempont szerint, majd elemezni
gondosan követve a c)–f) szempontokat!

Az utolsó jégkorszak idején a fagypont körül ingadozó hőmérséklet formálta
a bércet.
a) A mondatfajta meghatározása.

b) A mondat szerkezeti jellemzése (a mondat predikatív szerkezetéből kiindulva).
c) A mondatrészek megállapítása rákérdezéssel, jelölésük aláhúzással.
d) A mondat szerkezeti ágrajzának elkészítése a füzetben.

e) Az ágrajz alapján az alárendelő szószerkezetek jellemzése. (Óvatosan a
viszonyszós szókapcsolattal!)
SZÓSZERKEZET

A BŐVÍTMÉNY
MONDATRÉSZI SZEREPE

A SZÓSZERKEZET
TÍPUSA

f) Az állítmány, az alany és a tárgy szerkezeti és jelentéstípusának megállapítása. Rajzolj összefoglaló táblázatot a füzetedbe!
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Szövegértés és szövegalkotás: Sirok
Olvassátok el az alábbi szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

A kék jelzésen felfelé indulva pár perc alatt
elérhetők azok az érdekes sziklaalakzatok,
amelyek a várból is láthatók. Ezek a Barát- és Apáca-sziklák, még feljebb pedig a
Törökasztal. Ha reggel ezeknél a szikláknál kezdesz, még a vár nyitása előtt, remek kilátást fotózhatsz Sirokra és a várra!
A sziklákhoz ‒ többféle változatban is ‒
népmonda fűződik.
A hiedelem szerint Sirok fölött a Tarna völgyében egy hatalmas tó vize
csillogott, amelyet körbeöleltek a Mátra és a környező hegyvidék végtelen
erdei. Itt, a sziklás várhegyen állt az öreg tündér, Darnó király sziklavára,
és itt élt vele szépséges tündérleánya, a halhatatlan Tarna. [...] a szomszédságba új, harcos nép költözött. Hiába tiltotta az öreg király szépséges
leányát a földi halandó vitéz ifjaktól, a kíváncsiság erősebb volt minden
atyai szónál, és Tarna szarvassá változva elment meglesni az új szomszédokat. Szarvaskőnél esett meg a baj: a Mátra urának fia, a deli Bodony vitéz megpillantván a gyönyörű szarvast, utánaeredt. Mikor már a harmadik
nyíl is lepattant a szarvasról, megtört a varázs, és a szarvas visszaváltozott
szépséges tündérleánnyá. Több sem kellett persze a ﬁataloknak, és a népmesék
megszokott fordulata szerint szerelembe is estek. De meglátván az öreg Darnó a birtokára tévedt földi halandót, szörnyű haragra gerjedt, és íjával rálőtt Bodony vitézre. Persze a szerelmes Tarna saját testével védte szerelmét, így a bűvös nyíl átdöfte mindkét szerelmes fiatal szívét, akik rögtön
kővé is változtak. Azóta áll ott e két kőbálvány a hegygerincen (részlet a
helyszíni információs tábláról).
kektura.blog.hu/2019/12/15/siroki_var_szikla etterem#
more14133569

1. Magyarázzátok el, mit jelentenek a szöveg következő kifejezései! (4 pont)
körbeöleltek

földi halandó
birtokára tévedt
szerelembe estek

63
OH_MNY_7__MF_csk_04_13.indd 63

2022. 05. 05. 14:47:35

Szövegértés és szövegalkotás: Sirok

2.
3.

Húzzátok alá a monda tételmondatát, legfontosabb gondolatát! (1 pont)
Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! (10 pont)

a) Ki volt Tarna?

b) Milyen tulajdonságai voltak? Legalább 4-et írjatok!
c) Bodonynak és Tarnának volt egy fontos ellentétes tulajdonsága. Mi jellemzi egyiküket, mi a másikukat?
d) Miért lett mérges a király a lányára?
e) Hogy neveznétek a királynak ezt a tulajdonságát?

4. Ti mit tettetek volna a király helyében? Írjátok le 3–4 mondatban a füzetben! (4 pont)

5. Írjatok 8–10 mondatban mondát a Törökasztal szikla eredetéről a füzetben!
(10 pont)

6. Karikázzátok be annak az állításnak a betűjelét, amelyik szerintetek a legpontosabban fogalmazza meg a szöveg tartalmát! (1 pont)
a) Egy szarvassá változott lányról szól.
b) A szerelemről szól.

c) Kőbálványok keletkezéséről szól.
d) Békés és harcos népekről szól.

Összesen 30 pont/
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A MONDATRÉSZEK II.
A határozók I.: hely, idő, mód, állapot

1. a) Az alábbi szövegben olyan szavakat emeltünk ki, amelyek vagy az ál-

lítmánynak, vagy az állítmány egyik bővítményének valamilyen körülményét fejezik ki. Kérdezz rá a kiemelt mondatrészekre a nyelvérzéked diktálta helyes kérdőszóval és azzal az alaptaggal, amelyhez az adott mondatrész tartozik!

Az Öko-Park Kemping a kivételes szépségű [1.] Szarvaskőn található. A kemping
[2.] területén összesen 45 darab füvesített, árnyas, sátor- és lakókocsihely várja
a vendégeket. A helyek [3.] többségénél
van áramvételezési lehetőség. A [4.] nemenként elkülönített hideg-meleg vizes zuhanyzó és a WC [5.] akadálymentesen megközelíthető. A zuhanyzó
épülete [6.] mögött van a lefolyó a szennyvíz számára. A hulladékgyűjtés
[7.] szelektíven történik. Étkezni a szomszédos [8.] étteremben lehet, a következő legközelebbi étterem [9.] Egerben van. A kemping melletti [10.] panzióban a nap 24 [11.] órájában recepció és drinkbár, a [12.] területen egy
felejthetetlen izgalmakat kínáló kalandpark is várja a vendégeket. A Bükki
Nemzeti Park [13.] szívében megszálló vendégek hamarosan [14.] kipihenten folytathatják útjukat.
Az eredeti szöveget itt olvashatjátok:
www.termeszetjaro.hu/hu/lodging/kemping/oeko-park-kemping/
24202010
RÁKÉRDEZÉS

RÁKÉRDEZÉS

1.

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

13.

7.

14.
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A határozók I.: hely, idő, mód, állapot

b) Írd be az egyes kiemelt mondatrészek számát ahhoz a körülményhez,
amelyet szerinted kifejeznek!
hely

idő

mód

állapot

2. Beszéljétek meg, hogy szerintetek az alábbi mondatok kiemelt határozói a

cselekvő állapotát vagy a cselekvés módját fejezik-e ki! Tegyetek x-et a megfelelő határozófajtához! Látni fogjátok, hogy valamiféle skálát alkotnak a
példák az egyik határozófajtától a másikig. Az egyikben módot és állapotot
is jelent a kiemelt szó.
ÁLLAPOTHATÁROZÓ

MÓDHATÁROZÓ

A beteg gyengén roskadt az ágyra.
A vendég elégedetten távozott.
A vidáman mulatozó emberek énekelnek.
A résztvevők táncolva mulattak.
Péter keményen dolgozik.

3. Vizsgáljátok meg az 1. feladat szövegében kiemelt határozók alaptagjának
szófaját!

HATÁROZÓS
SZÓSZERKEZET

1.

Szarvaskőn
található

HATÁROZÓS
SZÓSZERKEZET

ALAPTAG
SZÓFAJA
foly. mn-i igenév

ALAPTAG
SZÓFAJA

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.

5.

12.

6.

13.

7.

14.
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A mondatrészek II.

4. a) Alkossatok együtt olyan mondatokat, amelyek a predikatív szerkezeten kí-

vül a megadott határozókat is tartalmazzák szabad bővítményként! Segítségül
a predikatív szerkezet állítmányát is megadtuk (igekötőkkel kiegészíthetitek
az igéket). Ha helyesen kérdeztek az egyes mondatrészekre, könnyen megalkothatók a mondataitok.
TANUL vki vmit + időhatározó, helyhatározó

ALSZIK vki + időhatározó, helyhatározó, állapothatározó
BESZÉLGET vki vkivel + időhatározó, helyhatározó
SZERELMES vki vkibe + időhatározó
MOND vki vmit + időhatározó, helyhatározó, módhatározó
b) Válasszatok ki egy mondatot az a) feladatbeli megoldásaitok közül, és
végezzétek el az alábbi lépéseket!

• Húzzátok alá benne a tanult határozókat!
• Kérdezzetek rá a határozókra a megfelelő kérdőszóval és azzal az alaptaggal, amelynek az elemzett határozó a bővítménye!
• Állapítsátok meg a határozók szófaját!
• Állapítsátok meg, milyen toldalék vagy viszonyszó járul a szóhoz!
Mondat:

határozó

rákérdezés
szófaj
toldalék, viszonyszó
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A határozók I.: hely, idő, mód, állapot

5.

a) Ábrázold ágrajzzal a következő mondatok szerkezetét a füzetben önállóan! Az ábrázolás során ne felejts el rákérdezni a mondatrészekre!
Dél körül kíváncsian hallgattuk az ólból vagy
az ól mögül érkező neszezést.
A napokban született kölykök egymást félrelökve igyekeztek anyjukhoz.

b) Az alábbi táblázatot használva jellemezd a két elemzett mondatban lévő
határozók szófaját és alakját!
HATÁROZÓS
SZÓSZERKEZET

dél körül hallgattuk

HATÁROZÓ
FAJTÁJA

időhatározó

SZÓFAJA

főnév

ALAKI TULAJDONSÁGAI

névutós szókapcsolat

6. a) Rákérdezéssel állapítsd meg az alábbi mondat mondatrészeit, a határozók típusát is! A mondatrészeket aláhúzással jelöld!

Délután a ház mögött lévő parkban vidáman szaladgálva játszanak a
gyerekek.
b) Rajzold le a mondat
szerkezeti ágrajzát!
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A határozók II.: ok, cél, eszköz, társ, részes, állandó
1. a) Döntsétek el, hogy az alábbi mondatpárok melyikében van ok-, illetve célhatározó! A határozó fajtáját az aláhúzás elé tett rövidítéssel jelöljétek (o, c)!
A sok kávétól fáj a gyomra.

Egy jegeskávéért ugrott be a kávézóba.

Egy kis csokiért bármit megadnék.

A csokin vesztek össze a gyerekek.

Papp nagyon örült a győzelmének.

Papp a győzelemért küzd.

Készüljünk elő a munkához!

A sok munka miatt későn értünk haza.

A kibékülés végett kereste fel őt.

A kibéküléstől mindegyikük boldog lett.

Unalmában nem érzi jól magát.

Ennek orvoslására vacsorázni hívtam.

b) Figyeljétek meg, milyen jellegzetes toldalékok és viszonyszók fejezik ki
az okhatározót és a célhatározót az a) feladat mondataiban!
okhatározó

célhatározó

2. a) Állapítsátok meg, hogy az alábbi mondatok kiemelt mondatrészei eszköz- vagy társhatározók! Rövidítéssel jelöljétek megoldásotokat (e, t)!
A szomszéd a �iával küldte át a csomagot.

Az igazgató a feleségével érkezett a rendezvényre.
Busszal menjünk!
Éles késsel érdemes felszeletelni a tortát.
Az erdők fái a cserjékkel együtt sokat tesznek a levegő tisztulásáért.
Lilla gyönyörűen játszik zongorán.
Családostul kezdtem kéktúrázni.
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A határozók II.: ok, cél, eszköz, társ, részes, állandó

b) Figyeljétek meg, milyen toldalékok és viszonyszók fejezik ki az eszközhatározót és a társhatározót az a) feladat mondataiban!
eszközhatározó

társhatározó

3. a) Alkossatok 3 mondatot, amelyben van részeshatározó! (Állítmány lehet
például ad, küld, mond, szól.)

b) Alkossatok mondatokat a következő predikatív szerkezetekből kiindulva!
Az állítmányok vonzatai között mindegyik esetben van állandó határozó.
BÜSZKE vki vkire

DOLGOZIK vki vmin
KÁROS vmi vmire
VITATKOZIK vki vkivel vmin
RÁBESZÉL vki vkit vmire
JÓ vki vmiben
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A mondatrészek II.

4. a) A Három-kőről szóló szövegben keresd meg az okhatározót, az eszköz-

határozót és a társhatározót! Jelöld őket hullámvonalas aláhúzással és rövidítéssel (o, e, t)!

A Három-kő a bordázott mészkősziklafalával a
Bükk-fennsík szegélyének éles letörését hangsúlyozza. […] A távolról is feltűnően fehérlő
bércsor mészkőrétegei a szerkezeti mozgások
miatt függőlegeshez közeli állapotba helyezkedtek, eközben palás rétegekre támaszkodtak. Utóbbi gyorsabban pusztult, így a mészkő
alátámasztását vesztve sok helyen leomlott.
Ezután hófehér ormok alakultak ki a lábuknál elterülő törmeléklejtőkkel.
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/harom-ko/22918502

b) A kiemelt mondatot elemezd részletesen az alábbi lépéseket követve!
•
•
•
•
•
•
•

Elemezd a mondatot alkotó mondatrészeket, jelöld aláhúzással a mondatrészek fajtáját! Ügyelj a helyes rákérdezésre!
Készítsd el a mondat szerkezeti ágrajzát a füzetedben!
Írd a táblázatba a határozós szószerkezeteket!
Kérdezz rá a határozói bővítményekre!
Állapítsd meg az alaptagok szófaját!
Állapítsd meg a határozók szófaját!
Állapítsd meg, milyen toldalék járul a határozói szerepben
álló szavakhoz!

határozós szószerkezet
rákérdezés
alaptag szófaja
határozó szófaja

határozói szerepben álló
szó toldaléka
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A jelzők
1. a) Rákérdezéssel állapítsátok meg a Vörös-tóról és a Medve-sziklákról szóló
szöveg kiemelt szószerkezeteiben lévő jelzők típusát!

[1.] A mészkő felszíne általában szivacsként
nyeli el a csapadékvizet, ezért [2.] különleges jelenség, [3.] „karsztos oázis” a Vörös-tó [4.] az
aggteleki hegyek között. A [5.] kicsiny vízfelület [6.] erdők ölelésében, a Baradla-barlang középső bejáratának szomszédságában fekszik.
Partján kővé [7.] dermedt mackócsalád, [8.] a
Medvesziklák csokra sorakozik.

Még többet tudhattok meg a területről az alábbi linken:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/to/voeroes-to-es-a-medvesziklak/45137277
JELZŐS SZÓSZERKEZET

1.

a mészkő felszíne

RÁKÉRDEZÉS
Minek a felszíne?

A JELZŐ FAJTÁJA
birtokos jelző

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

b) Állapítsátok meg, milyen jelzős szószerkezeteket foglal magában az alábbi
szószerkezetcsoport! Rákérdezésekkel állapítsátok meg a jelzők fajtáját!
a Baradla-barlang középső bejáratának szomszédságában
JELZŐS SZÓSZERKEZET

RÁKÉRDEZÉS

A JELZŐ FAJTÁJA

1.
2.
3.
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A mondatrészek II.

2. Húzd alá a következő mondatokban a jelzős szószerkezeteket! Rákérdezéssel állapítsd meg a jelzők típusát, majd add meg az alaptagok szófaját! Ágrajzzal is ábrázold a jelzős szószerkezeteket! Dolgozz önállóan!
Néhány problémát gyorsan meg kell oldanunk.
Rákérdezés:

A szerkezet ágrajza:

A jelző típusa:

Az alaptag szófaja:

A folyó kanyarulatában felgyűlt a hordalék.

A szerkezet ágrajza:

Rákérdezés:

A jelző típusa:

Az alaptag szófaja:

Nem lehetetlen elérni a tervezett klímacélt.

A szerkezet ágrajza:

Rákérdezés:

A jelző típusa:

Az alaptag szófaja:

3. Adjátok meg az 1. feladatban megállapított jelzők szófaját, és figyeljétek meg,
mi jellemzi alakjukat! Kapnak-e toldalékokat? Megoldásotokat beszéljétek meg!

1.

JELZŐS SZÓSZERKEZET

JELZŐ FAJTÁJA

a mészkőnek a felszíne

birtokos jelző

SZÓFAJA

főnév

ALAKJA

a birtokos jelző ragja

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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A jelzők

4. Elemezd önállóan a következő mondatot a füzetedben a megadott lépéseket követve!

A kicsiny és vöröses vízfelület erdők ölelésében, a
Baradla-barlang középső bejáratának szomszédságában fekszik.
a) Állapítsd meg a mondat predikatív szerkezetét!
b) Rákérdezéssel állapítsd meg a mondatrészeket, aláhúzással jelöld őket!
c) Ágrajzzal szemléltesd a mondat szerkezetét!

5. a) Adjátok meg, hogy milyen jelzős szószerkezetekkel állíthatók párhuzamba az alábbi mondatok kiemelt értelmezős szószerkezetei!

Például: Elmentünk a pályára, a suli mellettire. – a suli melletti pályára
Van barátja, kettő. –

Elolvastam a regényt, Tamásiét. –
Elhoztad a labdát, az újabbat? –

Gabi, a szomszédunk nagyon kedves. –

Vegyél fel kabátot, télit! –

b) Húzzátok alá az alábbi mondatban kékkel az értelmezett szavakat,
pirossal az értelmezőket, azután – miközben rákérdeztek a mondatrészekre – készítsétek el a mondat szerkezeti rajzát!
A kisboltban, a sarkiban vettem kiflit, hármat.
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Összefoglalás: a mondatrészek
1. Az alábbi szöveg 11 mondatból áll. Ezek közül 4-nek készítettük el a szerkezeti ágrajzát. Válasszátok ki, hogy az ágrajzok mely mondatok szerkezetét
ábrázolják!
Döntéseteket a mondatok mondatrészeinek elemzésével támasszátok alá!

[1.] Jósvafő a Baradla-barlang bejárata miatt
évszázados idegenforgalmi múlttal büszkélkedhet. [2.] 1928-ban épült a lejárat a mélybe.
[3.] A falu nevét egy 13. századi oklevél említi
először. [4.] A bővizű karsztforrások energiatermelési lehetőséget jelentettek a völgyben
ülő településnek. [5.] A múlt századig működött vashámor és kendertörő a patakokon. [6.] Valószínűleg már Jósvafő
létezése előtt is lehetett itt vasművesség. [7.] A malmoknak ma már nyomuk sincs. [8.] Egyikük épületében kapott helyet a vendéglő. [9.] Fél évszázada a malmok emlékére egy szimbolikus „minimalomkerék” forog a Pappalló mellett. [10.] A település lakossága ma kb. 300 fő. [11.] A környékre az
év során a turisták tekintélyes tömege látogat el.
Még több érdekességet és képet ezen a linken találhattok:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/toertenelmi-varoskoezpont/josvafoiofalu/29402441
a)

Á

Hi A A Hh

Jmi

Megoldás: a) –

b)

Á

A Hi
Hh

, b) –

c)

d)

Á

Hh Hi A
, c) –

Jbi Jmi

, d) –

Á

A Hi Hh
Jbi

2. Alkossatok pármunkában olyan mondatokat, amelyek legalább az alábbi

mondatrészeket magukban foglalják! Kiindulópontként megadtuk a predikatív szerkezeteket!
TESZ vki vmiért (állandó határozó) + időhatározó, birtokos jelző

75
OH_MNY_7__MF_csk_04_13.indd 75

2022. 05. 05. 14:47:48

Összefoglalás: a mondatrészek

SZENVED vki vmiben (állandó határozó) + időhatározó, minőségjelző,
birtokos jelző
ELŐKÉSZÍT vki vmit + célhatározó, társhatározó, helyhatározó
MEGÉRKEZIK vki + helyhatározó, állapothatározó, időhatározó
UTAZIK vki + helyhatározó, eszközhatározó, módhatározó
MEGISMERKEDIK vki vkivel (állandó határozó) + célhatározó, társhatározó,
helyhatározó

3. Válassz ki elemzésre egy mondatot az alábbi három közül! Az a), b), c), d) és

e) lépéseket gondosan követve adj minél részletesebb képet a kiválasztott
mondatról!

Jósvafő a Baradla-barlang bejárata miatt évszázados idegenforgalmi múlttal
büszkélkedhet.
A bővizű karsztforrások energiatermelési lehetőséget jelentettek a völgyben
ülő településnek.
Fél évszázada a malmok emlékére egy szimbolikus „minimalomkerék” forog a
Pap-palló mellett.
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A mondatrészek II.

a) Állapítsd meg a mondatok predikatív szerkezetét!

b) Rákérdezéssel állapítsd meg a mondatrészeket! Az állítmánnyal kezdd!
Aláhúzással jelöld őket a mondatban!
c) Ábrázold a füzetedben a mondat szerkezetét ágrajzzal!

d) Nevezd meg az egyes alárendelő szószerkezeteket, ebben az ágrajzra is támaszkodhatsz. Állapítsd meg az alárendelő szószerkezetek fajtáját az alaptag szófajának és a bővítmény mondatrészi szerepének megnevezésével!
Például: a család kirándul – igei alaptagú alanyos alárendelő szószerkezet
SZÓSZERKEZET

A SZÓSZERKEZET FAJTÁJA

e) Jellemezd a határozókat és a jelzőket szófaji és alaki tulajdonságaikkal!
HATÁROZÓ

SZÓFAJA

ALAKI TULAJDONSÁGAI

JELZŐ

SZÓFAJA

ALAKI TULAJDONSÁGAI

Megoldásaitokat vessétek össze, majd ellenőrizzétek közösen!
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Összefoglalás: a mondat és a mondat alkotóelemei
1. Az alábbi mondatot példaként használva magyarázzátok el a mondat és a
szószerkezet helyét a nyelvi rendszerben!

mondat

szöveg

Tilos a dohányzás!

szószerkezet
szó, szóelem
beszédhang

2. a) Aláhúzással jelöld az alábbi szöveg mondatainak predikatív szerkezetét!
Titokzatos barlangra bukkanhatunk az Aggteleki
Nemzeti Park területén Bódvaszilas és Bódvarákó
között.
A barlang felfedezését a mélyszíni fejtésen dolgozó bányászoknak köszönhetjük.
A föld mélye lenyűgöző formavilágú cseppköveket rejt.

Rákóczi-barlang

Az eredeti szöveget itt olvashatjátok:
www.termeszetjaro.hu/hu/poi/barlang/rakoczi-barlang-esztramos-/
22642246
b) Alkoss minimális mondatokat az alábbi predikatív szerkezetekkel!
FÜGG vmi vmitől

KÉSZÜL vki vmire

GONDOL vki vkire

HISZ vki vmiben
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c) Próbáld meg kifejezni az általad tanult idegen nyelven a b) feladat mondatait! Hasonlítsd össze az egyes mondatrészeket kifejező eszközöket a
magyarban és az idegen nyelvben!
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A mondatrészek II.

3. a) Állapítsd meg az alábbi mondatok mondatfajtáját!
Jössz már?

Holnap végre eljutok a könyvtárba.
Jaj, a lábam!
Legyetek boldogok!
Vajon honnan indul a 6-os busz?
Bárcsak én is veletek tarthatnék!
Szerintem ő is örülne neki.
De jó ez a ruha!
Induljunk már!
b) Döntsd el, hogy az alábbi állítások mely mondatfajtát jellemzik!
A beszélő szándéka tájékoztatás.

Lehet többek között eldöntendő, kiegészítendő, költői.
A beszélő kívánságát fejezi ki.

A mondat végén felkiáltójel áll.

,

,

Gyakran szerepel benne a „bárcsak” szó.

Igei állítmánya vagy az állítmány igei része felszólító módban áll.
,

A beszélő erőteljes érzelmi megnyilvánulása.

4. a) Jellemezd az alábbi mondatot szerkezete szerint! Döntésedet a mondat
predikatív szerkezetéből kiindulva magyarázd is meg!

A kiállítás megnyitójára a város kilenc iskolájából érkeztek a környezetvédelem iránt érdeklődő diákok.
Egyszerű vagy összetett?

Minimális vagy bővített?

Tagolt vagy tagolatlan?

Teljes vagy hiányos?
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Összefoglalás: a mondat és a mondat alkotóelemei

b) Alakítsd át a mondatot úgy, hogy az alábbi szerkezeti típusú mondatok
jöjjenek létre! El is hagyhatsz mondatrészeket, ki is egészítheted a mondatot újabb mondatrészekkel.
egyszerű, tagolt, minimális, teljes:

egyszerű, tagolt, bővített, hiányos:
egyszerű, tagolt, minimális, hiányos:

5. Elemezd a 4. a) feladat mondatát az alábbi lépésekben!

a) Állapítsd meg a mondatot alkotó mondatrészeket! Aláhúzással jelöld őket!
A kiállítás megnyitóján a város kilenc iskolájából vettek részt tegnap a környezetvédelem iránt érdeklődő diákok és tanárok.
b) Jellemezd a mondatrészek szófaját, alakját; szerkezeti típusát; jelentéstípusát!

RÁKÉRDEZÉS
A MONDATRÉSZRE

Mit állítunk?

MONDATRÉSZ

MONDATRÉSZ
SZÓFAJA, ALAKJA

MONDATRÉSZ
SZERKEZETE

MONDATRÉSZ
JELENTÉSTÍPUSA

vettek részt

Kik vettek részt?
Kik vettek részt?
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A mondatrészek II.

c) Ábrázold a mondat szerkezetét ágrajzzal!

d) Jellemezd a mondat szószerkezeteit!

a diákok vettek részt

Megoldásaitokat vessétek össze, majd ellenőrizzétek!
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KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT
A digitális írásbeliség

1. Az internet nyelve inkább a beszédhez, mint az íráshoz áll közel. Milyen érzéseket jelölnek az alábbi emotikonok?

2. Alkoss üzenetet az egyik emotikon felhasználásával!
3. A mémek gyakran humorosan fejeznek ki érzéseket, véleményt, akár erőteljes kritikát.

Keress mémeket az okostelefonodon! Tedd közzé az osztályban, majd beszéljétek meg, hogy
a) mi a humor forrása,
b) mi az üzenetük!

4. „A reklámokra szükség van!” Érvelj az állítás mellett legalább két tén�-

nyel, sorolj fel ellenérveket, majd fogalmazd meg saját véleményedet!
A fogalmazás 6–8 mondatos legyen.
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Kommunikáció és könyvtárhasználat

5. Töltsd ki a táblázatot! Hasonlítsd össze a nyomtatott és a digitális írásbeli
kommunikáció jellemzőit!

NYOMTATOTT SAJTÓ, KÖNYV

HATÁSA
egyén > tömeg

JELLEMZŐI
lineáris olvasás,
szabályai változatlanok,
emlékezet és képzelet
szükséges hozzá,
a tartalom a fontos

MEGTANULÁSA
intézményekben

LÉTREHOZÁSÁNAK
ESZKÖZEI
nyomdai gépek

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ
HATÁSA

JELLEMZŐI

MEGTANULÁSA

LÉTREHOZÁSÁNAK
ESZKÖZEI

6. Találkoztál már a digitális szakadék fogalmával? Magyarázd meg, mit jelent,
és fogalmazd meg, szerinted hogyan lehet tenni ellene!
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Tájékozódjunk a könyvtárban!
1. a) Boldogkőváralján található a Zichy-kastély.

Kutass, és nevezz meg legalább két olyan bibliográfiát, amely segít tájékozódni róla!

b) Ha beírod egy internetes keresőbe a kastély nevét, a találatok nem
egyetlen épületet mutatnak. Találd meg, melyik a Boldogkőváralján lévő
Zichy-kastély!

2. a) Rendezd ábécé szerinti sorrendbe a Nógrád váráról szóló alábbi nyomtatott forrásokat!
•
•
•

•

Nováki Gyula ‒ Feld István ‒ Guba Szilvia ‒ Mordovin Maxim ‒ Sárközy
Sebestyén: Nógrád megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország
várainak topográfiája 4. Castrum Bene Egyesület, Civertan Bt., Budapest
Hernádi Károly: Nógrádi várak. Nógrád Megyei Idegenforgalmi Hivatal,
1982.

Frics Gyula: Nógrádi műemlékek. Nógrád Megyei Tanács VB Műszaki és
Környezetvédelmi Főosztálya, Salgótarján, 1990.
Katona Miklós: Nógrád vár rád! Nógrád Megyei Önkormányzat, Salgótarján, é. n.
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Kommunikáció és könyvtárhasználat

b) Az a) pontban megadott művek között többet elég régen, már több évtizede adtak ki. Nézz utána, találsz-e frissebb kiadású nyomtatott forrást!

3. Az 1. feladatban megnevezett 2 bibliográfia egyikében számold össze, hányszor említik Boldogkőváralja nevét!

Írd le a hivatkozásokat (Szerző: Cím. Kiadó neve, kiadás helye, kiadás éve.
oldalszám)! Az URL-ről se feledkezz meg!
URL:

4. Keress internetes forrásokat Nógrád várának történetéről!
a) Írd le a bibliográfiai adataikat!

b) Érvelj amellett, amelyiket kielégítően hitelesnek tartod! Érvelj az ellen,
amelyre szerinted nem érdemes támaszkodni, ha prezentációhoz gyűjtesz
anyagot!
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Érvelés, meggyőzés
1. „Kéktúrázni jó!” Gyűjts érveket és ellenérveket!

Használhatod a Kéktúra honlapjának összes anyagát, a képeket és a hozzászólásokat is beleértve! Az eredményt 8–10 mondatos fogalmazásban foglald
össze a füzetedben!

2. Kossuth Lajos alábbi országgyűlési felszólalásában azonosítsd a tételmondatot és az érveket!

Uraim! (Felkiáltások: Üljön le!) Engedelmet kérek, majd ha
ki fogok fáradni. Midőn a szószékre lépek, hogy önöket felhívjam, mentsék meg a Hazát, e percnek irtózatos nagyszerűsége szorítva hat keblemre. Úgy érzem magamat, mintha
Isten kezembe adta volna a tárogatót, mely felkiáltsa a halottakat, hogy ha vétkesek vagy gyengék, örök halálba sülylyedjenek; ha pedig van bennük életerő, örök életre éledjenek. Uraim! Így áll e percben a nemzet önök kezében. És
Isten kezükbe adta a mai határozattal a nemzet életét, de kezükbe adta a
nemzet halálát is. Önök határozni fognak. De éppen, mert e perc ily nagyszerű, feltettem magamban, uraim, nem folyamodni az ékesszólás fegyveréhez. Lehetetlen nem hinnem, lehetetlen nem meggyőződve lennem, hogy
bármiben különbözzenek is a vélemények e házban, a haza szent szeretete,
a haza becsületének, a haza önállásának, a haza szabadságának oly érzete, hogy azért utolsó csepp vérét is kész a ház feladni: ez mindnyájunkkal
közös. (Éljen!) És ahol ezen érzés közös, ott nem kell buzdítani, ott a hideg
észnek kell az eszközök között választani csak. – Uraim! A haza veszélyben
van. E szót elég volna talán száraz-ridegen kimondanom, mert hiszen a
homály a szabadság napjának felvirultával lehullott a nemzetről, és önök
látják, miként áll a hon.
(Forrás: mek.niif.hu/04800/04834/html/kossuth0017/kossuth0017.html)
Tételmondat:
Érvek:

86
OH_MNY_7__MF_csk_04_13.indd 86

2022. 05. 05. 14:48:02

Vita, felszólalás, hozzászólás
1. Az alábbi témához két csoportban gyűjtsetek érveket, az egyik csoport mellette, a másik ellene!

„A filmfeldolgozás pótolja a könyv elolvasását.”
ÉRVEK MELLETTE

ÉRVEK ELLENE

2. Látványos sportgálára készül az iskolátok. Gyűjtsétek össze, milyen előnyei

és hátrányai lehetnek egy ilyen rendezvénynek! Figyeljetek arra, hogy ne
véleményt fogalmazzatok meg!

3. Játsszátok el a következő párbeszédeket úgy, hogy mindkét szereplő érvekkel vegyen részt a vitában!

a) anya-lánya: Ne menjen el reggeli nélkül az iskolába a lány!
b) apa-fia: Az apa szokjon le a dohányzásról!

c) barátnők: A saját készítésű vagy a boltban vásárolt ajándék a jobb?

d) apa-lánya: A lány kerékpárral szeretne iskolába járni, de apa ezt túl veszélyesnek találja.
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Vita, felszólalás, hozzászólás

4. Készíts felszólalást a következő témában: sportágválasztás!

5. Olvass el egy környezetvédelemről szóló cikket például a Greendex című
internetes újságból! Készíts hozzászólást a témához!
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Tanév végi összefoglalás
1. Válassz ki egy 8–10 mondatos szöveget a Kéktúra
honlapjáról!

a) Állapítsd meg a szöveget alkotó szavak szófaját!

b) Írd ki a füzetbe a toldalékos alakokat, állapítsd
meg a szóalakok toldalékainak a típusát!
c) Gyűjtsd ki a füzetbe a képzett szavakat, jellemezd
őket alapszófajuk és a képzett szó szófaja szerint!

d) Gyűjtsd ki a füzetbe az összetett szavakat, jellemezd őket az összetétel
típusa szerint!
e) Ha bármelyik részfeladatban valamelyik szóval nem boldogultál, jegyezd fel, hogy órán megbeszélhessétek!

2. A kiválasztott szöveg egyetlen mondatát elemezd a tanult szempontok szerint! A füzetben dolgozz!

a) a mondat predikatív szerkezete
b) a mondat fajtája (mondatfajta)
c) a mondat szerkezeti jellemzése

d) a mondatot alkotó mondatrészek
– szófajuk, alakjuk
– jelentéstípusuk

– szerkezeti típusuk

e) a mondat szerkezeti ágrajza

f) szószerkezetek a mondatban, típusuk

3. Az aláhúzott szavakról állapítsd meg, milyen határozók! Írd a mondatok
után a határozó fajtáját és kifejezőeszközének szófaját!

„Pusztában bujdosunk…”
Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet)

A jó bizonyítványért tanul.
Nem idézet.

„S hidegtől folynak könnyei."
Petőfi Sándor: Téli világ (részlet)
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Tanév végi összefoglalás

„Nádorispán látja Toldit a nagy fával”
Arany János: Toldi (1. ének, részlet)
„Erdő nincsen zöld ág nélkül”
Népdal, Bukovina

„Nem szól a harsogó haris a fű közül”
Petőfi Sándor: A puszta, télen (részlet)

„Majd lesz neked, Jancsi!”
Petőfi Sándor: János vitéz (3. fejezet, részlet)

„Lassan hervadni el…”
Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet... (részlet)
„Menjen táncba ki-ki köztünk az ő jegyesével.”
Csínom Palkó (részlet)

„Toldi a jó késsel a cipót fölszelte”
Arany János: Toldi (4. ének, részlet)

4. Rajzold meg egy általad kitalált – legalább hat mondatrészből álló – egyszerű mondat ágrajzát! Add fel elemzési feladatként órán az osztálynak!
Mondat:
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FORRÁSJEGYZÉK
Irodalomjegyzék
Részletek
86. oldal. Kossuth Lajos országgyűlési felszólalása. mek.niif.hu/04800/04834/html/
kossuth0017/kossuth0017.html (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
20., 90. oldal. Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet... magyar-irodalom.elte.hu/
sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/egygondo.htm (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

36. oldal. dr. Kocsisné dr. Molnár Gitta: Kertészkedés mindenkinek. Szalay Könyvkiadó,
2021 (ISBN 978 963 459 347 8)
36. oldal. Gerald Durrell: A véznaujjú maki meg én. Madagaszkári mentőexpedíció.
(Fordította: Borbás Mária) Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012
(ISBN 978-963-07-9449-7)
36. oldal. Tamási Áron: Ábel a rengetegben. Ciceró Könyvkiadó, Budapest, 1997
(ISBN 963-539-325-3)

36. oldal. Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály. Válogatott írások. Európa Diákkönyvtár. Európa Kiadó, Budapest, 2009 (ISBN 978-963-07-8685-0)
36. oldal. Kecskés Andrásné – Rozgonyi Jánosné: Kémia 7. A víz. Oktatási Hivatal,
Budapest, 2015
36. oldal. A szegény vándorlegény. Magyar népmese. varazsbetu.hu/mesetar/
a_szegeny_vandorlegeny (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

89. oldal. Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet). magyar-irodalom.elte.hu/
sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/xix.htm (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

89. oldal. Petőfi Sándor: Téli világ (részlet). magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/
setup/portrek/petofi/telivila.htm (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

90. oldal. Arany János: Toldi (1. ének, részlet). magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/
setup/portrek/arany/telso.htm (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

90. oldal. Petőfi Sándor: A puszta, télen (részlet). magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/
igyjo/setup/portrek/petofi/pusztel.htm (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
90. oldal. Petőfi Sándor: János vitéz (3. fejezet, részlet). magyar-irodalom.elte.hu/
sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/jv3.htm (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

90. oldal. Csínom Palkó (részlet). www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/
Szoveggyujtemeny-szoveggyujtemeny-1/a-kuruc-kor-irodalma-A2A/nepballadakvitezi-enekek-AF4/csinom-palko-B47 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

90. oldal. Arany János: Toldi (4. ének, részlet). magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/
setup/portrek/arany/tnegyedi.htm (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
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Internetes szövegek
6. oldal. Erdei etikett kéktúrázóknak (részlet). www.kektura.hu/tudastar-cikk/
erdei-etikett-kekturazoknak (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
23. oldal. Sárkány-barlang (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/barlang/
sarkany-lik-sarkany-barlang/58025163 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

25. oldal. Szent György-hegy (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/foeldtaniertek/bazaltorgonak-szent-gyoergy-hegy-/25902118 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
28. oldal. Kinizsi Pál-kilátó (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilato/kinizsipal-kilato-kab-hegy-/26458357 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
35. oldal. Pannon Csillagda (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/
latogatokoezpont/pannon-csillagda-latogatokoezpont-bakonybel-/24195814
(Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

46. oldal. Villámfutás a Villámokon (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/tour/
terepfutas/villam-futas-a-villamokon/57237704 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

48. oldal. Három-Hárs-gerinc (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/
harom-hars-gerinc/23226851 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
52., 54. oldal. Kéz-kilátó (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilato/
kez-kilato/57268324 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

56., 59. oldal. Három falu temploma (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/
templom/harom-falu-temploma-szent-istvan-kiraly-templom-/24161830
(Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

60. oldal. Sas-kő (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/sas-ko/
37404620 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

63. oldal. Sirok (részlet). kektura.blog.hu/2019/12/15/siroki_var_szikla_
etterem#more14133569 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)

65. oldal. Öko-Park Kemping (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/lodging/kemping/
oeko-park-kemping/24202010 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
71. oldal. Három-kő (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/kilatohely/harom-ko/
22918502 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
72. oldal. Vörös-tó és a Medve-sziklák (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/to/
voeroes-to-es-a-medve-sziklak/45137277 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
75. oldal. Jósvafői ófalu (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/toertenelmivaroskoezpont/josvafoi-ofalu/29402441 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
78. oldal. Rákóczi-barlang (részlet). www.termeszetjaro.hu/hu/poi/barlang/
rakoczi-barlang-esztramos-/22642246 (Letöltés ideje: 2021. 09. 06.)
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Képjegyzék
Illusztrációk
A munkafüzetben szereplő illusztrációkat Pap Katalin készítette.
Fotók

12. oldal. A sárvári arborétum (Fénykép: Papp Géza, kektura.blog.hu)

14. oldal. A Kéktúra-emlékmű (Fénykép: Farkas Péter, Magyar Természetjáró
Szövetség)

23. oldal. A Sárkány-lik barlang bejárata a Szent György-hegyen (Fénykép: Gulyás
Attila, Magyar Természetjáró Szövetség)

25. oldal. A bazaltorgonák (Fénykép: Dömsödi Áron, Magyar Természetjáró Szövetség)
28. oldal. Esős téli naplemente a Kab-hegyen (Kinizsi Pál-kilátó) (Fénykép: Dömsödi
Áron, Magyar Természetjáró Szövetség)
35. oldal. A Pannon Csillagda (Fénykép: Pannon Csillagda)

37. oldal. A Károlyi-kilátó felső szintje (Fénykép: Farkas Péter, Magyar Természetjáró
Szövetség)
37. oldal. A Károlyi-kilátó teraszán (Fénykép: Farkas Péter, Magyar Természetjáró
Szövetség)
41. oldal. Csókakő vára a magasból (Fénykép: Civertan Stúdió/legifoto.com).

46. oldal. Zsitvay-kilátó (Fénykép: Martin Edit, Magyar Természetjáró Szövetség)
48. oldal. Nyári Három-Hárs (Fénykép: Dömsödi Áron, Magyar Természetjáró
Szövetség)

52. oldal. A Kéz-kilátót a gyerekek is hamar birtokba vették (Fénykép: Lánczi Péter,
Magyar Természetjáró Szövetség)
54. oldal. Kéz formájú kilátó Hollókő és Felsőtold között, az OKT útvonalán
(Fénykép: Lánczi Péter, Magyar Természetjáró Szövetség)

56. oldal. A Három falu temploma a levegőből (Fénykép: Farkas Péter, Magyar
Természetjáró Szövetség)

59. oldal. Az egyik stáció a Három falu templomából (Fénykép: Dabis Silvius B., Magyar
Természetjáró Szövetség)
60. oldal. Sas-kő (Fénykép: Dömsödi Áron, Magyar Természetjáró Szövetség)
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63. oldal. Siroki tufaszirtek a Bükk előterében (Barát- és Apáca-sziklák) (Fénykép:
Német-Bucsi Attila, Magyar Természetjáró Szövetség)

65. oldal. Öko-Park Kemping Szarvaskőn (Fénykép: facebook.com/okoparkadmin).
71. oldal. A Három-kő drónról (Fénykép: Farkas Péter, Magyar Természetjáró
Szövetség)

72. oldal. Kővé dermedt medvecsalád (Medve-sziklák) (Fénykép: Dömsödi Áron,
Magyar Természetjáró Szövetség)
74. oldal. A Vörös-tó (Fénykép: Dömsödi Áron, Magyar Természetjáró Szövetség)

75. oldal. A jósvafői ófalu a Pap-pallónál (Fénykép: Dömsödi Áron, Magyar Természetjáró
Szövetség)

76. oldal. Az ófalu patakága Jósvafőn (Fénykép: Dömsödi Áron, Magyar Természetjáró
Szövetség)

78. oldal. Rákóczi-barlang (Fénykép: Gulyás Attila, Magyar Természetjáró Szövetség)
84. oldal. A nógrádi vár a magasból (Fénykép: Civertan Stúdió/legifoto.com)

86. oldal. Kossuth Lajos (1842, Franz Eybl litográfiája, Magyar Nemzeti Múzeum,
Budapest)
18., 36., 38., 68., 69., 88.: Shutterstock Képügynökség
17., 44., 78.: Thinkstock
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