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Előszó helyett
Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Remélem, nem veszed tolakodásnak, hogy nemcsak a levelemben, hanem a kézikönyv egészé-
ben a tegező formát használom. Egyrészt pedagógusok között ez már csak így szokás, másrészt 
lehet, hogy személyesen is ismerjük egymást, mert az elmúlt évek során találkoztunk valamelyik ál-
talam tartott módszertani előadáson, képzésen. Az is elképzelhető, hogy szerepelsz a módszertani 
e-mailes levelezőlistámon, ahonnan a mindennapi tanítási gyakorlatban hasznosítható anyagokat 
küldök neked. Ha szeretnél csatlakozni a kollégák több ezres táborához, kérlek, jelezd nekem, kizá-
rólag az e-mail-címemre: csopike9@gmail.com.

A 2020/21-es tanév ismét nagy változásokat hoz(ott) az oktatásügyben, így a tanításban is. Beve-
zetésre kerül az új Nemzeti alaptanterv és az 1., az 5. és a 9. évfolyamon az új kerettanterv. Ezekről 
a dokumentumokról nem szándékozom véleményt nyilvánítani. Ez van, ezt kell szeretni, ahogyan 
ezt a nagymamám mondaná. Nem problémákat szeretnék feltárni neked, hanem megoldásokat 
javasolni.

A 2020/21-es tanév az én tankönyvírói munkámban is vízválasztó lett. A hivatalos tankönyvlistán 
már nem találtad sem az 5. évfolyamos nyelvtan tankönyvemet és munkafüzetemet, sem a Szöveg-
értést fejlesztő gyakorlatok című tankönyvemet. Ettől az évtől már a 7. évfolyamosokat sem. Ahogy 
mondani szokták: Ha Isten becsuk egy ajtót, valahol máshol kinyit egy ablakot. Az én számomra  
a Műszaki Könyvkiadó vált a kinyíló ablakká. A 2021/22-es tanévtől már nemcsak az 5. évfolyamos, 
hanem a 6. évfolyamos, sőt már a 7. évfolyamos – Nyelvtan és helyesírás munkatankönyv, Szövegértést 
fejlesztő gyakorlatok – taneszközeim is a Műszaki Könyvkiadó gondozásában jelennek meg. A kiadvá-
nyok 20%-os kedvezménnyel rendelhetők a kiadó webáruházából: www.konyvbagoly.hu. Ha beírod  
a keresőbe, hogy Széplaki Csöpi, minden, a Műszaki Kiadónál megjelent könyvemet megtalálod. 

A 7. évfolyamos nyelvtan helyi tantervéhez és tanmenetjavaslatához Word-formátumban tudsz 
hozzájutni a Műszaki Kiadó honlapján: 

https://www.muszakikiado.hu/letoltesek/kozismeret/magyar-nyelv/

Ennek a kézikönyvnek az elkészítésekor elsősorban a gyakorlati használhatóságot tartottam szem 
előtt. Megtalálható benne – témakörök szerint időrendben haladva – valamennyi munkatanköny-
vi feladat megoldása. Minden esetben – amikor szükségesnek tartottam – nemcsak az ellenőrzésre 
vonatkozó megjegyzéseimet tettem közzé, hanem a módszertani javaslataimat is. Minden fe-
jezet előtt egy rövid részben összefoglaltam, melyek azok az anyanyelvi ismeretek és képességek, 
amelyekre az adott témakörben fókuszálnunk kell. Mindenképpen fontosnak tartom kiemelni, hogy 
a kézikönyvön belül tanítási és tanulási algoritmusokat is találsz. Ahhoz, hogy hatékonyan tud-
juk a tanítványaink szövegértési és szövegalkotási képességeit fejleszteni, el kell sajátítaniuk az adott 
képességfejlesztéshez kapcsolódó algoritmusokat. Nem volt ez másképpen alsó tagozaton sem,  
a betű- és írástanítás során.

Kérlek, bármilyen elírást, betűkihagyást stb. észlelsz a munkatankönyvben, jelezd  
az e-mail-címemen: csöpike9@gmail.com. Hálás leszek érte. A következő kiadásban már javítani 
fogjuk a Műszaki Könyvkiadó munkatársaival.

Befejezésül enged meg, hogy felhívjam a figyelmedet a Műszaki Kiadó gondozásában már meg-
jelent módszertani segédleteimre, amelyeket a kiadó webáruházán – http://konyvbagoly.hu/  
– keresztül 20% kedvezménnyel tudsz megrendelni.
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Előszó helyett
Középiskolás akarok lenni – Magyar nyelv és irodalom felvételi feladatsorok (MK-2480)
A feladattárban öt témakörben találhatók azok a feladatok, amelyek megoldásával használóik 

nemcsak a középiskolai magyar felvételire, hanem a középiskolai nyelvtan- és irodalomórákra is 
felkészülhetnek. Ezek a feladatok elsősorban az anyanyelvi, helyesírási, szövegértési és szövegal-
kotási képességeket, valamint a szókincs elemeit aktivizálják. Minden témakör elején jótanácsok 
olvashatók. A kiadvány végén megtalálhatók a feladatok megoldásai.

Ajánlom mindazok – szülők, magyartanárok – figyelmébe ezt a segédletet, akik támogatni kí-
vánják azokat a diákokat, akik középiskolások akarnak lenni.

Új helyesírási szabályzat – A változások tanításának módszerei (MK–2406)
A 2015 szeptemberében megjelent A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása könyvben külön 

fejezet található Változások a magyar helyesírás szabályai 12. kiadásában címmel. Mennyivel nyújt 
több segítséget az általam írt módszertani segédlet?

Minden példát kigyűjtöttem a szabálypontok szövegének pontosítására és kiegészítésére. Az új 
szabálypontok, szabályváltozások megtanításához hozzárendeltem az adott évfolyamot. Módszer-
tani javaslatokat, ötleteket társítottam hozzájuk, valamint feladatsorokat állítottam össze a rögzí-
téshez, gyakorláshoz. Az ellenőrzés megkönnyítésére a feladatok után a megoldásuk is megtalál-
ható. Kiegészítettem a megváltozott helyesírású szavak jegyzékét. Az egyes szavaknál feltüntettem  
a kapcsolódó szabálypontok számát, és további példaszavakat is írtam hozzájuk. Táblázatokkal, 
gondolattérképpel segítem a szabálypontok rendszerének megértését és tanulását-tanítását.

A szövegalkotás tanításának módszerei 3–8. évfolyam (3 kötetes)

A kötetek felépítése
 – Az elsajátítandó alapfogalmak
 – Fejlesztési célok, követelmények és fejlesztendő képességek
 – Szóbeli szövegalkotás az írásbeli szövegalkotás előkészítéséhez
 – Az adott fogalmazásműfaj tanításának algoritmusa
 – Az adott fogalmazásműfaj szövegalkotási algoritmusa
 – Óravázlatok

A 3. kötet (MK–1905) témái
 – a modern kommunikációs műfajok (sms, e-mail, blog, önéletrajz stb.)
 – a sajtóműfajok tanításának módszerei (hír, tudósítás, interjú, riport stb.

A pedagógiai, magyartanári munkához jó egészséget, sok sikert kívánok!
Kollegiális tisztelettel és szeretettel üdvözöllek:

Budapest, 2022
Széplaki Erzsébet, Csöpi

Az 1. kötet (MK–1903) témái
 – A szöveg és a szövegalkotási műveletek
 – A mesealkotás tanításának módszerei
 – Az elbeszélésalkotás tanításának módszerei

A 2. kötet (MK–1904) témái
 – A leírás tanításának módszerei
 – A jellemzés tanításának módszerei
 – A levélírás tanításának módszerei
 – A kevert szövegek tanításának módszerei
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
A munkatankönyvről röviden
Mielőtt rátérnék a feladatok megoldásaira, illetve megismernéd a feladatokhoz kapcsolódó módszer-
tani javaslataimat, megjegyzéseimet, szeretném megismertetni veled a munkatankönyvem szerke-
zetét. Ezt azért tartom fontosnak, mert nem biztos, hogy a tantárgyfelosztásodból adódóan ismered  
a Műszaki Kiadó gondozásában 2020-ban és 2021-ben megjelent 5. és 6. évfolyamos Nyelvtan és helyesírás 
munkatankönyvhöz készült kézikönyveimet.
 Nagyon fontosnak tartom tudatni veled, hogy a munkatankönyvet a heti 2 nyelvtantanítási órával 
haladó tanulóknak és magyartanároknak készítettem. 2021 nyarán reprezentatív felmérést készítettem 
több száz kolléga részvételével, hogy iskolájukban a 7. évfolyamon hány nyelvtanórájuk van. Az eredmény 
a következő lett: heti 2 óra – 71%, 1,5 óra – 15%, 1 óra – 14%. Azoknak a tanulóknak, akiknek heti egy 
nyelvórában kell elsajátítani az eléggé fajsúlyos tananyagot, elegendő feladat áll majd a rendelkezésre 
az otthoni gyakorláshoz, a kollégáknak a felzárkóztatáshoz.
 Minden megtalálható a taneszközben: az indukciós szöveg, a fogalom kialakításához szükséges felada-
tok, az általánosítást követően a szabály, amit meg is kell tanulniuk a diákoknak, hiszen szakemberként 
tudjuk, hogy a képességfejlesztéshez ismeretekre is szükség van. A gyakorló feladatok pedig nemcsak 
az elsődleges rögzítést, hanem a begyakorlást is szolgálják.
 A feladatok minőségénél és mennyiségénél igyekeztem nemcsak a szakmai, módszertani szempon-
tokat és a tanulók életkori sajátosságait figyelembe venni, hanem azt is, hogy egy tanítási óra 45 percig 
tart. Azt is tudjuk, hogy a tanításra-tanulásra szánt aktív idő ennél kevesebb. Annak vagyok a híve, 
hogy inkább kevesebb feladatot oldjanak meg a gyerekek, de azt alaposan, megfelelő időt biztosítva  
a számukra. Nem a megoldott feladatok sokasága biztosítja egy tanítási óra hatékonyságát. Főleg ha  
ez azzal jár, hogy a tanulók többsége a jobb képességűektől várja a megoldást. Ami még roppant fontos 
és elmaradhatatlan: minden megoldott feladatot ellenőrizni, javítani és javíttatni kell. Ez pedig 
nagyon időigényes munka. 
 Lényeges szempont volt számomra, hogy az egyszerű mondatok szerkezetével a hatékonyabb  
I. félévben foglalkozzunk. A téli szünetek előtt egy könnyedebb témakör került a munkatankönyvbe és 
a tanmenetbe is, az Állandó és változó anyanyelvünk. Áprilisban és májusban az ünnepi beszédet (nyol-
cadikos ballagási búcsúztatója), a köszöntőt is feldolgozó A kommunikáció témakör kerül sorra.
Az első óra fontos része az új taneszköz megismerése is. Ehhez a munkatankönyv tartalomjegyzéke és 
a 4. oldalon olvasható Hasznos információk adja az alapot. Ez az oldal a te számodra is lényeges mód-
szertani információkat nyújt. Például a differenciálás lehetőségére:

A jel nélküli feladatok könnyűek. 

¨ Közepesen nehéz feladat

¡ Nehéz feladat

Egyes feladatoknál a javasolt munkaformákat is feltüntettem:

Párban dolgozzatok!

Csoportban dolgozzatok!
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
 A páros és csoportmunkában a heterogén párokat és csoportokat részesítem előnyben. Ahogy mon-
dani szoktam: a jó képességű tanulók a közös munka során szárnyalni tudnak, a gyenge képességűeknél 
pedig a vak vezeti a világtalant.
 A rövidítések megismerésével helyet és időt takaríthatnak meg, a tanulók pedig szívesen alkalmazzák, 
hiszen az internetes kommunikációjuk is erre épül. 
 A szótárak és kézikönyvek megismerése és használata az internetes világban is fontos. Egyrészt nem 
minden gyerek rendelkezik okostelefonnal és saját számítógéppel, másrészt a papíralapú segédkönyvek 
– ha máshol nem – az iskolában megtalálhatók. 
 Ha már az interneten kutakodnak, ismertesd meg velük a hiteles forrásokat: 
• magyar nyelv értelmező kéziszótára: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexiko-

nok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/,
• idegen szavak gyűjteménye: https://idegen-szavak.hu/,
• helyesírási tanácsadó portál: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest,
• A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12,
• Magyarország online szinonimaszótára: https://szinonimaszotar.hu/!

Ismétlés
Szinte minden fejezet előtt – így az Ismétlés esetében is – egy rövid bevezető olvasható a mun- 
katankönyvben. Ez valójában a témára való ráhangolódást, a célkitűzést és a motivációt tartalmazza. 
Ebben a fejezetben főleg azokat a szófajtani ismereteket tekintjük át és gyakoroljuk, amelyekre feltét-
lenül szükségük lesz ahhoz, hogy a diákok megértsék, és megfelelő módon tudják alkalmazni a 7. évfo-
lyamon megtanulandókat beszéd és írás közben. Ennek kiemelését azért tartom szükségesnek, mert  
az ismétlésnek éppen az a célja, hogy az új ismereteknek megfelelő alapot képezzen.
 A feladatok könnyebb beazonosítása végett mindig feltüntetem a munkatankönyvi oldalszámot is.

4. /1. A keresztrejtvény megfejtése:

Megjegyzés: A korábbi éveknek meg- 
felelően a részmegoldásoknál a he- 
lyesírásnak is hibátlannak kell lennie.

1. M I

2. S Z Ó

3. N É V M Á S

4. F Ő N É V

5. K Ö T Ő

6. N É V E L Ő

7. M E L L É K N É V

8. J E L

9. T Ü R E L M E S

10. S Z Á M N É V

11. I G E K Ö T Ő

!
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
A szófajok
4. /2. Bárcsak kirándulnánk egyet vasárnap!

Vajon esni fog-e az eső?
Nézzük meg az előrejelzést!
Az interneten gyorsabban meg tudjuk nézni.

Várható kapcsolódó mondat: Készüljetek fel a kirándulásra!
Megjegyzés: Csak felszólító mondat fogadható el. 

Igék

Mondatszók

Viszonyszók

indulatszó

módosítószó

segédige

kötőszó

névutó

igekötő

névelő

felelő-, 
kérdőszó és 

társalgási szó 

hangutánzó 
mondatszó

Határozószók

Névszók

Igenevek
főnévi 

névmás  

számnév

melléknév

főnév

melléknévi 

határozói

SZÓFAJOK

2.

15.

17.

3.

9.

5.

8.

10.

11.

14.

6.

12.

7.

13.

4.

16.

18.

1.

5. /4. a A földrajzi nevek jelentése és az igék jelentése közötti ellentét.

  b Aláhúzandó igék: vacogtunk, kacagtunk, napoztunk, jóllaktunk, álmodtunk

  c Bekarikázandó főnevek: Hévízen, Szomoródon, Árnyékoson, Koplallón, Éberlakon
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
Megjegyzés: Hévíz: város Zala megyében,
 Szomoród: kitalált földrajzi név,
 Árnyékos: egy parkoló neve Siófokon,
 Koplaló: domb Bács-Kiskun megyében, Csávoly közelében (a versben Koplalló),
 Éberlak: kitalált földrajzi név.

6. /5. a Jókai Mór.

  b Várható értékelés:
• A jellemzés megfelel a műfaji sajátosságoknak: bemutatta a példakép, Baradlay Jenő 

külső és belső tulajdonságait. Sok melléknevet használt.
• A szöveg tagolása helyes, a tárgyalásé is.
• A bevezetés illik a témához, figyelemfelkeltő. A bevezetésben a saját érzéseit is megfo-

galmazta a hetedikes, aki a szöveget alkotta.
• A belső tulajdonságok bizonyítására jók a példák.  

 
 c A várható vázlat:

  I. Baradlay Jenő a példaképem
 II. 1. A legkisebb fiú külseje és belső tulajdonságai
     2. Az önfeláldozó hős
III. Olyan szeretnék lenni!

 e felnéz, megformált, filmsztár, valamilyen

 f okos, szerény, családcentrikus, kedvenc, félénk, bátortalan, vékony, szemüveges,
gyenge, legkedvesebb, legifjabb szerelmes

7. /6. melléknév: forróbb, tavalyi, arcú, kedves
melléknévi igenév: kipirult, lejárt, kényszeredett, rekkenő
Megjegyzés: A forró szó melléknévvé vált melléknévi igenév, amelyet az is bizonyít, hogy 
fokozható: forróbb, legforróbb, legeslegforróbb. A rekkenő szó nem fokozható (rekkenőbb?, leg-
rekkenőbb?), ezért melléknévi igenév.

7. /7. a Aláhúzandó főnévi igenevek: enni, venni, megsütni, mosogatni, menni, kérni, segíteni

  b Panni: főnév, debreceni: melléknév, feni: ige, megkeni: igekötős ige

7. /8. A keresett szófaj: igekötő
Várható feladványok: Hárman vagyunk testvérek. Az egyikünket a számnévvel, a másikunkat 
a távolra mutató névmással szokták összekeverni. (névelő) Vagy:
Nagyon sokféle alakom van. Hol cselekszem, hol létezem, hol történek. Mindenféle jeleket és 
ragokat biggyesztenek rám. (ige)

8. /9. A Vajon hisz-e Gedeon a barátjának?      Szeged
  B Bárki bármit mondhat, van még remény.   Hatvan
  C Ezt a rekeszt helyezd a polc alá!      Keszthely
  D Mered e lényt megérinteni?      Edelény

  a Szeged

  b Szegedi Dóm
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Feladatmegoldások, módszertani ötletek
8. /10. a 3 tojás, 10 dkg reszelt sajt, só, bors, 4 kifli, vaj, köménymag

  b Várható szóbeli szöveg: Három tojást habosra kevertem. 10 dkg reszelt sajtból annyit tettem
hozzá, hogy kemény masszát kapjak. Megsóztam, megborsoztam. A hosszában félbevá-
gott 4 kiflit kissé megpirítottam, vajjal megkentem, és a sajtos, tojásos masszát elosztottam  
a tetejükön. Az egészet meghintettem köménymaggal. Grillsütőben 10 perc alatt aranysár-
gára sütöttem.

  c Várható írásbeli szöveg: Három tojást habosra keverünk. 10 dkg reszelt sajtból annyit teszünk 
hozzá, hogy kemény masszát kapjunk. Megsózzuk, megborsozzuk. A hosszában félbevágott 
4 kiflit kissé megpirítjuk, vajjal megkenjük, és a sajtos, tojásos masszát elosztjuk a tetejükön. 
Az egészet meghintjük köménymaggal. Grillsütőben 10 perc alatt aranysárgára sütjük.

  d Három tojást habosra keverünk. 10 dkg reszelt sajtból annyit teszünk hozzá, hogy kemény
masszát kapjunk. Megsózzuk, megborsozzuk. A hosszában félbevágott 4 kiflit kissé  
megpirítjuk, vajjal megkenjük, és a sajtos, tojásos masszát elosztjuk a tetejükön. Az egészet 
meghintjük köménymaggal. Grillsütőben 10 perc alatt aranysárgára sütjük. 

  e Szerepjáték páros munkában.

9. /11. Szeretném, ha te is velem jönnél a megbeszélésre. 
Téged senki sem hívott meg a klubdélutánra? 
Ne szerezz magadnak felesleges kellemetlenséget! 
A fiúk farkasszemet néztek egymással. 
Az előbb valamilyen neszt hallottam. 
Mennyi zsemlét vegyek a holnapi kirándulásra? 
Ez a kazetta az enyém, és nem a tied.
Ugyanolyan cipőt szeretnék venni, mint az övé. 
Megint elkésett néhány gyerek az edzésről.

  a 

  b Farkasszemet néz: bátran szembenéz valamivel vagy valakivel. 
Egyéni megoldás, hogy miért nézhetnek így egymásra a fiúk.

9. /12. Kiinduló mondat Melléknévi igeneves szerkezet Határozói igeneves szerkezet
 Lehajtja a fejét. lehajtott fejjel a fejét lehajtva
 Lesüti a szemét. lesütött szemmel a szemét lesütve
 Görnyeszti a hátát. görnyedt háttal a hátát görnyesztve
 Behajlítja a térdét. behajlított térddel a térdét behajlítva

Névmás

Csak főnév szerepében áll Főnév, melléknév, 
számnév szerepében áll

személyes téged, te, velem kérdő mennyi

visszaható magadnak mutató ugyanolyan, ez

kölcsönös egymással határozatlan valamilyen, néhány

birtokos övé, enyém, tied általános senki
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  a Lehajtja a fejét = szomorú. 

Lesüti a szemét = szégyenkezik vagy zavarban van.
Görnyeszti a hátát = fáradt vagy megalázott.

  b Például: Töri a fejét = gondolkodik. Leesik az álla = csodálkozik. Hegyezi a fülét = hallgatózik.

9. /13. nagyon, későn, szemlátomást, éppen, rögtön, nyomban, azonnal

10./14. Helyet jelöl: néhol, ide, honnan, emitt 
Időt jelöl: meddig, ekkor, valamikor, néha
Egyéb körülményt jelöl: hogyan, úgy, ekképpen, sehogyan

10./15. bent – benn: beljebb, legbeljebb kint – kinn: kijjebb, legkijjebb 
fent – fenn: feljebb, legfeljebb lent – lenn: lejjebb, leglejjebb

10./16. Elolvastam a kölcsönkapott könyvet. Nagyon tetszettek benne az elbeszélések. Az egyik
  különösen. Az, amelyik egy megszelídített farkasról szólt. Az igazság az, hogy kétszer is
  elolvastam.

10./17. egésség, cukrázda, igazság, annya, darásfészek, mennydörgés, botyja, bátyja,
  bőröndel, színpad, melhártya, szémpor, önygyújtó, mozsdó, bottal, ablakból

  a és b
 Javított szó Mássalhangzótörvény Javított szó Mássalhangzótörvény
 egészség í. n. j. teljes hasonulás bőrönddel í. j. teljes hasonulás
 cukrászda z. sz. r. hasonulás mellhártya rövidülés
 anyja í. n. j. teljes hasonulás szénpor k. h. sz. hasonulás
 darázsfészek z. sz. r. hasonulás öngyújtó k. h. sz. hasonulás
 botja összeolvadás mosdó z. sz. r. hasonulás

10./18. Ábrahámhegy, Aszófő, Badacsony, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Keszthely, Siófok,
  Szántód, Zamárdi

11./19. a Móricz Zsigmond Színház, Szegedi Tudományegyetem, Nők Lapja, Élet és Irodalom, 
   Szent Péter esernyője, Nemzeti Sport, Észak-Magyarország

  b Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Soproni-hegység, Nemzeti dal, Fertő tó, 
   A Pál utcai fiúk, Horvátország, Amerikai Egyesült Államok, Bükk hegység 

  c Petőfi mozi, Békés megye, Velencei-tó, Székesfehérvár, Keleti pályaudvar, 
   A kőszívű ember fiai, Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Lukács fürdő

10./20. magyarországi, Hajdú-Bihar megyei, sváb-hegyi, Duna-parti, nyugat-dunántúli, Erzsébet hídi

10./21. Szeptember 1.-én volt a tanévnyitónk. Idén már 7-be járunk. A 2-on van az osztálytermünk. 
  A VI kerületben a mi iskolánk a legnagyobb.

Szeptember 1-jén (1-én) volt a tanévnyitónk. Idén már 7.-be járunk. A 2.-on van az osztálytermünk. 
A VI. kerületben a mi iskolánk a legnagyobb.
Megjegyzés: Az alternatív írásmódú szavak közül elég az egyiket leírnia a tanulónak. 
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10./22. A jó vezetőnek erélyesnek kell lennie. A felesleges fecsegésnek se eleje, se veleje egy megbeszé-

lésen. Az emberek azonban nem szeretik a kiismerhetetlen, rejtélyes főnököt, főleg, ha a tu-
lajdonságai között még a kevélység is megtalálható. Az ilyen ember megmételyezi a légkört. 
Általában csírájában fojtja el a többiek javaslatait.

  a erélyes: erős karaktert, akaratot megjelenítő; ellentmondást nem tűrő
se eleje, se veleje: hosszú, mint az örökkévalóság, nincs értelme
megmételyez: megfertőz, megront
csírájában fojtja el: már az elején véget vet neki

  b Várható tulajdonságok: A sikeres vezető kommunikációra buzdítja a beosztottjait, hogy
megismerhesse az álláspontjukat. Döntéseit úgy hozza, hogy eredményes folyamatot in-
dítson el. Az elvárásait nyíltan és egyértelműen közli. Rá tudja venni a beosztottjait, hogy 
gondolkodjanak. Megbízható, és lehet rá számítani. Folyamatos visszajelzést nyújt, felméri  
a teljesítményt, és jutalmaz. Nem halogat, megoldja a problémákat. Ha kell, kérdez, tanácsot 
kér. Pozitív munkahelyi légkört teremt.

12./23. melyik, azt, valamekkora, tőletek, bennetek, ahhoz, semekkora,
magammal, semmilyen, semelyik, erről, nálatok, onnan, egymással

12./24. Tollbamondás vagy másolás 1. 
  Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 103. oldalán található.

Megjegyzés: A szövegek rövid terjedelműek. Egyrészt az idő szűke miatt, másrészt, hogy 
minden esetben lehessen ellenőrizni, javítani és javíttatni. 
Javaslat: A gyengébb helyesírási képességű gyerekek esetében a másolást javaslom, hiszen 
így lehet legeredményesebben fejleszteni a helyesírásukat. Tollbamondáskor feltétlenül be kell 
tartani a tollbamondás helyes algoritmusát:

1. A diktálandó szöveg felolvasása
2. A szöveg lediktálása szólamonként, azaz könnyebben megjegyezhető egységenként

(rövidebb, két-három szavas mondatok; tagmondatok, szószerkezetek)
3. A szöveg egészének újra felolvasása lassú tempóban tanulói önellenőrzés érdekében

12./25. A párbeszéd helyes szövege:
– Szeretném megkérdezni tőled, hogy nem jössz-e el velünk kengu edzésre.
– Már hívott Gergő is, és megmondtam neki, hogy szívesen veletek tartanék. Sajnos nem

ismerem pontosan azt a helyet, ahol találkoztok, ezért előtte gyere el hozzánk.
– Érted megyek, de én meg nem tudom, hol laksz.
– A Petőfi utcában, 27. ház. Mikor jössz?
– Fél 3-kor érkezem hozzátok.

12./26. Átalakítjuk a szobát. 
  Megtartjuk a találkozót. 
  Kijavítjuk a hibákat.

 a A nyelvhelyességi hibát az okozta, hogy a kijelentő mondatban felszólító módú igét használt
  a beszélő.

 b Alakítsuk át a szobát!
  Tartsuk meg a találkozót!
  Javítsuk ki a hibát!
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12./27. Számos lehetőség közül választhat a jelentkező.
  A feleségek egy időben hívták fel férjüket telefonon.
  A francia küldöttség az ország több helységébe látogatott el.

Alaktani elemzések
13./1. a Weöres Sándor versének célja, hogy megjelenítse azokat a pillanatokat, amikor egy

szarvascsapat éppen megérkezik egy itatóhoz. Minden sora egy-egy természeti képet ele-
venít meg. A szöveg típusa szépirodalmi. 

   A második szöveg általános leírást ad a gímszarvasokról. A második tudományos szöveg,
   amely végig szakszerű és tárgyilagos.

  b Szárnya kél a fehér homoknak = Száll a por. 
   szarvaik kék eget kuszálnak  = Magasan tartják agancsos fejüket.

  c A vers szerint a szarvascsapat vezére egy vén bika. Ezzel ellentétben a második szöveg
alapján a bikarudliknak egy fiatal bika a vezetője, a vegyes rudliknak pedig egy idős, borjas 
tehén.

  d A bikarudlik a fiatal és öreg bikákból áll, a tehénrudlikat a szarvastehenek, éves borjaik és
előző évi borjaik alkotják. A vegyes rudlik az előző két csoportból tevődnek össze.

  e A vegyes rudliknak egy idős, borjas tehén a vezetőjük.

  f birtoktöbbesítő jeles,  ragos főnév: borjaikkal 
   kijelentő módú, jelen idejű T/3. személyű ige: élnek (alkotnak, csatlakoznak)
   képzett melléknév: éves (anyajogú, idős, borjas, tapasztalt)
   számnév: több
   birtokos személyjeles (E/3.) főnév: magja (borja, vezére)
   Megjegyzés: A megoldásban minden megfelelő szót leírtam.

14./2. számolgattam C 
  kisebbeket D 
  könyveimben A 
  hetedikesekről B

14./3. Javítandók: néhány: számnév
 vidáman:  szt + r
 csevegő: szt + k 
 virágos: szt + kh + k
 fái: főnév 
 között: névutó

14./4. a: névelő
 gyönyörű: melléknév
 hangú: melléknév szt + k
 énekesnő: főnév, köznév 
 legsikeresebb: melléknév j + szt + kh + k + kh + j
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 dalát: főnév, köznév szt + j + r
 adta: ige szt + j + r
 elő: igekötő
 zsúfolt: befejezett melléknévi igenév szt + k
 nézőtér: főnév, köznév
 előtt: névutó  

Év eleji felmérés előkészítése
15./1. 1.: melléknév 2.: ige 
 3.: határozószó 4.: módosítószó 5.: főnév
 6.: általános névmás 7.: személyes névmás
 8.: határozatlan névelő 9.: (folyamatos) melléknévi igenév 10.: főnév

15./2. gyámolít, gyanúsít, ígéret, irigy, mindjárt, rejtélyes, rejtőzködik, türelmesen, tűzhöz
  Megjegyzés: Összetett feladat. Hívd fel a tanulók figyelmét, hogy a betűrendbe sorolásról se

feledkezzenek meg!

15./3. küldjön sétáljál vagy sétálj
 vasaljon olvassuk
 eddzél metsszék

15./4. Megmásítsuk a vasárnapi túra útvonalát.
  Megmásítjuk a vasárnapi túra útvonalát.
  Én is számos példákat tudnák mondani.
  Én is számos példát tudnék mondani.
  Az utasok bekapcsolták a biztonsági öveiket.
  Az utasok bekapcsolták a biztonsági övüket.
  El-e hiszed, hogy a Betti tud titkot tartani?
  El hiszed-e, hogy Betti tud titkot tartani?

16./5. a 1776. Komárom, 1855. 02. 15.

  b Aláhúzandó szavak: költő, gazdag, lelkész

  c 21 éves.  22 éves.
   64 éves.  79 éves.

  d Várható indokok: 1. A szülei választották a férjét. 2. Csokonai nem volt megbízható.
  Megjegyzés: Egyéb indokok is elfogadhatók, például: Csokonai hetekig nem adott hírt
  magáról. A költő sosem kérte meg a kezét. Jómódban akart élni. A nyugodt polgári életet
  választotta.

  e Tulajdonsága: megbízhatatlan. Érvek: Hetekre eltűnt Komáromból. Nem adott hírt magáról
   Lillának. 

  Megjegyzés: Egyéb érvek is elfogadhatók, például: Nem kérte meg hivatalosan Lilla kezét.
  Nem volt állása. Nem volt jövedelme, hogy eltarthassa Lillát.
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17./6. Elkóborolt családunk kedvenc tacskó kutyája. Ha megtalálod, értesíts a nyakában lévő bilétán
  található telefonszámon! A megtaláló magas jutalomban részesül. Oszd meg! Köszönöm.

17./7. Csendes-óceán, Hajdú-Bihar megye, Ady Endre Általános Iskola, Margit híd, Kossuth út, 
  Apolló mozi, Tisza-híd, Madách Színház, Mátra hegység  

17./8. k u  t  y  á  |  i  |  m |  a  |  t                         t  i  z  |  e  |  d  i  k  |  e  n
            1            3     3      x     4                 1        x         2           4

 o  k  o  s  |  a  |  b  b  |  a  |  k  |  n  a  k             s  z  á  m |  o  |  l  |  g  a  t  |  t  |  a  |  m
            1           x        3       x      3         4            1           x     2          2        3     x      4

17./9. Tollbamondás vagy másolás 2. 
  Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 103. oldalán található.

17./10. 

 

Tanév eleji felmérés
A tanulók tudásának számonkérésekor, képességeik szintjének felmérésekor alapnak tekintem, hogy 
a felmérésben arra legyünk kíváncsiak, mit tudnak a tanulók, nem pedig arra, hogy mit nem. A tanév 
eleji felmérés anyagát úgy állítottam össze, hogy az átismételt ismereteket, gyakoroltakat tartalmazza. 
A szóanyag használatakor is ezt tartottam szem előtt.
 Javaslat: Bár a felmérés feladatsora között is találhatók a helyesírási képesség mérését és értékelését 
szolgáló feladatok, amelyek a tanítási órán külön kiemelt, többször ismételt feladattípusok és szavak 
közül kerültek ki, azt javaslom, hogy a tollbamondást külön értékeld.
 Az ország iskoláiban az értékeléshez eltérő %-os határokat állapítanak meg a kollégák, és fogalmaznak 
meg az iskola pedagógiai programjában. A minimumszint megállapításakor figyelembe kellett venniük 
a helyi körülményeket is. Van, ahol az elégséges szint eléréséhez már 33% is elegendő, van, ahol az 50% 
is kevés. Ezt elsősorban a tanulók képessége határozza meg, mégis országos tapasztalataim alapján 
igyekszem ebben is tanácsot adni neked.

T E R M E L É S
T E R M É S E

E S T É R E
R É T E S

S É R T
R É S

É S
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 A következőkben háromféle értékelésre teszek javaslatot a %-os határokat tartalmazó táblázatban:

A felmérés feladatainak megoldása

1.  a Bekarikázandó: XVI.
  A helyes bekarikázás 1 pont.

 b Aláhúzandó szavak: pap, ellenségeskedés, fejlődés, akadályoz
  Minden helyes aláhúzás 1-1 pont, összesen: 4 pont. 

 c Időpont Helyszín Esemény
 1554 Zólyom születése
 1565–1569 Nürnberg magántanuló középszintű iskolában
 1579–82 Eger hadnagyként szolgált
 1594 tavasza Esztergom hősi halála
 Minden helyes kiegészítés 1-1 pont, összesen: 5 pont.

 d A szüleit akarta megvigasztalni, amiért az apját hamis vádakkal fogságba vetettek, és 
  a szökés után Dél-Lengyelországba kellett menekülniük.
  A cél megfogalmazása 1 pont, az előzmények leírása 1-1 pont, összesen 3 pont.

 e Ungád Kristóf egri kapitány felesége volt. Balassi Bálint meghódította őt. Megözvegyült.   
  Özvegyen elutasította Balassit.
  Minden helyes információ 1-1 pont, összesen: 4 pont.
  Megjegyzés: Más megfogalmazás is elfogadható, például Balassi Bálint szerelme volt. 
  A költő levelekkel és versekkel ostromolta. 

 f Várható megoldás: Hős, mert részt vett a végvári harcokban. 
  Vagy: Szerette a szerelmet, mert sok nőnek udvarolt.
  A megfelelő tulajdonság és indoklás 1-1 pont, összesen 2 pont.
  Megjegyzés: Más tulajdonság és indoklás is elfogadható.

2.  Jelen idejű ige (3): népesítik, tudod, tartoznak (hívják, élnek)
Kijelentő módú, múlt idejű, határozott ragozású E/2. személyű ige (1): olvastad (láttad)
Tulajdonnév (2): John Ronald Tolkien, Gyűrűk Ura (Középföldét, Fangorn-erdőben)
Főnévi igenév (2): beszélni, mozogni
Melléknév (2): izgalmas, látványos
Fokozott melléknév (1): legősibb
Melléknévi igenév (2): imádó, befedő
Névutó (2): közé, alatt
Személyes névmás (2): ők, őket

Értékelési kategória Enyhe %-os határok Közepes %-os határok Szigorú %-os határok

Jeles 90–100% 91–100% 93–100%
Jó 76–89% 76–90% 79–92%

Közepes 56–75% 60–75% 66–78%
Elégséges 36–55% 40–59% 51–65%
Elégtelen 0–35% 0–39% 0–50%
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Határozatlan névmás (1): néhány 
Határozószó (2): már, egykor (majdnem, mindenütt, így)
Minden helyes példa 1-1 pont, összesen: 20 pont. 

3.  Fekete-tenger, Nyugat-Dunántúl, Szabadság híd, Veszprém megye, Széchenyi tér, 
 Soós Imre mozi      
 Minden helyesen leírt tulajdonnév 1-1 pont, összesen: 6 pont.

4.  mondjon  mesélj vagy meséljél
 ússzál   mossunk
 olvassatok  játsszanak
 másszunk  húzzak
 segítsék  vadásszanak
 Minden helyesen átalakított szó 1-1 pont, összesen: 10 pont.

5.  Elosszuk a könyveket, aztán majd megyünk. Elosztjuk a könyveket, aztán majd megyünk.
 Ebben a helységben állt a szekrény.   Ebben a helyiségben állt a szekrény.
 Nem tudom, nem-e kések el.     Nem tudom, nem kések-e el. 
 Számos problémák vannak.     Számos probléma van.
 Majd meglássák, milyen ügyes!     Majd meglátják, milyen ügyes!
 Minden megfelelő aláhúzás és javított szó 1-1 pont, összesen: 10 pont.

6.  délelőtti, dicséri, mindig, muszáj, támaszkodik, tanuljatok, tanúsít, tavaly   
 Minden megfelelően kiegészítés és helyesen betűrendbe sorolt szó 1-1 pont, összesen: 8 pont.
 Megjegyzés: Csak a hibátlan betűrendbe sorolásért jár a maximális pontszám fele, hiszen 
 a másik 4 pont (szavanként 0,5 pont) a helyes kiegészítésért jár. 

7.  f  ü  z  e  t  |  e  |  m |  b  e    n  a  g  y  |  o  |  b  b  |  a  |  k  |  n  a  k
          1             x      3        4           1           x         3       x      3         4

 b  e  s  z  é  l  |  g  e  t  |  n  e  k    h  a  r  m |  a  |  d  i  k  |  n  a  k
             1                   2              4                          1           x          2            4
 Minden megfelelő szóelemjel 1-1 pont, összesen: 17 pont.

A felmérés értékelése

Enyhe ponthatárok: Közepes ponthatárok: Szigorú ponthatárok: Értékelési kategória:

54–60 55–60 56–60 jeles, 5
46–53 46–54 47–55 jó, 4
34–45 36–45 40–46 közepes, 3
22–33 24–35 31–39 elégséges, 2
  0–21 0–23 0–30 elégtelen, 1
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Tollbamondásra javasolt szöveg

Az időjárásról és az éghajlatról

1846-ban a Kisfaludy Társaság pályázatot hirdetett. Olyan népies költői művet kellett beküldeniük  
a pályázóknak, amely a nép ajkán élő történelmi személyről szól. 
 Arany János erre a felhívásra írta meg a Toldi című elbeszélő költeményét. A Toldiak valaha Szalonta 
földesurai voltak. Arany nem lakott messze a Toldi-vártól, melynek csonka tornyát a Családi körben 
is megemlíti. 
 Az író forrásként felhasználta Ilosvai Selymes Péter 1547-ben íródott históriáját is. Műve akkora 
sikert aratott, hogy nem az eredetileg kitűzött 15 (tizenöt) arannyal, hanem 20-szal (hússzal) jutalmaz-
ták. Petőfi, elolvasván a pályaművet, őszinte lelkesedéssel köszöntötte költőtársát, akivel aztán forró 
barátságot kötött.

Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. Akár pontozni is lehet: 
minden helyesen leírt, kiemelt szó 2-2 pontot ér. A szürkével is kiemelt, több szóból álló kifejezések 
egy elemnek számítanak, 2 pont a hibátlan leírásuk, tehát nem szavanként jár a két pont, mint a többi 
esetben. Így az elérhető maximális pontszám 50 pont. Így nem okoz gondot a mondatközi írásjelek 
helytelen használatából adódó helyesírási hiba, hiszen nem számít be az értékelésbe. Ugyanakkor annak 
a tanulónak, akinek az a hibája, hogy a mondatkezdő nagybetű helyett kisbetűt használt, nem javaslok 
ötöst, akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában csak 1-2 hibát vétett.

A tollbamondás értékelése

Értékelési kategória Enyhe %-os határok Közepes %-os határok Szigorú %-os határok

Jeles 90–100% 91–100% 93–100%
Jó 76–89% 76–90% 79–92%

Közepes 56–75% 60–75% 66–78%
Elégséges 36–55% 40–59% 51–65%
Elégtelen 0–35% 0–39% 0–50%

Enyhe ponthatárok: Közepes ponthatárok: Szigorú ponthatárok: Értékelési kategória: 

45–50 46–50 47–50 jeles, 5
38–44 38–45 40–46 jó, 4
28–37 30–37 33–39 közepes, 3
18–27 20–29 26–32 elégséges, 2
  0–17 0–19 0–25 elégtelen, 1
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teljes hiányos teljes hiányos

A mondat
A mondatok beszélő szándéka szerinti csoportosításával, azaz a mondatfajtákkal – kijelentő, kérdő, fel-
szólító, felkiáltó, óhajtó – már a 2. évfolyamtól kezdve folyamatosan ismerkednek a tanulók. A 2026/27-es 
tanévben a 7. évfolyamba lépő tanulóknak a 2020-as kerettanterv előírásainak megfelelően azonban 
már csak a következő előismerettel kell rendelkezniük: „a mondatot nagybetűvel kezdi, alkalmazza  
a mondat hanglejtésének, a beszélő szándékának megfelelő mondatvégi írásjeleket a kijelentő és kérdő 
mondatoknál”. Tehát a törzsanyagban nem szerepel sem a felkiáltó, sem az óhajtó, sem a felszólító mondat. 
 Add fel előzetes feladatként az alsó tagozaton mind az öt mondatfajtát tanuló gyerekeknek, hogy 
otthon olvassák el a munkatankönyv 18–19. oldalán A mondatok a beszélő szándéka szerint című fejezetet! 
A későbbiekben viszont jobb, ha új tananyagként kezeled, bár a felszólító módú igék tanításakor már 
kikerülhetetlen volt a felszólító mondat, a feltételes módú igéknél az óhajtó mondat megismertetése  
a tanulókkal. 
 A munkatankönyvben lévő táblázat jól használható az ismétléshez és az új anyag ismertetéséhez is. 
A következő órán a gyakorlást, az ismeretek alkalmazását helyezhetjük előtérbe. 
 Külön figyelmet kell fordítani a mondatok helyes hanglejtésére. Minden esetben javítsuk és javíttassuk 
a helytelen intonációt, főleg a kijelentő és kérdő mondatok esetében.
 A mondatok logikai minőség szerinti csoportosítása is ismeretlen anyagrész azoknak a diákoknak, 
akik már a 2020-as kerettanterv szerint tanulnak alsóban. A munkatankönyv 22. oldalán lévő táblázat 
segíti őket a mondatok kétféle szempont szerinti csoportosítása közötti összefüggés felismerésében. 
A tagadószó a módosítószó alfaja, de a nem, sem ugyanúgy módosítószók, mint a tiltószónak nevezett 
ne és se.
 A mondatok logikai minősége című fejezet kiválóan alkalmas a logikus gondolkodás fejlesztésére.  
Az állító és tagadó mondatok megkülönböztetése csak látszólag egyszerű dolog. Vannak olyan tanulók, 
akik úgy vélik, ha egy mondatban szerepel a nem módosítószó, az a mondat tagadó mondat. Ez azonban 
csak és kizárólag abban az esetben igaz, ha az egész mondatot, azaz az állítmányt tagadjuk. Tegnap 
reggel Panni nem késett el az iskolából. A mondat tagadó, viszont a többi esetben a mondat állító: Nem 
tegnap reggel késett el Panni az iskolából. Tegnap reggel nem Panni késett el az iskolából. Tegnap reggel 
nem az iskolából késett el Panni. 
 A mondat szerkezetével tájékoztató jelleggel foglalkoztam a témakörben. A munkatankönyvben is 
jeleztem, hogy Az egyszerű mondat szerkezete című fejezet végén visszatérünk rá. Ennek az az oka, 
hogy a tanulók akkorra rendelkeznek annyi nyelvtani ismerettel, hogy megértsék a mondat szerkezet 
szerinti felosztását. A korábbi tankönyvemben még ezt a fürtábrát tettem közzé. Már akkor is túlzónak 
tartottam, hiszen mit kezd egy hetedikes a minimális, hiányos, tagolt, egyszerű mondat fogalmával. 

alárendelő mellérendelő

MONDAT

EGYSZERŰ MONDAT ÖSSZETETT MONDAT

minimális bővített szerkesztett szerkesztetlen

tagolt tagolatlan
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 Nyelvész lektorom, Balázs Géza is azzal értett egyet, hogy a tudományosság elvét nem sértve a mon-
dat szerkezeti felosztásának csak egy része kerüljön be a munkatankönyvben megjelenő fürtábrába.

A mondat a beszélő szándéka szerint
19./1. Szép idő van.   kijelentő
  Újra itt az ősz!   felkiáltó
  Menjünk kirándulni!  felszólító
  Hol a hátizsákom?  kérdő
  Bár csak megtalálnám! óhajtó

19./2. Egyéni hanglejtésgyakorlat.
Javaslat: Játékos formában a tanuló felírja, hogy melyik utasítást igyekezett követni a mondat 
hangoztatásakor. A többieknek meg kell mondaniuk, ők mire következtettek a hangoztatásból. 
Ha egyezik a lapra felírttal, a tanuló jól oldotta meg a feladatot, amit kiegészíthetünk azzal, 
hogy gesztus is kíséri a hangoztatást.

19. /3. Egyéni hangsúly és hanglejtésgyakorlat.
  Javaslat: Mind a két feladat esetében több tanulót is hallgassunk meg!

20./4. …Ejnye no, mire való az! (felkiáltó)
– Bácsi! (felkiáltó) – szólt csengő szelíd hangon. (kijelentő) – Adja vissza a bárányomat! (felszólító)
A tanácsbéliek összenéztek. (kijelentő) Kié vajon ez a szép, szomorú arcú leányka? (kérdő)
– Adja vissza a bárányomat! (felszólító) – ismételte, s a vékony gyermeki hang úgy süvített  
a levegőben, mint a parittya. (kijelentő)
Sós Pál odanézett fanyarul, aztán megigazította hátul palócosan fésűre fogott, deres haját, s 
nyájasan kérdé: (kijelentő)
– Miféle bárányodat, fiacskám? (kérdő)
– Az én Cukri bárányomat, a két fekete folttal a hátán, piros pántlikával a nyakában. (kijelentő) 
De hiszen tudja maga nagyon jól… (kijelentő)
– Nem láttam én a te bárányodat soha (kijelentő) – szólt szemlátomást kedvetlenedve. (kijelentő)

  a Óhajtó mondatra.

  b Egyéni megoldás.

tagolt tagolatlan alárendelő mellérendelő

minimális bővített

MONDAT

EGYSZERŰ MONDAT ÖSSZETETT MONDAT
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  c Várható kérdések: Kinek tűnt el a báránya? Visszaadta Sós Pál a barit? Milyen volt a lányka
   arca?

20./5. a Megint eltelt a nyári szünet. Pedig milyen szívesen lennék még a Balaton partján. vagy: !
Vajon mikor jutok el oda ismét? Jaj, de jó volt lubickolni a langyos vízben! Egyszer vitorlázni 
is elvitt apa. vagy: ! Azt mondta: 
– Gyere, fiam! Nézzük meg a partot a Balaton közepéről!
Megjegyzés: Pedig milyen szívesen lennék még a Balaton partján. vagy: ! Lehet kijelentő 
(lemondást kifejezésére) és felkiáltó mondat is. Egyszer vitorlázni is elvitt apa. vagy: ! Lehet 
kijelentő és felkiáltó mondat is.

  b Egyéni megoldás.  

20./6. Egyéni megoldás.
Megjegyzés: A mondatok az utasításnak megfelelően óhajtó mondatok legyenek. Az óhajtó 
mondatban mindig feltételes módban áll az ige, de kijelentő és kérdő mondatokban is előfor-
dulhat feltételes módú ige. Például: Szeretnénk strandra menni. Elmennénk a strandra?

20./7. Tollbamondás vagy másolás 3. 
  Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 103. oldalán található.

A mondatok logikai minősége
22./1. Tegnap reggel Panka nem késett el az iskolából. 
  Miért nem szóltál édesapádnak? 
  Nekem nincs egy jó ötletem.
  Bárcsak ne találkoznék senkivel!

23./2. – Ajánlj valami jó programot!
  – Menjünk moziba!
  – Inkább sétáljunk egyet a parkban!
  – Nézd, ott jön Balázs! Adjunk tanácsot neki!
  – Hagyjuk, hadd törje ő a fejét!

23./3. Se híre, se hamva. Nincs egy fillérem sem. Ki ne tudná? Se lát, se hall.
  Én sem gondoltam komolyan. Se pénz, se posztó. Egy lépést se tovább!

23./4. Várható megfelelő szavak és kifejezések: jó, nagyon jó, csodálatos, fantasztikus, elragadó,
  ragyogó, kiváló, lenyűgöző
  Javaslat: Beszéljétek meg a tanulókkal, hogy a megfelelő szó vagy kifejezés használata szorosan
  összefügg a beszédhelyzettel!

23./5. Vasárnap délután elmentem sétálni a barátnőimmel.
  Vedd fel az új cipődet!
  Nem ébresztettél fel.
  Itthon van az öcsém.
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23./6. Játszótéren játszó gyerekek számára: Ne szórjátok szét a homokot! Ne álljatok a hinta elé!

Vonaton utazók számára: Ne hajolj(on) ki az ablakon! Ne zavard/zavarja a többi utast hangos-
kodással! 
Strandon fürdőzők számára: Ne ugorj(on) a vízbe felhevült testtel! Ne labdázz(on) a napozók 
között!

23./7. Tollbamondás vagy másolás 4. 
  Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 103. oldalán található.

A mondatok szerkezete

24./1. Tegnap reggel elaludtam. E
 Tegnap reggel elaludtam, ezért elkéstem az iskolából. Ö
 Naponta edzek otthon a szobámban, és hetente kétszer az iskolában. Ö
 Minden este olvasni szoktam elalvás előtt. E
 A nagypapám és a nagymamám is szeret horgászni. E

24./2. Összevesztem Gergővel, de (ezért) szeretnék kibékülni vele.
  Részt vettem egy szavalóversenyen, ahol első helyezést értem el.
  Elkéstem az iskolából, mert előző este későn aludtam el.
  Túrázni menjünk, vagy nézzünk meg egy jó filmet?

Az egyszerű mondatok szerkezete
A mondatrészek és a szószerkezetek kapcsolata

Az én álláspontom az, hogy nem kell teljes mélységében, részletesen és aprólékosan foglalkozni minden 
egyes mondatrésszel – a sok-sok határozóval –, hiszen nagyon kevés tanítványunk készül nyelvésznek, 
illetve magyartanárnak. Nem célnak, hanem eszköznek kell tekintenünk – a többi anyanyelvi ismeret-
hez hasonlóan – a mondatrészek és a szószerkezetek tanítását is. Olyan eszköznek, amelynek segítsé-
gével fejleszthetjük a tanulók anyanyelvi képességeit. A témakör elején tisztáznunk kell a szófajok és  
a mondatrészek közötti kapcsolatot és összefüggést. Utaljunk vissza a 6. évfolyamon a szavak szófajtani 
besorolásával kapcsolatban tanultakra, kiemelten a szó mondatbeli szerepére vonatkozó részre!

Mondatrész vagy nem mondatrész?

A munkatankönyv 25. oldalán található egy felsorolás, amely azokat a szófajokat ismerteti, amelyek nem 
mondatrészek, mivel a mondatban nincs szerkezeti szerepük: 
• indulatszó,
• módosítószó, kivétel a „tagadószók” nem, ne, sem, se, úgysem, dehogy stb.,
• névelő,
• kötőszó. 

Az indulatszók tagolatlan mondatok, nem részei a mondat szerkezetének, ezért figyelmen kívül hagy-
juk őket elemzéskor. Hasonló a helyzet a megszólítással. Gyakori hiba a tanulóknál, hogy a megszólítást 
veszik a mondat alanyának. Feltétlenül gyakoroltatni kell velük az ilyen típusú mondatok elemzését.
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A módosítószók a fentebb említett kivételektől eltekintve azért nem mondatrészek, mert nem szer-
keszthető az őt tartalmazó mondatból olyan kérdés, amelyre önmagában válaszolna. Például: Csenge 
csak mirap zenét hallgat. Valószínűleg gondol iközben ádvalakire! Bár találkozhatna tvele!

 A nem, ne, sem, se, úgysem, dehogy stb. módosítószókat az állítmány részének tekintjük, hiszen  
a segítségükkel válik az állító mondat tagadó vagy tiltó mondattá: Gyöngyvér nem fogadott szót  
a nővérének. Ne kiabáljatok egymással! 

 A névelőt sem jelöljük. Ráadásul nem mindig könnyű eldönteni, hogy melyik mondatrészhez tarto-
zik. A névelők viszont nagy segítséget nyújthatnak az általános (alanyi) és határozott (tárgyas) ragozás 
tanításakor a tárgy témakörében.
 A mondatrészeket összekapcsoló kötőszókat az elemzés során nem szoktuk aláhúzni. A halmozott 
mondatrészek, főleg a halmozott állítmány és alany esetében azonban jelölnünk kell az ágrajzban.

 Bálint és Viktor horgászik. 

 A következő szavak önállóan nem töltenek be mondatrészszerepet, csak más mondatrészekkel: 
 • a névutó a határozó része: ágy alatt, óra után, ház előtt, egymás között, tegnap óta stb.;
 • az igekötő a hozzá tartozó mondatrész része: megbeszéljük, ki-be járkál, mondd el stb.;
 • a segédige az állítmány része: volt, lesz, lenne, legyen, marad, múlik, szokott stb.

A névutó azzal a névszóval alkot mondatrészt, amelyhez kapcsolódik. Gyakran tapasztalom, hogy  
a diákjaimnak gondot okoz a Hová?, Honnan? kérdésekre felelő névutók felismerése, mintha csak a Hol? 
kérdésre felelők léteznének. A 6. évfolyamon a névutó tanításakor, valamint az év eleji ismétléskor is 
tisztáznunk kell az irányhármasságból adódó névutócsoportokat.
 A másik probléma az, hogy néhány névutó egyben határozószó is. A névutó a hozzá tartozó névszó-
val alkot határozós szerkezetet. A határozószó igével hoz létre határozós szerkezetet, tehát önmagában 
határozó. 
 Például: Nagymama hkívül fehérre meszelte az ól falát. Az orvos msoron kívül vizsgálta meg  
a nagybeteg kisgyermeket.
 Nem szabad elfeledkeznünk az -i melléknévképzős névutókról sem. Ilyenkor beszélünk névutómel-
léknévről, ami átmeneti szófaj, és az előtte lévő főnévvel jelző a mondatban. Például: A bányamentők 
túlélők után kutatnak a miföld alatti járatokban.
 Az igekötőt elemzéskor az igéjével húzzuk alá. Nehézséget a fordított szórendű elváló igekötő szokott 
jelenteni a tanulóknak. Ilyenkor ismét az átalakítás segíthet. Vagy egyenes szórendűvé alakíttassuk át  
a mondatot, vagy tagadó mondattá!
 Például: El fogok menni a barátomhoz. A barátomhoz fogok elmenni. Nem fogok elmenni a barátomhoz.

 A segédige a mondatban kétféle helyzetben fordul elő:
 • az összetett állítmány (névszói-igei állítmány) része: A film izgalmas volt.;
 • az összetett igealakokban: Szerettem volna megnézni a filmet. Be fogok vásárolni a piacon.

26./1. a lányok terveznek, kirándulást terveznek, szünetben terveznek, hegyekbe terveznek, közelgő
szünetben, őszi szünetben
Megjegyzés: A szorosan egymáshoz kapcsolódó mondatrészek szószerkezetet alkotnak.  
A példában az állítmányhoz (terveznek) kapcsolódó bővítményeknek köszönhetően több in-
formációt tudunk meg, például azt, mit és mikor terveznek a lányok.

Á

[A – A]
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26./2. Nem mondatrészek a mondatban: indulatszó, módosítószó, kivétel: nem, sem, ne, se stb., névelő,
  kötőszó.
  Csak másik szóhoz kapcsolódva lehetnek mondatrészek: névutó, igekötő, segédige.

26./3. ige, névszók (főnév, melléknév, számnév, névmás), igenevek (főnévi, melléknévi, határozói),
  határozószók

A szószerkezetek felépítése és fajtái
Az alárendelő szószerkezet

Ebben a fejezetben találkoznak a tanulók a helyes mondatelemzési modellel, és megismerik a mondat 
szerkezetének ábrázolási módjait. Ennél az anyagrésznél is érdemes az egész megismerése után fog-
lalkozni a részletekkel.
 Ahogy a 2012-es kerettanterv, úgy a 2020-as is a Magyar grammatika (Műszaki Könyvkiadó, 2017) 
egyetemi jegyzetben kifejtett nézettel (KESZLER, 2017, 352–353) azonosul. Tehát csak alá- és melléren-
delő viszonyokat különböztet meg. Ezt a két szószerkezeti típust rögzítik a kulcsfogalmak is. Hogy hová 
tűnt a predikatív szerkezet, arra a későbbiekben részletesen kitérek majd. Úgy gondolom, ez csak a több 
évtizede pályán lévő magyar szakos kollégáknak okozhat némi problémát az egyszerű mondat szer-
kezetének ábrázolásakor. Sok kolléga már e szerint a nézet szerint tanult a középiskolában, a főiskolán, 
illetve az egyetemen. 
 A mondatrészeknél a fogalommeghatározások felépítése a következő:
 1. szabatos, rövid szabály,
 2. az adott mondatrész kérdései,
 3. jelölése,
 4. kifejezőeszközei.

A kérdezési technikáról
Valamennyien tudjuk, tapasztaljuk mennyire fontos mondatelemzéskor a helyes kérdezési technika.  
Az alanyos alárendelő szószerkezetek elemzését lépésről lépésre követhetik és gyakorolhatják a tanulók 
a munkatankönyv 27. oldalán. Azt is hangsúlyoznod kell a bővítmények tanításakor, hogy mindig a hoz-
zájuk tartozó alaptaggal kérdezünk rájuk. Helytelen és teljesen felesleges az egész mondattal rákérdezni 
a keresett mondatrészre.
 Az elemzésekkel, a szerkezeti rajzok (ágrajzok) elkészítésével a nyelvtani ismeretek elsajátítása mellett 
a tanulók szerkezetszemléletét is fejlesztjük.

Hová lett a predikatív szerkezet?
Külön ki kell térnem az alanyos alárendelő szószerkezetre. Bár már a 2012-es kerettantervben az alany 
alárendelt mondatrészeként szerepel az állítmánynak, nagyon sok kolléga még mindig a predikatív 
szószerkezethez ragaszkodna, hiszen évtizedekig az a szemlélet élt, miszerint az állítmány és az alany 
hozzárendelő, predikatív kapcsolatban áll egymással, ágrajzi jelölése: Á  A.
 A Magyar grammatika 402. oldalán ez olvasható (a kiemelések tőlem származnak): „Az állítmány és 
az alany terminusokat a nyelvtudomány a logika fogalomtárából vette át. Keletkezésük és használatuk 
azon a megfigyelésen alapul, hogy a nyelv legtöbb mondatában van egy állítást tartalmazó mondatrész, 
melynek jelentése egy másik mondatrészre, általában az alanyra vonatkoztatható. A klasszikus gram-
matikák felfogása szerint az állítmány és az alany kapcsolata alkotja a mondat nyelvtani, szemantikai, 
logikai magvát, hordozza a mondat predikatív (valósághoz viszonyító) jelentésének meghatározó elemeit.  
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Az állítmány szófaja Az alany szófaja Ágrajz

A csapatunk győztes lett. melléknév + létige főnév

A közönség tapsol, dobol. ige főnév

Benő és Pisti ujjong. ige főnév

Az edző elégedett. melléknév főnév

A hagyományos nyelvtanok ezért az állítmány és az alany kapcsolatot elhatárolják a többi (tárgyas, ha-
tározós, jelzős) alárendelő, valamint a mellérendelő szószerkezettípustól. Funkciója alapján predikatív 
szerkezetnek, szerkezetformája szerint hozzárendelő szintagmának nevezik az állítmány–alany viszonyt.
 […]
 A mondat grammatikai felépítése eltér vagy eltérhet a logikai szerkezettől. Ha az állítmány ige, akkor 
alanya hozzátartozik a szófaji jelentéséhez. Az alany az igének mindig vonzata, tehát annak alá van 
rendelve. A névszóknak azonban nincs saját alanyi vonzatuk, állítmányként mégis kiegészülhetnek 
alannyal. A névszói állítmányokat a segédige alakítja át igei természetű szerkezetekké; s ennek 
az igei természetű morfológiai szerkezetnek lesz alárendelt szerkezettagja az alany: jó vagy – te; értékes 
volt a felszólalás. […]
 Az alany tehát grammatikai szempontból mindig alárendeltje az állítmánynak.” 

28./1. Az állítmány szófaja Az alany szófaja
 Lenyugszik a nap. ige főnév
 Hűvös az este. melléknév főnév
 Az éjszaka hideg lesz. melléknév + segédige főnév
 Anya mosolygó. melléknévi igenév főnév

28./2. A) Kata, Panka és én rajzolunk.
  B) A hetedikesek elemeznek.
  C) Gerda énekel és táncol.
  D) Ádám és Balázs fut, úszik, labdázik.

 A) 3. B) 4. C) 2. D) 1.

28./3. Az állítmány szófaja Az alany szófaja
 Tomi felel. ige főnév
 A tanárnő figyel. ige főnév
 Az osztály csendes. melléknév főnév
 Mindenki feszült lett. melléknév + segédige általános névmás
  Megjegyzés: Ahogy azt a Jó ha tudod!, részben jeleztem, a melléknévi igenév nem fokozható.

Tehát a feszült szó melléknév – feszültebb, legfeszültebb, legeslegfeszültebb – és nem melléknévi 
igenév.

29./4.
Á

A

[Á — Á]

A

Á

[A — A]

Á

A
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Megjegyzés: Az elégedett szó melléknév, mivel fokozható: elégedettebb, legelégedettebb,  
legeslegelégedettebb. 

29./5. A feleletterv várható kiegészítése
Az alárendelő szószerkezet

  1. Az alárendelő szószerkezet tagjai: alaptag és bővítmény
   Mondatszintek: alaptag
 |
 bővítmény

 2.  Alanyos alárendelő szószerkezet  alaptag = állítmány
 bővítmény = alany

  3. A mondatelemzés helyes menete, kérdezési technikája
   1. Rákérdezés az Á-ra: Mit állítok (állítunk)?  állítmány
   2. Rákérdezés az A-ra az Á-val együtt: Ki?, Mi?, Kik?, Mik? + állítmány  alany
   4. Az Á és A szófaja

29./6. Várható mondatok: A) Dani utazik. (Dani el fog utazni. Dani utazó.)
 B) Jázmin és Lili barátnők. (Jázmin és Lili beszélget.)
 C) Anya süt, főz, takarít. (Anya türelmes, dolgos, kitartó.)
 D) Bence és Sebő megismerkedett és összebarátkozott.
 Megjegyzés: Természetesen más, az ágrajznak megfelelő mondatok is elfogadhatók.

A mellérendelő szószerkezet

Az egyszerű mondatok nemcsak alárendelő szószerkezetekből, hanem mellérendelő szerkezetekből 
is állhatnak. A 2020-as kerettanterv kulcsfogalmai között mind az öt mellérendelő szószerkezettípust 
megtaláljuk: kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető és magyarázó.
 Azt tartottam a legcélszerűbbnek, nekem a gyakorlatban is az vált be, hogy az ezzel kapcsolatos 
ismereteket táblázatba rendezzem. A kötőszók megismerése jó szolgálatot tesz a 8. évfolyamon a mel-
lérendelő összetett mondatok közötti viszony felismerésekor. Tapasztalataim szerint a mellérendelő 
szószerkezetek közül a következtető és a magyarázó fajta felismerése okozza a legtöbb gondot, ahogy 
ez majd előfordulhat a mellérendelő összetett mondatok esetében is. Most is a folyamatos gyakorlás 
segíthet ennek a kiküszöbölésében.
 Azért használtam erre a tananyagrészre csupán egy oldalt a munkatankönyvben, mert a továbbiak-
ban mondatelemzéskor folyamatosan lehet gyakorolni a mellérendelő szószerkezetek felismerését és 
megnevezését.

30./1. Ugyanannak az alaptagnak azonos bővítményei. 2. Alaptagból és bővítményből áll. 1. Azonos
mondatszinten találhatók. 2. Az egyik tag alá van rendelve a másiknak. 1. Különböző mon-
datszinten helyezkednek el. 1. Halmozott mondatrészeknek is nevezzük. 2. Egyik tag sincs 
alárendelve a másiknak. 2. A két tag között csak logikai viszony van. 2.
Megjegyzés: A feladat valójában kizárásos alapon is megoldható. Az alárendelő szószerkezetek 
jellemzőinek ismeretében, ami nem rájuk vonatkozik, azok a mellérendelő szószerkezeteké.
Javaslat: A tanulók a füzetükben csoportosítva le is írhatják (ismeret rögzítése) a szószerkezet-
fajták megkülönböztető jegyeit.
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Alárendelő szószerkezet Mellérendelő szószerkezet
Különböző mondatszinten helyezkednek el. Azonos mondatszinten találhatók.
Alaptagból és bővítményből áll. Ugyanannak az alaptagnak azonos bővítményei.
Az egyik tag alá van rendelve a másiknak. Halmozott mondatrészeknek is nevezzük.
 Egyik tag sincs alárendelve a másiknak.
 A két tag között csak logikai viszony van. 

30./2. fiúk – lányok, városba~ természetbe, röviden  meggyőzően
Megjegyzés: Érdemes felidézni a tanulókkal, hogy hol találkoztak már a munkatankönyvben 
mellérendelő szószerkezetet tartalmazó mondatokkal. Például 28. oldal: 

+ Előfordul, hogy vagy az állítmány vagy az alany, esetleg mindkettő halmozott mondatrész. 
  A halmozott állítmányt, a halmozott alanyt az ágrajzban kapcsos zárójelbe tesszük. 

 A lányok és a fiúk beszélgetnek. Kata és Anikó szab, varr.

A mondatrészek és szószerkezeteik
Az állítmány

Az állítmány a mondat központi szerepű fő mondatrésze. Ezt eddig is így tanítottuk, ezután is így fog-
juk, a 2020-as kerettanterv szerint is. Azt hiszem, a korábban leírtak alapján azt is leszögezhetjük, hogy  
a 2012-es és a 2020-as kerettantervnek is a Magyar grammatika a referencia-nyelvtana. Az állítmány 
fajtái tekintetében eltérés van a korábbiaktól. Sajnos ebben egyik említett kerettanterv sincs a segítsé-
günkre, hiszen az állítmány tanításához kevés fogódzót nyújt, nem részletezi azt, hogy mit kell tanítani 
az állítmánnyal kapcsolatban.

 2012: „Kulcsfogalmak/fogalmak: […] állítmány, […]
 Ismeretek/fejlesztési követelmények

A mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemző-
inek tanulmányozása.

 Mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonzatok”.

 2020: A” 7–8. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA
II. Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő szószerkezetek, a szóösz-
szetételek

Az állítmány
 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK

A mondatrészek megtanulása (alany, állítmány, tárgy, határozók [időhatározó, helyhatározó,  
részeshatározó, mód- és állapothatározó, ok-és célhatározó, eszköz- és társhatározó, állandó határozó]), 
jelző [minőségjelző, birtokos jelző, mennyiségjelző, értelmező]”.

Az állítmány fajtái
Az iskolai nyelvtanok az állítmány fajtái között a következőket sorolják fel: igei, névszói, névszói-igei állít-
mány. A Magyar grammatika szerint (2017, 398–399.): egyszerű és összetett. Az egyszerű állítmány mindig 
igei. Eddig ez volt az igei állítmány. Az összetett állítmány névszói és igei egyszerre. Nem beszél viszont 
a névszói állítmányról, mert ott a létige kijelentő mód, jelen idő, egyes és többes szám 3. személyben 
(van, vannak) Ø, de attól összetett állítmánynak számít.

Á

[A — A]

[Á — Á]

[A — A]
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 A munkatankönyv 31. oldalán az állítmány fajtáit a következő táblázatba igyekeztem rendezni úgy, 
hogy a tanulók megértsék, az összetett állítmány állhat egyetlen szóból (névszói állítmány), az egyszerű 
állítmány viszont állhat több szóból is. A táblázatban könnyen felismerhető, hogy melyik a hagyományos 
igei, névszói-igei és névszói állítmány. Ezt azért tartottam fontosnak, mert évek óta magyartanári kép-
zésben a Magyar grammatika egyetemi jegyzetet tanulják a hallgatók is. Ne legyen szakmai nézeteltérés 
a különböző időszakokban végzett kollégák között!

Állítmány

Egyszerű Összetett

Mindig ige. (Igei)
Cselekvést, történést és  

az alany létezését fejezi ki.

Névszó + segédige
(Névszói-igei)

Egyes és többes szám  
3. személy, jelen idő, kijelentő 

módban névszó  
segédige nélkül. (Névszói)

Kinga olvas.
Megfájdult Csabi foga.

Nem mondhattam volna el  
a titkot.

El fogod ejteni a táskát.

Én vidám vagyok.
Te vidám vagy.

A fiú vidám volt. 
A fiú vidám lesz. 

A fiú vidám lenne. 
A fiú vidám legyen!

A fiú vidám van Ø. 

A fiúk vidámak vannak Ø.

A létige a főige (igei állítmány) vagy a segédige (a névszói-igei állítmány) része a mondatban?
Ennek eldöntése gyakran szokott problémát okozni a tanulók számára. Ebben segít az átalakításos 
módszer, amelynek leírása és használata a munkatankönyv 31. oldalán olvasható.

  Elemzéskor a következő transzformálás segít a felismerésben:
    Imola tanácstalan volt.

    Imola tanácstalan. Ø
  Tehát az első mondat állítmánya a tanácstalan volt, a másodiké a tanácstalan.
    Hideg reggelünk volt.

    Hideg reggelünk van.
  Tehát az első mondat állítmánya a volt, a másodiké a van.

32./1. Éva, mesélj! Tibi, ne nevess! Anikó, olvass!

32./2. a nincs
   csalódni fogsz
   ne mondj

  b Hangsúly van rajtuk: Te is csalódni fogsz! Én nem gondolom.
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32./3. a Az igékhez járuló jelek: a múlt idő, a felszólító és a feltételes mód jele.

 b Igealak Mód Idő Szám/személy
 elénekeljük kijelentő jelen T/1.
 elénekelnék feltételes jelen E/1.
 elénekelték volna feltételes múlt T/3.
 énekeljétek el felszólító jelen T/2.
 el fogjátok énekelni kijelentő jövő T/2.
 énekeljük el felszólító jelen T/1.

33./4. Rajzoljátok le a tanterem alaprajzát! felszólító m., jelen idő, T/2.
 Feri szeretne a barátaival futballedzésre járni. feltételes m., jelen idő, E/3.
 Minden felsős el fog menni a kiállítás megnyitójára. kijelentő m., jövő idő, E/3.
 Bárcsak én is szerepelhetnék egy filmben! feltételes m., jelen idő, E/1.
 Elmegyünk a legújabb rockopera bemutatójára? kijelentő m., jelen idő, T/1.
 Délután feltétlenül hívj fel telefonon! felszólító m, jelen idő, E/2.
 Mindenki szeretett volna segíteni. feltételes m., múlt idő, E/3.

33./5. Egy az akarat. számnév A feladat nehéz. melléknév
 Miénk a világ. névmás Gerinek csak a szája nagy. melléknév
 Kié a toll? névmás A gepárd a leggyorsabb. melléknév
 Megjegyzés: Érdemes előre megbeszélned a tanulókkal, hogy milyen részletességgel kéred 
 a szófaj megnevezését. Például: névmás vagy birtokos névmás, számnév vagy határozott
 tőszámnév.

33./6. A fiúk szívesen elmennének a kosárlabda-mérkőzésre. 
  A 7. b. osztály tanulói dolgozatot fognak írni matematikából. 
  Bárcsak elkísértél volna a piacra bevásárolni!

33./7.                    tett Ég Könnyű
 Rossz fát rakott a tűzre. Lángol a keze alatt a munka. Nem nehéz Katát táncba vinni.

                                    mossa                          fűlik                                    őrölnek
 A Duna vize se veszi le  Nem vásik hozzá a foga. Két malomban darálnak.
  az emberről a gyalázatot.

Megjegyzés: A feladat ugyan nem kéri a szólások, közmondások értelmezését, de úgy gon-
doltam, jó, ha azokat is leírom.
Rossz fát tett a tűzre = csínyt, helytelenséget követ el. 
Ég a keze alatt a munka = gyorsan, ügyesen dolgozik. 
Könnyű Katát táncba vinni = könnyű azt rávenni valamire, akinek magának is kedve van a dologhoz. 
A Duna vize se mossa le az emberről a gyalázatot = hiába mentegetik a hitványságot, csak 
hitványság marad. 
Nem fűlik hozzá a foga = nincs kedve hozzá, nem tetszik neki valami, nem szeret, nem akar 
valamit tenni, végezni. 
Két malomban őrölnek = mindketten más-más dologról beszélnek, és ezért nem értik meg egymást.
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33./8. múlt idejű: A kisgyermek óvatos volt. 
  jövő idejű: A kisgyermek óvatos lesz.
  feltételes módú: A kisgyermek óvatos lenne. 
  felszólító módú: A kisgyermek legyen óvatos!

Megjegyzés: Ne fogadd el a Kisgyermek, legyél óvatos! mondatot, mert ebben az esetben már 
két mozzanat is megváltozik. 1.: az igemód, amit a feladat utasítása előír. 2.: a személy, hiszen  
a gyermek szó E/3. személyű, a legyél igealak azonban E/2. személyű. Ráadásul az alany is meg-
változik: kisgyermek helyett te.

34./9. A fiú okos lesz. 
Te szorgalmas vagy. 
Legyetek boldogok! 
Szilvia kitartó lett volna. 
Legyél ügyes!
Megjegyzés: Az eredeti 2. mondat alanya a lány szó. Az állítmány E/2. személlyé alakításakor 
az igei személyraggal kifejezett te lesz az alany.

Az eredeti 3. mondat alanya a gyerekek szó. Az állítmány T/2. személlyé alakításakor az igei 
személyraggal kifejezett ti lesz az alany. Elfogadható a következő mondat is: Gyerekek, legyetek 
boldogok! Ebben az esetben térjetek ki arra, hogy a gyerekek szó megszólítás és nem alany, 
ezért kell vesszővel elválasztani a mondattól. 

Az eredeti 5. mondat alanya a Feri szó. Az állítmány E/2. személlyé alakításakor az igei sze-
mélyraggal kifejezett te lesz az alany. Elfogadható a következő mondat is: Feri, ügyes legyél! Ebben 
az esetben térjetek ki arra, hogy a gyerekek szó megszólítás és nem alany, ezért kell vesszővel 
elválasztani a mondattól. 

34./10. Dorka húszéves múlt. Ö (névszói-igei) Az idő lassan múlt. E (igei)
Csongor is ott volt a klubdélutánon. E (igei) Az a fiú helyes volt. Ö (névszói-igei)
A szurkolótábor lelkes maradt. Ö (névszói-igei) A B közép a helyén maradt. E (igei)
De jó lenne egy kis pihenés! Ö (névszói igei) A nyaralás a Tisza-parton lenne. E (igei)
A találkozó a suli előtt legyen! E (igei) Mindenki pontos legyen! Ö (névszói-igei)
Megjegyzés: A feladat nehézségét az okozza, hogy a múlt, a volt és a maradt, a lenne és a legyen 
szavak az egyik mondatban az igei állítmány, a másik mondatban az összetett (névszói-igei) 
állítmány része.

34./11. Éva vidáman vánszorgott haza az edzésről. Útközben összerohant a barátnőjével. 
Magasztalta az új frizuráját. Emi szívesen megosztotta vele a fodrászának a nevét. Utána 
gyorsan elhúzta a csíkot.

  a és b Várható átalakítás és elemzés:
Éva vidáman sietett haza az edzésről. Útközben összefutott a barátnőjével. Dicsérte  
az új frizuráját. Emi szívesen megmondta a fodrászának a nevét. Utána gyorsan elsietett. 
Megjegyzés: Más igei állítmányok is elfogadhatók, de illeszkedjenek a szövegkör-
nyezethez.
Javaslat: Érdemes felhívnod a tanulók figyelmét az alanyváltás fontosságára, ami jól 
összekapcsolható a szövegértő képesség fejlesztésével az ehhez hasonló kérdésekkel:
–   Ki volt edzésen?
–   Hogy hívják a barátnőjét?
–   Kinek van új frizurája?
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34./12. Várható mondatok: 
 Mindenki Írtunk és 
 tanul. olvastunk.

  Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók, de feleljenek meg az ágrajzoknak.

34./13. Tollbamondás vagy másolás 5.

35./14. Várható mondatok: Tisztelt ügyfelünk, a kérvényét még nem intéztük el (nem bíráltuk el).
 Csenge nagyon népszerű az osztályban.
 Sebő megismerkedett egy lánnyal az uszodában.
 A futballcsapat játéka sokat fejlődött.

35./15. a Feltételes mód, jelen idő E/1. személyben nincs illeszkedés.

  b A szavak helyesen: mondanék, tudnék, kiválasztanék, hazudnék

35./16. Timi meghívta a barátnőit. Az asztalon többféle sütemény sorakozott. 
  Kedvesen kínálta a lányokat:

– Kóstoljátok meg a túrós táskát!
– Mi azt nem szeressük.
– Miért nem a másik süteményt válasszátok?

  a Kijelentő módú állítmány helyett felszólító módú állítmányt használt.

  b Mi azt nem szeretjük.
   Miért nem a másik süteményt választjátok?

Az alany és az alanyos szószerkezet

A mondatelemzés tanításának kezdetén a tanulók hajlamosak minden főnevet, főleg a tulajdonneveket 
alanyként felfogni, hiába található rajtuk rag. Már az elején tudatosítani kell velük azt, hogy az alany so-
hasem kap ragot, csak a többes szám jele, a birtoktöbbesítő jel és a birtokos személyjel járulhat hozzá. 
Sajnos még a főiskolai hallgatóimtól is hallottam azt a kiveszni nem akaró tévhitet, hogy az alany nem 
kaphat toldalékot. Ezt az előző mondattal már cáfoltam. 

Álljon itt néhány példamondat: A gyerekek önfeledten játszanak az udvaron.
 Édesanyám virágai elhervadtak a vázában.
 Fáj az ujjam.
 Az alany olykor azonban főnévi igenév is lehet a kell, lehet, illik, jó, rossz, hasznos, felesleges, tilos, 
szabad, hiábavaló stb. Ilyenkor teljesen megzavarodnak a gyerekek. Hiába kérdeznek a Mi? kérdéssel  
a főnévi igenévi alanyra, a szó nem „válaszol” rá. Ennek a problémának a megoldásához a munkatan-
könyv 36. oldalán találnak útmutatót, miszerint a főnévi igenevet alakítsák át főnévvé.

Kirándulni jó.   Mit állítunk?  jó    Ez a mondat állítmánya.
kirándulni  kirándulás Mi jó?   a kirándulás Ez a mondat alanya.

Á

A

[Á — Á]

(A)
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 Még nagyobb a tanácstalanság a tanulók körében, ha a főnévi igenévi alany ragozott formában ta-
lálható a mondatban. Például: Fölösleges megmagyaráznod. Van, aki állítmánynak tartja; van, aki a tárgy 
megismerése után tárgynak. A hangsúly ismét a szófajtan és a mondattan szoros kapcsolatán van.  
Az a tanuló, aki a 6. évfolyamon megtanulta a főnévi igenevet mint szófajt, könnyen felismeri annak 
ragozott formáját is, és nem keveri össze az igével. Így semmiképp sem veszi állítmánynak. Tárgy pedig 
azért nem lehet, mert a tárgyi bővítmény alaptagja ige vagy igenév.
 Az El kell menned. típusú mondatokban még az is nehezíti az elemzést, hogy az állítmány beékelődik  
a főnévi igenévi alanyba. Ilyenkor arra is fel kell hívni a tanulók figyelmét, hogy az ágrajzban a bővítmény 
az állítmányhoz kapcsolódik.

 El kell menned.

 Említést kell tennem a rejtett alany kérdéséről is. Ezzel kapcsolatban ez olvasható a munkatankönyv-
ben: Lehet, hogy a mondatból az alany látszólag hiányzik, de erre utal az igei személyrag. Ezt szokták 
rejtett alanynak is nevezni. Az ágrajzban az alany ilyenkor zárójelbe kerül: (A). 
 Természetesen erről a témáról is egyeztettem Balázs Gézával, a munkatankönyv nyelvészeti lektorá-
val. Az ő álláspontja a következő: „A rejtett alany kifejezés valóban nem szerepel a mai nyelvtanokban. 
Korábban azt jelentette, hogy nincs kitéve az alany, csak az igei személyragokból lehet rá következtetni. 
Én beleírnám, hogy korábban rejtett alanynak nevezték az ilyen alanyt.” 
 A Magyar grammatika így vélekedik (2017, 416.): „A csak személyraggal kifejezett alanyt az iskolai 
nyelvtanok rejtett alanynak nevezik.”
 Az e-nyelv.hu-n, amit én is gyakran használok, ezt találtam: 
 „Létezik-e a még a nyelvészetben a rejtett alany kifejezés? Magyart tanítok, s a kollégáimmal együtt 
bizonytalanok vagyunk ebben. Eddig minden mondatba beleírtuk az alanyt, ha az állítmányból vagy  
a szövegkörnyezetből rájöttünk, és az ágrajzon zárójelbe téve jelöltük.
 Korábbi válaszunk (http://www.e-nyelv.hu/2010-11-23/rejtett-alany/) továbbra is helytálló –  
a helyesírási változások az ilyen jellegű kérdésköröket egyáltalán nem befolyásolják.
 A rejtett alany fogalma már egy jó ideje nincs jelen a nyelvészeti diskurzusban. Mindemellett az sem 
teljesen világos, hogy ki mit ért alatta: valaki csak a 3. személy aktuális hiányára vonatkoztatja (pl. Megírta 
[ő] a leckéjét), mások pedig az összes olyan mondatra, ahol szintén nem jelenik meg testesen az alany 
(pl. Hallottad [te], hogy tegnap elmentünk [mi] horgászni?).
 Az ágrajzon nem hiba megjeleníteni (zárójelbe téve) az akármilyen módon „hiányzó” alanyokat, de 
ez – mivel maga az egyszerűmondat-elemzés a ténylegesen leírt/kiejtett közlés szavainak a szintakti-
kai-szemantikai kapcsolatait hivatott felvázolni – egyáltalán nem szükséges.”

36./1. A fiúk kerékpároznak.  többes szám jele
 Eltört a kezem. birtokos személyjel
 A ház ablakai sötétek. birtoktöbbesítő jel
 Edité elfogyott. birtokos személyjel

37./2. Felépült a házunk. 
  Eszter szeme csillogott az örömtől. 
  A diákok színházba mentek. 
  A csoportunké kész. 

Á

A
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  a , b ház  |  unk = szt + birtokos személyjel 
 szem |  e  = szt + birtokos személyjel
 diák  |  o  |  k  = szt + kh + többes szám jele
 csopor t  |  unk |  é  = szt + birtokos személyjel +birtokjel

Megjegyzés: Megbeszéléskor érdemes kitérned a birtokjelre. Legtöbbször a tanulók 
ezt is birtokos személyjelnek veszik. A birtokjel egyalakú toldalékmorféma, jele az -é. Ez 
a toldalék mindig a birtokoshoz tapad, azt fejezi ki, hogy valami a birtokoshoz tartozik, 
például apáé, Éváé, csoportunké.

37./3. Idegen városokat megismerni jó. főnévi igenév
  Kata Párizsban járt.    főnév (tulajdonnév, személynév)
  Mi tetszett neki a legjobban?   kérdő névmás
  Ő az Eiffel-toronyért rajongott.  személyes névmás
  Bárki szívesen megnézné.   általános névmás
  Lehet ábrándoznotok.   főnévi igenév

Megjegyzés: Az utolsó mondat ragozott főnévi igenevének a felismerését megkönnyíti, ha 
a tanulók fel tudják idézni, amit a 6. évfolyamon tanultak, miszerint E/3. személyűvé alakítva 
(ábrándoznia) láthatóvá válik a -ni képző.

37./4. A Kékes Magyarország legmagasabb hegycsúcsa.
 Hazánk leghosszabb folyója a Duna.
 Bács-Kiskun megye Magyarország legnagyobb területű megyéje.
 Debrecen hazánk 2. legnagyobb városa.

37./5. Híres regényíró a Jókai Mór. Magyar Nobel-díjas az Oláh György.
 Kedvelt nevettetőm a Jim Carrey. Kiváló úszó a Hosszú Katinka.

  a Várható udvarias megfogalmazás: Ne használj névelőt a személynevek előtt!
Megjegyzés: „Magukban álló személynevek, különösen családnevek vagy teljes nevek 
előtt az igényes nyelvhasználatban (például az értekező prózában vagy a hivatalos nyelvi 
érintkezésben) általában nincs s nem is kívánatos a névelő.” (Nyelvművelő Kézikönyv, 1980.)

  b Oláh György (forrás: https://www.ch.bme.hu/page/283/)
Kutatásainak legjelentősebb eredményét a karbokationok kutatásával érte el, szupersavak 
segítségével alacsony hőmérsékleten előállította a karbokationokat, és tanulmányozta 
szerkezetüket, tulajdonságaikat. E területen végzett munkájáért a Svéd Tudományos Aka-
démia 1994-ben kémiai Nobel-díjjal jutalmazta. Az Oláh György vezetésével kifejlesztett 
direkt metanolos tüzelőanyag-cella (Direct Methanol Fuel Cell, DMFC) az utóbbi időben  
az egész világ érdeklődésének fókuszába került. A találmány a hagyományos energiahordozók 
előteremtési költségeinek és a globális felmelegedésnek a növekvő problémáját oldhatja 
meg. (forrás: https://mta.hu/mta_hirei/elhunyt-olah-gyorgy-nobel-dijas-kemikus-az-
mta-tiszteleti-tagja-107473)
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A karbokationok és elektronhiányos részecskék területén elért eredményei új szemléletmó-
dot nyújtottak a szén-hidrogén és szén-szén kötések elektrofil aktiválása során tett alapvető 
felfedezéseihez, és elméleti alapul szolgáltak új, korszerűbb szénhidrogén-kémiai eljárá-
sokhoz. Az általa kidolgozott módszerekkel vált lehetségessé a karbokationok mint stabil, 
hosszú élettartamú részecskék előállítása és megfigyelése. A karbokationok kutatásában 
elért eredményeiért Oláh György 1994-ben megkapta a kémiai Nobel-díjat. 
(forrás: https://semmelweis.hu/hirek/2017/03/09/elhunyt-dr-olah-gyorgy-nobel-dijas-
kemikus/)
A karbokationok kutatásában elért eredményeiért dr. Oláh György 1994-ben megkapta 
a kémiai Nobel-díjat. Az ő kutatásai vezettek például az ólmozatlan benzin előállításának 
gazdaságos eljárásához is. 

39./6. valaki, valami 
Várható mondatok: Valaki keresett telefonon. 
 Valami nem hagy nyugodni.
 Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók.

39./7. Ahol nincs, ott ne keress! Addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér! Korán szánts, későn arass! Stb.
Megjegyzés: A közmondások jellegzetesen általános érvényű megállapítást tartalmazó mon-
datok, ezért rendszerint egyes számú, 2. személyű igealak fejezi ki az általános alanyt. 
További példák: Lassan járj, tovább érsz! Nyáron gyűjts, télen fűts! Előbb gondolkodj, aztán beszélj! 
Jó szívvel adj, hogy el is fogadhassák!
A többes szám 1. személyű állítmányt tartalmazó közmondás is általános alanyra vonatkozik: 
Árnyékáért becsüljük a vén fát.

39./8. „Itt küzdtenek honért a hős   „Montgomeryben így esett
Árpádnak hadai”    A híres lakoma.”

Vörösmarty Mihály     Arany János
Szózat       A walesi bárdok

39./9. Jani, a nagybátyja és a nagynénje kirándul. A bátyja nem tart velük a túrán.
 A fiút a botja segíti a mászásban. Az útjuk egy tisztás felé vezet.
 A fiú esőkabátja otthon maradt. Édesanyja aggódik miatta.

39./10. H, I, I, H, I

39./11. a és b Péter lassan ballagott az utcán. 
 Egy helyes lány jött vele szemben. 
 A leány haját fújta a szél. 
 Ragyogott a lány mosolya. 
 A kiscsaj látványa gyönyörű volt.

39./12. Tollbamondás vagy másolás 6. 
  Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 103. oldalán található.
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Az állítmány és az alany egyeztetése

41./1. A gavallérok Mikszáth Kálmán művei. 
A gavallérok Mikszáth Kálmán műve.
Legyenek szíves beljebb fáradni a kocsi belsejébe! 
Legyenek szívesek beljebb fáradni a kocsi belsejébe!
A vita hevében az egész társaság kiabáltak, tiltakoztak. 
A vita hevében az egész társaság kiabált, tiltakozott. 
Gábor és a barátai hová tűnt? 
Gábor és a barátai hová tűntek? 

41./2. Én vagy Adrián vigye le a szemetet?
Az osztály több tagja sítáborba utazott.
A nagyapámnak tehene és lovai is vannak (voltak).
Régen külön iskolába jártak a lányok és a fiúk.
Ti is kénytelenek lesztek (vagytok) megmondani az igazat.
A rab ember fiai Móra Ferenc műve.
Beszéld meg a tanulókkal, hogy az első mondat udvariasabb lenne így: 
Adrián vagy én vigyem le a szemetet?

41./3. a pihe + nő = pihenő
fejed + elem = fejedelem

  b villák mosnak  villa mos = villamos, 
élnek elemek  él elem = élelem,
ezek üstök  ez üst = ezüst

  c Például: fák kanalak  fa kanál = fakanál

42./4. Várható feleletterv:
Az alany és az állítmány egyeztetése
1.  A számbeli egyeztetés fő szab.-a: az Á-nak, A-nak ugyanabban a számban kell állnia.

Több A esetén: 
•   Ha az A-ok mind T. sz.-ak  az Á is T. sz.    A fiúk és a lányok olvasnak.
•   Ha több E. sz.  Á is E. sz.    A szekrény, az asztal és a szék bútor.
•   Személyt jelentő A-ok  Á T. sz. is lehet.    Éva, Klári és Géza olvasnak.
•   Ha a m. A-ai ≠ azonos sz.-ak  Á + T. sz. A v Á T. sz. legyen!    Tünde és a fiúk olvasnak.

2.  A személybeli egyeztetés fő szab.-a: Á ragja az A nyelvtani személyéhez igazodik.    Te olvasol, én írok.
•   Ha különböző személyű A-okhoz közös Á  Á T. sz. kerül, s a legkisebb sorszámú A sze-

mélyével egyeztetjük.     Gabi és én olvasunk.
3.  Értelmi egyeztetés: az A alakja ugyan T. sz., de egységes fogalmat fejez ki  Á E. sz.

Az Amerikai Egyesült államok nagyhatalom.
Megjegyzés: Természetesen a mintától eltérő felelettervek is elfogadhatók. Értékeléskor 
szempont lehet a lényegkiemelés, az áttekinthetőség, a rövidítések használhatósága, valamit 
az, hogyan tudja a feleletre való felkészüléskor használni.
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42./5. Ági és Laci egy érdekes hegyet látott (láttak). 

Te lefotózod a hegyet, én felteszem a netre. 
Peti és a lányok is biztosan megnézik.
Tomi és Attila is nagy fotós (fotósok).
Megjegyzés: Ahogy a munkatankönyvben is olvasható: Ha több egyes számú alany van  
a mondatban, az állítmányt egyes számban használjuk, de lehet többes számú is.

42./6. Aláhúzandó mondatok:
Az Egri csillagok 1901-ben jelentek meg. 
Az egész osztály nevettek a tanár úr viccén. 
Én és Kiss Éva leszek a hetes.
Én és Kiss Éva leszünk a hetes?
Te és Kovács Gábor lesztek a hetes.
Te és Kovács Gábor lesz a hetesek.

Javítás: Az Egri csillagok 1901-ben jelent meg. 
Az egész osztály nevetett a tanár úr viccén. 
Én vagy Kiss Éva leszünk a hetesek? 
Te és Kovács Gábor lesztek a hetesek.

42./7. Várható mondatok:
A tanárnő és a gyerekek kirándulni mentek.
A Vasárnapi Hírek egy jó helyi lap.
Zoli és én jó barátok vagyunk.

42./8. Tollbamondás vagy másolás 7. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 103. oldalán található.

A témazáró felmérés előkészítése
43./1. a és b Levi délután el fog sétálni a moziba. 

Meg fogja nézni a legújabb sikerfilmet. 
Utána majd találkozik egy régi osztálytársával.
Megjegyzés: Hívd fel előre a tanulók figyelmét arra, hogy igyekezzenek többféle-
képpen kifejezni a jövő időt! 

43./2. Az alany szófaja
Hasznos takarékoskodni.   főnévi igenév
Ők is eljönnek a meccsre?   személyes névmás
Fölösleges kiabálnod.    főnévi igenév
Ki kérdezett?     kérdő névmás
Mindenki sportol.    általános névmás
Az nem igaz!     mutató névmás
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43./3. a Az állítmány szófaja Az állítmány fajtája

Az idő kellemes. melléknév összetett (névszói)
Ricsi kerékpározni fog. főnévi igenév + segédige egyszerű (igei)
Ő hetedikes volt. személyes névmás összetett (névszói-igei)
Van sok barátja. ige egyszerű (igei)
Zsófi és Zoé a húga. főnév összetett (névszói)
Megjegyzés: A kerékpározni fog az ige jövő idejének kifejezésére szolgál, ezért az állítmány 
igei. A szófaja viszont főnévi igenév és segédige.

A mondat átalakítása ebben az esetben is jól jöhet: 
Az idő kellemes.  Az idő kellemes volt. 
Máris láthatóvá válik, hogy az eredeti mondatban a létige kijelentő mód, jelen idő, 

egyes és többes szám 3. személyben (van) Ø. A többi alakban, így a múlt időben is ott a lét- 
igei alak, kellemes volt.

b 

44./4. 1. Csanád és Csenge osztálytársak.
2. Szünet van.
3. Olvasnak, ismételnek.
4. Becsengettek.

44./5. a Mindenki vágyik a kalandra.
Ti kipróbálnátok a búvárkodást?
A tenger mélyén mindig történik valami.
Az ember csodálatos élőlényeket láthat.
Ne hagyja ki senki ezt a páratlan élményt!
Egy álom is megvalósulhat.

b 

44./6. Határozott alany   Általános alany   Határozatlan alany 
  Te mit csinálsz?   Mindenki jókedvű?  Egy lány telefonál.
  Hideg az idő.   Kis Évának hívnak.  Valaki segíthetne.

44./7. Te viszed le sétálni a kutyát?
A diákok már nagyon várják a hosszú téli szünetet.
A lányok türelmesebbek voltak a feladat megoldásakor.
Krisztián és én hívtuk meg az igazgató nénit a klubdélutánunkra.
Szeréna és Luca gyakran beszélgetnek egymással.
Mi a legjobb közösség vagyunk az egész iskolában!
Miért vesztetek össze te és a barátod az edzés után?
Megjegyzés: A következő mondat így is helyes: Szeréna és Luca gyakran beszélget egymással.

44./8. Tollbamondás vagy másolás 8.

Á

A

Á

[A — A]

[Á – Á]           

(A)

Á           

[A – A]

Á          

(A)

 Á           

A

4.                        3.                        2.                        1.

Á

A
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Témazáró felmérés
Az állítmány és az alany

A témazáró felmérés összeállításakor csak az állítmányról és az alanyról tanultak számonkérésére kon-
centráltam. Elsősorban azokra az ismeretekre, amelyekre a továbbhaladáshoz szüksége lesz a tanulóknak. 
Legalább az elégséges szintet minden diáknak el kell(ene) érnie, hogy a további anyagrész elsajátítása 
ne okozzon gondot.
 A felmérés 20-25 perc alatt megíratható. 
 Tollbamondásszöveget azért nem ajánlok, mert a felmérés a nyelvtani ismeretre helyezi a hangsúlyt.

Értékelési kategória Enyhe %-os határok Közepes %-os határok Szigorú %-os határok

Jeles 90–100% 91–100% 93–100%
Jó 76–89% 76–90% 79–92%

Közepes 56–75% 60–75% 66–78%
Elégséges 36–55% 40–59% 51–65%
Elégtelen 0–35% 0–39% 0–50%

A felmérés feladatainak megoldása

1.
 Ködösek a hajnalok. összetett (névszói) Esős lesz az idő. összetett (névszói-igei)

Feriék el fognak utazni. egyszerű (igei) Nincs tollam. egyszerű (igei)
Minden jó állítmány-, alanyjelölés és állítmányfajta-megnevezés 1-1 pont, összesen: 12 pont.
Megjegyzés: Előre közöld a tanulókkal, hogy milyen pontossággal kéred az állítmány fajtáját, vagy 
erősítsd meg bennük, hogy úgy kéred, mint a tanítási órákon!

2.
 Szilvia humoros. melléknév Sok barátom volt. ige (létige)

Hűvös lesz az éjszaka. melléknév + segédige A puli pásztorkutya. főnév
Minden jó állítmány-, alanyjelölés és az állítmány szófajának a megnevezése 1-1 pont, összesen: 12 pont.
Megjegyzés: A volt szó estében elegendő az ige megnevezés is. A sok szót nem kell elemezni, 
mert még nem tanulták a diákok.

3.  Ágrajzok

Ákos, Bence és Balázs gördeszkázik.

Ági sétálgat, kikapcsolódik és nézelődik.

Ne kiabálj!

Minden jó állítmány-, alanyjelölés és a helyes ágrajz 1-1 pont, összesen: 12 pont.

Á

[A — A— A]

[Á — Á— Á]

A

Á

(A)
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Enyhe ponthatárok: Közepes ponthatárok: Szigorú ponthatárok: Értékelési kategória:

54–60 55–60 56–60 jeles, 5
46–53 46–54 47–55 jó, 4
34–45 36–45 40–46 közepes, 3
22–33 24–35 31–39 elégséges, 2
  0–21   0–23   0–30 elégtelen, 1

4.  Az alany szófaja Az alany fajtája
Valaki délután felhívott telefonon. határozatlan névmás határozatlan
Szeged Tisza-parti város. főnév határozott
Bárki indulhat a versenyen. általános névmás általános
Egy férfi sétáltatja a kutyáját. főnév határozatlan
Az ember követhet el hibát. főnév általános
Minden jó állítmány-, alanyjelölés és az alany szófajának, fajtájának megnevezése 1-1 pont, 
összesen: 20 pont.

5.  A Kanári-szigetek turistaparadicsomok.   A Kanári-szigetek turistaparadicsom.
Gyuri és mi összeveszett. Gyuri és mi összevesztünk. 
A megfelelő szó aláhúzása 1-1 pont, a helyes javítás 1-1 pont, összesen: 4 pont.

A felmérés értékelése

A tárgy és a tárgyas szószerkezet

A határozott és határozatlan tárgy nem szerepel a 2020-as kerettanterv kulcsfogalmai között, de 
gyakorlati tapasztalataim alapján úgy gondolom, ezek megismerése nélkül sohasem válik világossá 
tanítványaink előtt a magyar nyelv igeragozási rendszere. 
 A korábbi évfolyamokon, főleg a 6. évfolyamon csak a spontán nyelvérzékükre, nyelvhasználatukra 
alapozhattunk, illetve a „segédszavak” segítettek eldönteni a diákoknak azt, hogy az adott ige általános 
(alanyi) vagy határozott (tárgyas) ragozású. Valamit + ige = általános ragozás; azt + ige = határozott 
ragozás. 

A Magyar grammatika (2017, 108.) egyetemi jegyzetben ez olvasható: „Általános ragozás, illetve az iskolai 
nyelvtanokban, illetve a korábbi szakirodalomban több helyen alanyi ragozás, alanyi személyrag 
terminus szerepelt. Ezt vetették össze a tárgyas igeragozás, tárgyas igei személyrag kategóriákkal. 
Ezek az elnevezések azt sugallják, hogy a két paradigma közötti különbsége a csak alanyra, illetve  
(az alanyra és) a tárgyra való utalásban ragadható meg.”
 Ezt a megállapítást és a hetedikes tanulók életkori sajátosságait, valamint eddigi nyelvi ismereteiket 
figyelembe véve a következő tudnivalók kerültek a munkatankönyv 49. oldalára:

! Ha a mondatban a tárgy határozott, az ige határozott ragozású. Határozatlan tárgy ese-
tében az ige általános ragozású. Vannak olyan igék, amelyekhez nem kapcsolható tárgy. 
Ezek az igék is általános ragozásúak.
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! Általános vagy alanyi ragozás: az ige általános vagy alanyi személyragjai az alany számát

és nyelvtani személyét jelölik meg. 
Határozott vagy tárgyas ragozás: az ige határozott vagy tárgyas személyragjai az alany 
számán és személyén túl a tárgyra is utalnak.

Vannak olyan mondatok, amelyekben a főnévi igenév a tárgy szerepét tölti be az akar, bír, kér, kezd, 
kíván, mer, szeret, tud stb. igék mellett. Gyakran előfordul, hogy a tanulók ilyenkor a főnévi igenevet  
az igével együtt állítmánynak veszik. Például: Miklós és Kázmér szeret kirándulni.

! A főnévi igenévvel kifejezett tárgynak
is lehet tárgy a saját bővítménye. Az állít-
mányhoz először a főnévi igenévvel kife-
jezett tárgy kapcsolódik (T1).

Timike szeretne fagylaltot enni.

Nem szabad összetéveszteni a halmozott tár-
ggyal, amely mellérendelő szerkezetsor.

Timike szeretne írni, olvasni.   

46./1. Marcsi tűnődve nézte feldúlt barátnőjét. Talán jobb lett volna elmondani neki a kételyeit. Aztán
eszébe jutott valami. Tesz még egy kísérletet a féltve őrzött titok kiderítésére. 
Múlt idő jele: lett, jutott
Tárgyrag: barátnőjét, kételyeit, kísérletet
Befejezett melléknévi igenév képzője: feldúlt, őrzött

46./2. Várható mondatok:
Beszéljük meg a vasárnapi programot! 
Meg tudnád-e mondani a pontos időt?
Bárcsak elmondhatnék egy verset a gálaműsoron!

47./3. Csínyt követ el.     Rossz fát tesz a tűzre.
Saját magának árt.    Maga alatt vágja a fát.
Minden bántást, sérelmet eltűr. Fát lehet vágni a hátán.

47./4. Tollbamondás vagy másolás 9. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 103. oldalán található. 

47./5. A megadott ágrajznak megfelelő mondatok be vannak karikázva.

Te is azt mondod?

Ne forgassátok fel a házat! 

Ereszd le a függönyt!

De én nemet mondok.

Ördög vigye őket!

                    szeretne                    Á
   

       Timike                 enni                   A               T1

          fagylaltot                            T2

                    szeretne                    Á
   

   Timike        [írni — olvasni]      A               [T — T]

Á           

A            T
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47./6. Szeretem az utazást. főnév Bármit elmondhatsz. általános névmás
 Ezt nem értem. mutató névmás Mondj végre igent! módosítószó
 Valamit elfelejtettél. határozatlan névmás Mit hozzak a boltból? kérdő névmás
 Mikor akarsz tanulni? főnévi igenév Sokat gondolsz rám? számnév
 Megjegyzés: A sokat szó a mondatban főnévi értelemben használt számnév.

47./7. Nóra zsömlét, margarint, sajtot és teát reggelizett.

47./8. Mivel az alaptaghoz, állítmányhoz (reggelizett) több
azonos bővítmény (tárgy) (zsömlét, margarint, 
sajtot, teát) kapcsolódik, a tárgyak mellérendelő 
szerkezetet alkotnak.

47./9. Ananászt vagy almát vegyünk? választó 
 Jóskát, sőt téged is kerestelek. kapcsolatos
 Nem csokoládét, hanem gyümölcsöt vásároltak. ellentétes

Megjegyzés: A feladatban megadott munkatankönyvi táblázat segítségével a gyerekek köny-
nyen megtalálják a kötőszókat, amelyek segítenek a mellérendelő szerkezetek felismerésében.
Javaslat: A mondatokat érdemes elemeztetni.

48./10. Éva megtanulta a fizikát, a történelmet és a nyelvtant is. 4.
 Nem tudom elfelejteni az álmomat. 1.
 Tibi imád kalandfilmeket nézni. 2.
 Kertet és állatokat vagy várost rajzoljak? 3.

Á           

A   [T — T— T— T]

3.  Á           

(A)  T – T~T

   Á           

        (A)     T1
      

       T2 

1.    Á           

A      T1
      

       T2 

2.  Á           

A   [T – T – T]

4.

48./11. A) Gergő imád túrázni.
  B) Visz térképet és iránytűt is.
  C) A fiú szereti lefényképezni a tájat.

48./12. A madárpókok 6–10 cm-re is megnőnek. Testüket barnás vagy fekete színű,
hosszú kitinszőrzet fedi. A nappalt kövek alatt, korhadó tuskókban vagy
föld alatti járataikban töltik. Fogóhálót nem szőnek. Éjjel járnak táplálék után. A rovarokat, 
kisebb békákat, gyíkokat, madarakat gyors rohanás után erős csáprágójukkal ragadják meg. 

48./13. Tollbamondás vagy másolás 10. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 103. oldalán található.

A)  Á           

A          T

 Á           

(A)   [T – T]

B)    Á           

A      T1
      

         T2 

C)



4040

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
A határozott és határozatlan tárgy

49./1. Általános ragozású egyszerű, igei állítmány Határozott ragozású egyszerű, igei állítmány
2.,  3.,  6.,  7. 1.,  4.,  5.,  8.

49./2. Határozott ragozású: nézi, keresem, értem, várjátok
  Általános ragozású: néz, olvas, értesz, látok

50./3. Mikor hívhatlak fel téged?     Szeretettel várlak (látlak) benneteket.
  Igazán szeretlek benneteket.      Bárcsak ismerhetnélek téged!
  Megjegyzés: Más -lak, -lek ragos ige is elfogadható.

50./4. Régóta várok egy hívást.     Régóta várom a barátomat.
  Kérsz egy pohár rostos levet?     Kéred a kabátodat a fogasról?
  Gézu egy levelet ír.      Áron a levelet írja.
  Várunk még egy keveset.     Türelmetlenül várjuk a válaszodat.
  Varrtok nekem egy új ruhát?     Holnapra megvarrjátok a ruhámat?
  Ünnepnapon minden boltot bezárnak.   A lakók kulcsra zárják a lépcsőház ajtaját.

  a Általános ragozású igék   Határozott ragozású igék
   várok, kérsz, ír, várunk,    várom, kéred, írja, várjuk,
   varrtok, bezárnak    megvarrjátok, zárják

  b Az első oszlopban található igei állítmányok általános ragozásúak, mert az igéhez olyan
ragot teszünk, ami az alany számát és személyét fejezi ki.
A második oszlopban lévő igei állítmányok határozott ragozásúak, mert a rag megjelöli 
az alany számát és személyét, valamit egy határozott tárgyra is utalást tesz.

50./5. Általános ragozás: rajzolok, rajzolsz, rajzol, rajzolunk, rajzoltok, rajzolnak
  Határozott ragozás: rajzolom, rajzolod, rajzolja, rajzoljuk, rajzoljátok, rajzolják

50./6. Ma öt óránk volt az iskolában. Földrajzból Afrika növényvilágát vettük. Irodalomórán az egyik
Vörösmarty-verset olvastuk. Testnevelésórán egy új játékot tanultunk. Matematikából  
a szerkesztést gyakoroltuk. Kémiaórán egy érdekes kísérletet végeztünk.
Megjegyzés: A mondatokat más igékkel is ki lehet egészíteni. A lényeg, hogy illeszkedjenek 
a szöveghez, és ne legyen felesleges szóismétlés.

51./7. Átalakított mondatok: 
Szilvia a szöveget másolja. 
A szomszédék sütnek egy tortát. 
Apa az újságot olvassa. 
Megjegyzés: A feladat jól szemlélteti, hogy a tárgyas szerkezetben a névelő megváltozása és 
az igeragozás között összefüggés van.



4141

Feladatmegoldások, módszertani ötletek
51./8. a Vera érdeklődéssel nézegeti Zsuzsi polcán a könyveit.

–  Szívesen kölcsönadom valamelyiket.
–  Aztat kedvem lenne elolvasni.
–  Eztet nem adhatom. Már odaígértem Gerdának.
–  Őtet is érdeklik a regények? 
Javaslat: Beszéljétek meg, mi okozza az igényes köznyelvtől eltérő szavak használatát!  
Valójában a szavakon két tárgyrag szerepel, amelyek közül a második felesleges.

  b Vera érdeklődéssel nézegeti Zsuzsi polcán a könyveit.
–  Szívesen kölcsönadom valamelyiket.
–  Azt kedvem lenne elolvasni.
–  Ezt nem adhatom. Már odaígértem Gerdának.
–  Őt is érdeklik a regények?

  c valamelyiket = szt +kh + r, azt = szt + r, ezt = szt + r, őt = szt +r

51./9. Időben elküldtük a szükséges iratokat a hatóságnak.
  Nyomozóink kivizsgálták a bűnesetet. 
  A tesztpilóta kipróbálta a legújabb modellt a futam előtt. 
  Az érintett szakember nyilatkozott álláspontjáról a sajtónak.

51./10. Nem látja a fától az erdőt. 

51./11. Lestem egy fekete egyedet, mely repdesett, de leereszkedett egy hegyes szerkezetre.
  Megjegyzés: Más megfogalmazás is elfogadható.

52./12. a Ajándékot adni, kapni jó.
Te mit szeretnél kapni?
Lepjük meg egymást!
Ajándék lónak ne nézd a fogát!
Illik az ajándékot megköszönni.
Megjegyzés: A feladat utasítása szerint csak a közmondást kell elemezni, de a többi is fel-
használható gyakorlásként vagy házi feladatként. Külön ki kell hangsúlyoznod, hogy a főnévi 
igenév alany is lehet: adni, kapni, megköszönni. A tanulók hajlamosak erről megfeledkezni 
a tárgy témakörében.

  b Nem illik kritizálni az ajándékot.

52./13. a Ricsi a táskájából két szalvétába csomagolt szendvicset vett ki. Tóninak nyújtotta az egyiket.
   Jóízűen beleharaptak. Az utolsó morzsáig befalatozták az egészet.

  b Várható mondat:
A szendvics vajat, szalámit, paprikát és paradicsomot tartalmazott.

Megjegyzés: Más mondat is elfogadható. Előfordulhat, hogy a tanuló ugyanezeket  
a szavakat tartalmazó mondatot alkot, de más szórenddel: A szendvics tartalmazott vajat, 

Á           

A   [T — T— T— T]
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szalámit, paprikát és paradicsomot. Az ágrajza azonban ugyanez lesz. Ennek az az oka, amit 
a munkatankönyv 48. oldalán így fogalmaztam meg: Az ágrajzban a mondat szórendjének 
megfelelően ábrázold az egyes mondatrészeket! Az alany – A – azonban kerüljön az első 
helyre, mert ez a bővítmény kötődik legszorosabban az állítmányhoz!

Elképzelhető ez a mondat is: Ricsi szendvicse vajat, szalámit, paprikát és paradicsomot 
tartalmazott. Ilyenkor mindenképpen tisztázzátok, hogy a Ricsi szó nem lehet alanya  
a mondatnak, hiszen Ricsi birtokolja a szendvicset. A birtokos jelzőről majd a későbbiekben 
fognak tanulni, de a birtokos szerkezetet a spontán nyelvhasználatuk alapján is megértik 
és felismerik.

52./14. Várható mondatok:
1. Panka könyvet olvas.
2. Bence szeret karikatúrákat rajzolni.
3. Vásároltam tollat, ceruzát és füzeteket.
Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók, de feleljenek meg a megadott ágrajzoknak.

52./15. Felelettervminta
 A tárgy
 1. a) A T fogalma: m.rész, amelyre az alaptagban kifejezett cselekvés irányul (iránytárgy),
   vagy amelyik a cselekvés eredményeként létrejön (eredménytárgy).
 b) Kérdései: Kit? Mit? Kiket? Miket? Melyiket? stb. + a szószerkezet alaptagja.
 c) Jelölése: (szaggatott aláhúzás)
 d) Rövidítése: T
 e) Tárgyas szószerk.: T + alaptagja
 2. A T fajtái:
 –  határozott: tulajdonnév, mut. nm, kölcs. nm., visszaható nm., hat.-tt ne. előtte
 –  határozatlan: ált. nm., kérdő nm., hat.-tlan nm., hat.-tlan ne. előtte
 3. A T és az igeragozás
 • Határozott T  az ige határozott ragozású (azt)
 • Határozatlan T  az ige általános ragozású (valamit)
 • Ige, amelyhez nem kapcsolható T  az ige általános ragozású

Megjegyzés: Természetesen a mintától eltérő felelettervek is elfogadhatók. Értékeléskor 
szempont lehet a lényegkiemelés, az áttekinthetőség, a rövidítések használhatósága, valamit 
az, hogyan tudja a feleletre való felkészüléskor használni.

52./16. Tollbamondás vagy másolás 11. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 104. oldalán található.

Gyakoroljunk!

53./1. a A felmérés megírása előtt a tanulók még át fogják ismételni az anyagot az órán. Ekkor még
megkérdezhetnék tanáruktól a kevésbé világos anyagrészeket. Gáspár nem tudott a dolgo-
zatírásról. A figyelmetlen fiú bárkitől megtudakolhatta volna.

 b és c át fogják ismételni kijelentő mód, jövő idő, T/3.
   megkérdezhetnék feltételes mód, jelen idő, T/3.
   (nem) tudott kijelentő mód, múlt idő, E/3.
   megtudakolhatta volna feltételes mód, múlt idő, E/3.
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53./2. a és b 

Nem jó az alvó macskát felkelteni. Veszélyes dolog a szunnyadó indulatokat felkorbácsolni.
A macska is tejjel álmodik. Mindenki arról álmodozik, amit szeretne, amire vágyik. 
Alamuszi macska nagyot ugrik. Jellemtelen ember váratlanul kellemetlen meglepetést okozhat.
Csengős macska nem fog egeret. Nem éri el a célját, aki illetéktelennek feltárja a terveit.
A jó macska tisztán tartja a kamrát. Nem szabad bántóan beszélni azokról, akik jót cselekszenek
 értünk/velünk.
Megjegyzés: Minden közmondásnak megadtam a jelentését.
A nagyot szó tárgy, hiszen a Mekkorát? kérdésre válaszoló szó is tárgy.

53./3. Az utasok izgatottan várták a felszállást. A pilóta gyorsan elérte a repülési magasságot! 
  Az égbolt tiszta volt. Mindenki láthatta a hegycsúcsokat.

  a magas  |  ság |  o  |  t  =  szótő +k+ k h+ r
   hegycsúcs  |  o  |  k  |  a  |  t  =  szótő +k h + j  +  k h + r
   Megjegyzés: A második szótő összetett szó, amely előtagból, hegy és utótagból, csúcs áll.

  b várták = egyszerű, igei állítmány; kijelentő módú, múlt idejű, többes szám 3. személyű
   elérte = egyszerű, igei állítmány; kijelentő módú, múlt idejű, egyes szám 3. személyű
   tiszta volt = összetett (névszói-igei) állítmány, a névszói rész melléknév; az igei rész kijelentő
 módú, múlt idejű, egyes szám 3. személyű 
   láthatta = egyszerű, igei állítmány; kijelentő módú, múlt idejű, egyes szám 3. személyű

Javaslat: A feladat elvégzése előtt tisztázd a tanulókkal, hogy milyen körű jellemzést vársz 
el tőlük! A minimumszint az állítmány fajtájának a megállapítása, a maximum az állítmány 
szófajtani leírása, az igénél a már megszokott módon.

54./4.  Mondat Állítmány Alany Tárgy

Szófaja Fajtája Szófaja Fajtája Szófaja Fajtája

1. ige egyszerű 
(igei)

általános 
névmás általános főnév határozott

2. ige egyszerű 
(igei)

személyes 
névmás határozott személyes 

névmás határozott

3. ige egyszerű 
(igei)

határozatlan 
névmás határozatlan főnév határozatlan

4. melléknévi 
igenév

összetett
(névszói) főnév határozott

1. Mindenki szereti az állatokat. 2. Én is kedvelem őket.
3. Valaki látott egy oroszlánt. 4. Az oroszlán ragadozó.
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54./5. a gavallér zsugori férfi nincstelen bőkezűen költekező
   svihák másoknak adakozó másokat megkárosító másokért dolgozó
   bohém könnyelmű életvitelű nehéz sorsú magas színvonalú

Megjegyzés: A szómagyarázatok A magyar nyelv értelmező szótára online szótárból valók 

példamondatok nélkül (https://ertelmezo.oszk.hu/elolap.php):
gavallér: 1. Divatosan öltözködő, jó fellépésű társaságbeli úriember. 

2. Udvarló, lovag. 
3. jelzői használat(ban) (Hajlamánál fogva v. adódó helyzetben) költekező, bőkezű,

vmely szolgálatot jól megfizető, bőséges borravalót adó <személy, főként férfi>.
svihák: Léha, megbízhatatlan, mindenféle szélhámosságra kész (ember).
bohém: I. főnév <Rendsz. az értelmiség köréből származó> rendezetlen, nemtörődöm,

kissé könnyelmű életmódot folytató, hangulatai szerint cselekvő, társadalmi 
formákra, konvenciókra keveset adó, meleg kedélyű, jószívű, rendsz. művészi 
v. írói hajlamú ember.

 II. melléknév
1. Ehhez hasonló tulajdonságú <személy>. Bohém fiatalember, színész. 
2. Bohémekkel kapcs., bohémekre jellemző, emlékeztető. Bohém gondolkodás, 
könnyelműség, mulatság, öltözködés, szertelenség, természet. 

  b Mit gondolnak az urak?
   Miért csinálta volna III. Napóleon az államcsínyt éppen december 2-án?

  c és d
   Várjunk még, uraim, egy hetet!
   Javaslat: Ellenőrzéskor mindenképpen térjetek ki arra, hogy a c feladat mondatában 
   az uraim szó miért nem lehet alany, illetve a vesszőhasználatra!

54./6. A Hawaii-szigetek kedvelt turistaparadicsom. Te és én leszünk a hetesek.
 Ti és Gizi szedjétek össze a szemetet.  Évi és Peti barátságot kötött.

A félévi felmérés előkészítése
55./1.        Az állítmány fajtája   Az alany fajtája
  Az osztályfőnök hívatta Pétert.  egyszerű (igei)    határozott
  Egy kisfiú szófogadó lett.   összetett (névszói-igei)   határozatlan
  Hideg lesz az idő.     összetett (névszói-igei)   határozott
  Mindenki álljon fel!    egyszerű (igei)    általános

55./2. A lány tapsol.
  Valaki tapsol.
  Mindenki tapsol.
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55./3. 1. Hozd el az enyémet is!   2. Nem szeretem a veszekedőket és áskálódókat. 
  3. Gábor szeret dalokat gitározni. 4. A fiú meglátta és megszerette a lányt.
  5. Andit kedvelik az osztálytársai. 6. Valaki becsapta az ajtót. 

2.4. 3.

55./4. a A választékos és az igényes stílusban a személynevek előtt nem használunk határozott
   névelőt. 

  b Bori így számolt be az anyukájának az iskolában történtekről:
– A Csillával és a Gabival beszélgettem a szünetben, amikor odajött hozzánk a Tibi, és elkezd-
te gúnyolni a Csillát. Én mondtam a Tibinek, hogy hagyja már abba, mert olyan unalmas. 
Nincs jobb szórakozása?

55./5. Tollbamondás vagy másolás 12. 
  Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 104. oldalán található.

56./6. Kriszti fotókat nézeget.
  Tanuljatok meg egy verset!
  Valakit (bárkit, akárkit, senkit sem) választok.
  Valamit látsz?

56./7. a Európa, Franciaország, Párizs

  b A honatyák engedélyezzék a tornyot.

  c A hidraulikus emelő.
   Megjegyzés: A kérdésre mondatértékű választ kell adni.

  d Magassága: 300 m     Tömege: 10 100 t     Acéldarabok száma: 12 000
   Az építkezés időtartama: 26 hónap

Megjegyzés: Az építkezés időtartamát a szövegben megadott két dátum alapján lehet 
kiszámolni. Az építkezés kezdete: 1887. január 28., a befejezése: 1889. március 31. 

  e 1889. május 6-tól október 31-ig.
   Megjegyzés: A válaszban a tól-ig határt kell megadni.

  f Várható felsorolás Gustav Eiffellel kapcsolatban:
1. Építész.
2. A költségek 80%-át ő előlegezte meg.
3. Sok nehézségbe ütközött az építkezés alatt.
Megjegyzés: Egyéb információk is jók, például az ő ötlete volt egy fémszerkezet megépítése, 
20 évig haszonjoga volt a toronyra. 

       Á           

 A     T1
      

          T2 

 Á           

(A)  [T – T]
      
        

[Á – Á]           

            A             T
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Félévi felmérés
A tanulók tudásának számonkérésekor, képességeik szintjének felmérésekor alapnak tekintem, hogy 
a felmérésben arra legyünk kiváncsiak, mit tudnak a tanulók, nem pedig arra, hogy mit nem. A félévi 
felmérés anyagát úgy állítottam össze, hogy az átismételt ismereteket, gyakoroltakat tartalmazza.  
A szóanyag használatakor is ezt tartottam szem előtt. A félévi felmérés előkészítése cím alatt található 
feladat közül több a felmérésben is megtalálható, persze más szóanyaggal.
 Javaslat: Bár a felmérés feladatsora között is találhatók a helyesírási képesség mérését és értékelését 
szolgáló feladatok, amelyek a tanítási órán külön kiemelt, többször ismételt feladattípusok és szavak 
közül kerültek ki, mégis azt javaslom, hogy a tollbamondást külön értékeld.
 Az ország iskoláiban az értékeléshez eltérő %-os határokat állapítanak meg a kollégák, és fogalmaznak 
meg az iskola pedagógiai programjában. A minimumszint megállapításakor figyelembe kellett venniük 
a helyi körülményeket is. Van, ahol az elégséges szint eléréséhez már 33% is elegendő, van, ahol az 50% 
is kevés. Ezt elsősorban a tanulók képessége határozza meg, mégis országos tapasztalataim alapján 
igyekszem ebben is tanácsot adni neked.
 A következőkben háromféle értékelésre teszek javaslatot a %-os határokat tartalmazó táblázatban:

A felmérés feladatainak megoldása

1.  a Észak-Amerika, (Amerikai) Egyesült Államok, New York, Szabadság-sziget
Minden megfelelő válaszelem 1-1 pont, összesen: 4 pont.
Megjegyzés: Az utasításban szereplő teljes pontosság a földrész, az ország, a város és a szi-
get megnevezésére vonatkozik. Az Amerikai Egyesült Államok elnevezés mellett, gyakran 
előforduló és elfogadott forma az Egyesült Államok is, ezért a válasz mindkét formában 
elfogadható.

  b A franciák, az óceánon túli demokrácia elismeréseként (tiszteletére).
Minden megfelelő válaszelem 1-1 pont, összesen: 2 pont.

  c Kb. 4-szer.
A helyes becslés 1 pont.
Megjegyzés: A becsléshez a következő módon juthat el a tanuló. A Szabadság-szobor 
magassága = a talpazata 47 m, a szobor 46 m, ez összesen 93 m. A szfinx magassága 21 m. 
93-ban a 21 kb. 4-szer van meg. 

  d láncon álló láb: szabadság   a korona hét sugara: a hét kontinens
a Függetlenségi Nyilatkozat: a függetlenség kivívása
Minden megfelelő jelképjelentés 1-1 pont, összesen: 3 pont.

Értékelési kategória Enyhe %-os határok Közepes %-os határok Szigorú %-os határok

Jeles 90–100% 91–100% 93–100%
Jó 76–89% 76–90% 79–92%

Közepes 56–75% 60–75% 66–78%
Elégséges 36–55% 40–59% 51–65%
Elégtelen 0–35% 0–39% 0–50%
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  e Doane Robinson

 Vonzóvá akarta tenni a Fekete-hegységet a turisták számára.
 A pénzhiány és a zord időjárás miatt.
 Lincoln Borglum.
 Minden megfelelő válaszelem 1-1 pont, összesen: 5 pont.
 Megjegyzés: A harmadik kérdésre a válasz két elemet tartalmaz, ezért két pontot ér.

2.  A fiúk a játszótéren fociznak, kosaraznak.   El kell mennem a húgomért az oviba.
Az udvar tiszta és rendes.       Valaki bekukkantott az ajtón.
A nagymama és a nagypapa feledékeny lett.  Bárki megmondhatja.
Minden jól felismert állítmány, illetve alany 1-1 pont, összesen: 15 pont.

  a Az állítmány fajtái    Példák
   egyszerű (igei)     fociznak, kosaraznak, bekukkantott, megmondhatja
   összetett (névszói)    tiszta, rendes
   összetett (névszói-igei)    feledékeny lett
   Az állítmány fajtáinak megnevezése 1-1 pont, a helyes példa 1-1 pont, összesen: 6 pont.
   Megjegyzés: A javítókulcsban minden csoporthoz az összes példát kigyűjtöttem. 

  b Határozott alany: fiúk, udvar, nagymama, nagypapa  Határozatlan alany: valaki
   Általános alany: bárki         Szófaja főnévi igenév: elmennem 
   Minden jó példa 1 pont, összesen: 4 pont.
   Megjegyzés: A határozott alanynál minden példát kigyűjtöttem, de egy szükséges.

3.  A kiskutya a papucsot rágcsálja.
  Olvassátok el a szöveget!
  Az asszonyok tisztítják az ablakot.
  Zsuzsi kikerüli a tócsát a járdán.
  Mondd el a verset!
  Minden jó átalakítás 1 pont, összesen: 5 pont.

4.  1. Anya húst és burgonyát süt. 3. 
  2. Kata és Laura beszélget.   A 2. mondat ágrajza: 
  3. Szeretek verset olvasni. 4.
  4. Meg kell írnom a levelet. 1.
  5. Nyisd ki a könyvet!  2.

Mondatelemzés 2-2 pont (10 pont), jó helyre írt mondatok száma 1-1 pont (4), a helyes ágrajz elké-
szítése 1 pont, összesen: 15 pont.

FONTOS megjegyzés: Sajnos a felmérés első nyomtatásában a 4. 
ágrajz hiányosan jelent meg. Az alany mellől lemaradt a zárójel, tehát 
az ágrajz helyesen: 
Amíg a nyomtatásban ki nem javítjuk, addig az alábbiakat javaslom:
– ha a 4. ágrajz számát a tanuló nem írja oda a 3. mondathoz, Szeretek

verset olvasni., akkor is kapja meg az 1 pontot, hiszen a mondatban 
rejtett alany van.

– ha a 4. ágrajzban jelöli a tanuló a hiányzó zárójelet, kapjon +1 pontot.

Á

[A — A]

          Á           

(A)      T1
      

            T2 

4.
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A felmérés értékelése

Tollbamondásra javasolt szöveg

Tanuljátok meg a gyertyakészítést!

 Gyűjtsetek össze sima, fehér gyertyákat, gyertyacsonkokat! Tegyétek egy üres konzervdobozba 
őket, majd ezt lógassátok forrásban lévő vízbe! 
 Szűrjétek át a viaszt egy vékony harisnyán! Ezután színezzétek porfestékkel vagy porrá tört 
zsírkrétával! Az így nyert anyagot öntsétek óvatosan öntőformába! Öntőformának olyan tálacskákat 
használjatok, amelyek bírják a magas hőmérsékletet! 
 A kanócnak szánt fonalat kötözzétek egy olyan rúdra, amely vízszintesen ráfekszik az öntőformákra! 
A fonalakat úgy lógassátok be a forró viaszba, hogy az edények aljáig érjenek! 
 A magatok készítette gyertya kedves dísze lehet az ünnepi asztalnak.

Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe! Akár pontozni is lehet: 
minden helyesen leírt kiemelt szó 2-2 pontot ér. Így az elérhető maximális pontszám 50 pont. A mondat-
közi írásjelek helytelen használatából adódó helyesírási hiba nem számít be az értékelésbe. Ugyanakkor 
annak a tanulónak, akinek az a hibája, hogy a mondatkezdő nagybetű helyett kisbetűt használt, illetve 
hibázott a mondatvégi írásjelnél is, nem javaslok ötöst, akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában csak 
1-2 hibát vétett.

A tollbamondás értékelése

Enyhe ponthatárok: Közepes ponthatárok: Szigorú ponthatárok: Értékelési kategória:  

54–60 55–60 56–60 jeles, 5
46–53 46–54 47–55 jó, 4
34–45 36–45 40–46 közepes, 3
22–33 24–35 31–39 elégséges, 2
  0–21   0–23   0–30 elégtelen, 1

Értékelési kategória Enyhe %-os határok Közepes %-os határok Szigorú %-os határok

Jeles 90–100% 91–100% 93–100%
Jó 76–89% 76–90% 79–92%

Közepes 56–75% 60–75% 66–78%
Elégséges 36–55% 40–59% 51–65%
Elégtelen 0–35% 0–39% 0–50%

Enyhe ponthatárok: Közepes ponthatárok: Szigorú ponthatárok: Értékelési kategória: 

45–50 46–50 47–50 jeles, 5
38–44 38–45 40–46 jó, 4
28–37 30–37 33–39 közepes, 3
18–27 20–29 26–32 elégséges, 2
  0–17 0–19 0–25 elégtelen, 1
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A határozók és a határozós szószerkezetek

A határozók és a határozós szószerkezet című fejezet sok odafigyelést kíván. Heti 1 nyelvtanórán vala-
mennyi határozó megtanítása és a gyakorlás biztosítása lehetetlen. Még azok a kollégák is nagy feladat 
elé állítják a tanítványaikat, akiknek heti másfél vagy két nyelvtanóra áll a rendelkezésükre. Éppen ezért, 
elsősorban azokra a határozókra fókuszáltam, amelyek megtalálhatók a kerettantervben előírt fogalmak 
között. Ezek a következők: „határozók [időhatározó, helyhatározó, részeshatározó, mód- és állapothatá-
rozó, ok-és célhatározó, eszköz- és társhatározó, állandó határozó]”.
 Néhány gyakrabban használt határozó, amelyeket nemcsak a lektoraimmal, hanem több, az ország 
különböző pontján magyart tanító kollégámmal is megbeszéltem, a Szeretnél többet tudni a határozókról? 
című fejezetbe került. A címmel is azt kívántam jelezni, hogy ez kiegészítő anyag. Remélem, a tanítvá-
nyaid nem fognak kórusban nemet mondani. 😊
 A leggyakoribb határozókkal – hely-, időhatározó – egy kicsit részletesebben foglalkoztam, illetve 
azokkal, amelyek könnyen összekeverhetők: az ok- és célhatározó, az eszköz- és társhatározó, a mód- és 
állapothatározó. Ezekről a tankönyvi feladatok megoldása előtt, illetve a megoldások utáni megjegyzé-
sekben fogok írni. Ott teszem meg a módszertani javaslataimat is.
 Minden határozó esetében a kapcsolódó helyesírási, nyelvhasználati feladatok megoldására helyeztem 
a hangsúlyt, de természetesen a tanulóknak van lehetőségük a mondatelemzés gyakorlására, ágrajzok 
készítésére és hozzájuk mondatok alkotására.

A helyhatározó

58./1. Határozók  Kérdőszók  Szófajok
  völgyben  Hol?    ragos főnév
  ablak előtt  Hol?    névutós főnév
  amottan   Hol?    határozószó

59./2. a és b Hajdú-Bihar megye a hTiszántúlon található. hDélen Békés megye határolja. 

hÉszakra Borsod-Abaúj-Zemplén terül el. Debrecen megyeszékhely. A hKossuth téren 
áll a Nagytemplom.

59./3. a és b Ádám ma is találkozott Ágival a hparkban.   parkban
Ó, milyen szép ház épült a hközelünkben!   közelünkben
Bárcsak parkosítanák az hiskolánk mögött a teret!  
Feltétlenül várjatok meg az hautóbusz-megállóban!  autóbusz-megállóban
Bár nekem is minden fontos dolog az heszembe jutna! eszembe
Miért vágsz a hszavamba?        szavamba

Földrajzi név

Egyelemű Többelemű

Egybeírt Különírt Kötőjeles

Debrecen Tiszántúlon
Békés megye
Kossuth téren

Hajdú-Bihar megye
Borsod-Abaúj-Zemplén
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59./4. a Tisza-parton, Tisza-parti Általános Iskolában, Szegedre, Tiszai pályaudvaron, Dél-Alföldön,
   József Attila Gimnáziumba

  b Szeretnék Szegedre utazni.
   Megjegyzés: Más mondat is elfogadható.

60./5. a Dunától a Tiszáig, ágról ágra, szájról szájra 

60./6. hBenn a házak között megrekedt a füst. 
  hTúl a parkon van a játszótér.

  hKinn az erdőn dalolnak a madarak.
Megjegyzés: Mondatelemzéskor és az ágrajzban is 
együtt jelöljük az összekapcsolt helyhatározókat. 

60./7. Az osztályba mindenki a kicsöngetést várta.    osztályban
Az égő épületben alig tudtak bejutni a tűzoltók. épületbe
Senki se csengessen csak úgy be a lakásunkban! lakásunkba
Az iskolánkba több mint négyszázan vagyunk.  iskolánkban
Az osztályunkba huszonhatan tanulunk.    osztályunkban
Az emeletek között liftbe közlekednek a lakók.  liftben

60./8. 

Á

A          Hh

1 2 X Tipp

  1. Mohácsi-sziget Mohácsi sziget Mohácsisziget 1

  2. Békés-megye Békés megye Békésmegye 2

  3. Fertőtó Fertő-tó Fertő tó X

  4. János hegy János-hegy Jánoshegy 2

  5. Lánc híd Lánc-híd Lánchíd X

  6. Erzsébet híd Erzsébethíd Erzsébet-híd 1

  7. Duna–Tisza-köze Duna–Tisza köze Duna Tisza köze 2

  8. Mátyás király út Mátyás Király út Mátyáskirály út 1

  9. Dél-európa Dél-Európa Dél Európa 2

10. Velencei-tó Velencei tó Velenceitó 1

11. Alduna Al-Duna Al Duna 2

12. Mátra hegység Mátrahegység Mátra-hegység 1

13. Duna híd Dunahíd Duna-híd X

+1 Madách-tér Madách Tér Madách tér X

Javaslat: A feladat ellenőrzése után a gyengébb helyesírási képességű tanulók vagy azok, akik 
sok hibát vétettek, másolják le a földrajzi nevek helyes alakját! Ezt házi feladatként is kaphatják. 
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60./9. Tollbamondás vagy másolás 13. 

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 104. oldalán található.

Az időhatározó

61./1.  Jókai Mór 1825-ben született Révkomáromban. Hat év múlva szülei beíratták az okos, de
zárkózott kisfiút a komáromi elemi iskolába. Akkor már csodagyereknek számított, mert 
verseket írt, gyönyörűen rajzolt.
 1837 októberében meghalt az édesapja. Jókai belebetegedett a gyászba. Felgyógyulása 
után gyámja taníttatta. 1841-től 1844-ig Pápán és Kecskeméten tanult. Előbb főiskolára, 
majd jogi akadémiára járt. 1845-ben Pestre ment joggyakorlatra. Március 15-én reggel ő is 
a Pilvax kávéházba sietett. Ott vált aktív résztvevőjévé a történelmi nap eseményeinek.

61./2. 

 Megjegyzés: A helyhatározók mintájára azt is megbeszélhetitek a tanulókkal, hogy  
az időhatározók között is akadnak kettős és összekapcsolt időhatározók. Ennek felismerése 
és megnevezése természetesen nem követelmény, de jó, ha mind a két típust egy hullámos 
vonallal húzzák alá. Az 1841-től 1844-ig kettős időhatározó, amely a cselekvés időbeli kezdetét 
és végét jelöli. A március 15-én reggel összekapcsolt időhatározó.
 Javaslat: Az időhatározók kifejezőeszközeit egyéni példákkal egy gondolattérképen is jól 
lehet szemléltetni. Ezt közösen is elkészíthetitek, de szorgalmi feladatként is kaphatják a gye-
rekek.

62./3. a 1. Apa ieste elaludt a hfotelben.
   2. Vettem ikedden egy könyvet.
   3. iEbéd után elmosogattam.
   4. Anya ilefekvés előtt olvasott.
   5. Az hiskola előtt vártam a barátnőmet.

Megjegyzés: Egyszerű mondatelemzési feladat, amely a minimumszint eléréséhez szükséges.  
A feladatban jól megfigyelhető, hogy az előtt névutóval idő- és helyhatározót is ki tudunk fejezni.

2. 1.

Kérdés Kimelt mondatrész Kifejezőeszköz

Szófaj Rag Névutó
Mikor született? 1825-ben számnév -ben —
Mikor íratták be? (6) év múlva főnév — múlva
Mikor számított? akkor határozószó — —
Mikor halt meg? októberében főnév -ben —
Mikor taníttatta? felgyógyulása után főnév után

Mettől meddig tanult? 1841-től 1844-ig számnév -től -ig —
Mikor ment? 1845-ben számnév -ben —

Mikor sietett? március 15-én reggel főnév, számnév, 
határozószó -én —

 

 Á           

(A)    Hi      T

 Á           

A      Hi     Hh

 Á           

(A)    Hh      T

 Á           

A             Hi

4. 3.  Á           

(A)             Hi
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62./4. a és b
  Az iidén hetedikesek vagyunk.   A fiú ivacsora után is tanul.

 iKettőtől négyig zenét hallgat.   iEbéd után Imi  hazamegy az hiskolából.   iUtána tanul a hszobájában.

Megjegyzés: A piktogram is mutatja, ez nehezebb elemzési feladat. A Kettőtől négyig zenét hall-
gat. mondatban kettős időhatározó található, amely a cselekvés időbeli kezdetét és végét jelöli.

62./5. a, b és c 
  Pisti iidőről időre kinéz az hablakon.
  iHónapokkal ezelőtt kaptam ötöst.
  A diákok iévről évre okosabbak lesznek.

Megjegyzés: Kifejezetten nehéz, gondolkodtató, elemző feladat. Ahogy a 2. feladatnál jelez-
tem, a kettős és az összekapcsolt helyhatározók felismerése és megnevezése nem követelmény. 
Tapasztalataim szerint azonban a jobb képességű tanulók a helyhatározóknál hallottak alapján 
meg tudják oldani a b) és a c) feladatot. A logikus gondolkodásukat is jól fejleszti. 

62./6. A főnök nem tett észrevételt a megbeszéléskor.
Geri a kosárra dobáskor sérült meg.
A találkozásunkkor jól elbeszélgettem veled.
Megjegyzés: A tanulók a 61. oldalon olvashatták a Jó, ha tudod!-ban: 
Ne keverd össze az időhatározó és a helyhatározó ragját! A megbeszélésnél hiányoztál. 
Helyesen: A megbeszéléskor hiányoztál. 
A dolgozatírásnál többen puskáztak. Helyesen: A dolgozatíráskor többen puskáztak. 
Ez a feladat az igényes köznyelv használatának gyakorlását szolgálja.

62./7. Tollbamondás vagy másolás 14. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 104. oldalán található.

A módhatározó és az állapothatározó

A módhatározó a cselekvés módjára, az állapothatározó a cselekvő állapotára vonatkozik, de mind  
a kettő a Hogyan? kérdésre válaszol. Ezért kell a tanulókat arra szoktatnod, hogy ne döntsenek azonnal, 
hanem gondolják meg azt, hogy mód- vagy állapothatározóval van-e dolguk. Ilyenkor szét kell tudniuk 
választani a grammatikát és a logikát. Részlet a munkatankönyv 63. oldaláról:

 Á           

(A)              Hi

 Á           

A              Hi

 Á           

(A)    Hi      Hh

 Á           

(A)    Hi      T

 Á           

A       Hi      Hh

 Á           

(A)    Hi     T

 Á           

A        Hi      Hh

 Á           

A                Hi
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Az 1. mondatban a módhatározó grammatikailag és logikailag is az alaptaghoz (kacagott) tartozik.  
A 2. mondatban az állapothatározó csak grammatikailag tartozik az alaptagjához, logikailag egy másik mon-
datrészhez, jelen esetben az alanyhoz (Rozi). Ezt a máshova tartozást nem tüntetjük fel a szerkezeti rajzban.

Rozi mjóízűen kacagott.
• Rozi kacag.
• A kacagás jóízű. (nem Rozi)

A cselekvésre vonatkozik         módhatározó.

Rozi álllázasan fekszik az hágyában.
• Rozi fekszik.
• Rozi lázas. (nem a fekvés)

63./1. a A lányok mhalkan beszélgettek. Piri mszélesen elmosolyodott. Évi is mjóízűen felkacagott.
Ani állértetlenül széttárta a karját. Azt hitte, őt nevetik ki. állPirulva otthagyta az osztálytársait.
Megjegyzés: A tanulóknak nem kell elemezniük az 5. mondatot (Azt hitte, őt nevetik ki.), 
mert összetett mondat.

  b halkan = melléknév,  szélesen = melléknév,  jóízűen = melléknév, 
   értetlenül = melléknév, pirulva = határozói igenév

64./2. a és b Módhatározós szószerkezet   Állapothatározós szószerkezet
    mélyen elgondolkodott   boldogan nézte
    hangosan dobogott     testvérként szereti 
    hirtelen felszaladtak     félve tipegett
    üresen hagyta     egyedül maradtam

  c félénken = melléknév, egyedül = határozószó, félve = határozói igenév

  d gond |  o  |  l  |  kod |  o  |  t t  = szt + kh + k + k + kh + j barát  |  já  |  t  = szt + j + r

64./3. El vagyunk utazva vidékre.   Elutaztunk vidékre.

Holnap zárva lesznek az üzletek.                                                                                    

A levél meg lett írva.    A levelet megírta(m).

A kutyák el vannak bújva.   A kutyák elbújtak.

A bokám meg van rándulva.   A bokám megrándult.

A munka el lesz végezve.   A munkát elvégzik.

Az egér fel van mászva a polcra. Az egér felmászott a polcra.

Az ebéd tálalva van.                                                                                      
Megjegyzés: A felsorolt mondatok közül kettő helyes. Ott meghagytam a vonalakat. 
A boltok zárva lesznek. mondatban a bolt állapotára vonatkozik a zárva szó. Az ebéd tálalva van. 

Á

A      Háll      Hh

Á

A             Hm

⬅
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a cselekvés eredményének állapotát jelöli. 

65./4. Várható mondatok:

65./5. Az emberek állmezítláb járnak a htengerparton.   határozószó
Ne menj ki állesőkabát nélkül az hutcára!     névutós főnév
Adrienn állmosolyogva lépett be az hajtón.     határozói igenév
Édesanyám álltanítóként dolgozott az hiskolában.  ragos főnév
A gyerekek állvidáman készülnek a htúrára.     ragos melléknév
Apa állfáradtan ment be a hszobába.       ragos melléknév

állSzabadon dönthettek a hetedikesek.       határozószó
Megjegyzés: A fáradtan szó a fáradt melléknév – azért nem melléknévi igenév, mert fokoz-
ható – ragos alakja.

65./6. Várható mondatok

Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók, ha megfelelnek az ágrajzoknak.

65./7. 

Á

A      Háll      Hh

A nagymamám egyedül 
él a házában.

Á

A      Hm      Hh

A nagymamám gyalog jár 
a piacra.

Á

  (A)       Háll      T
Mosolyogva néztem
a kistestvéremet.

Á

A      Hm      Hh

A szurkolók hangosan 
énekeltek a meccsen.

Módhatározó Állapothatározó

Fogalma Az alaptagban kifejezett cselekvés, 
történés, létezés módja.

Milyen állapotban van, milyen  
állapotba kerül az A-, T-ban,  

más mondatrészben megnevezett 
személy v. dolog. 

Kérdései
Hogyan? Miképpen? Milyen  
módom? + a szószerkezet 

alaptagja

Hogyan? Miképpen? Milyen  
állapotban? + a szószerkezet 

alaptagja

Jelölése m , Hm áll , Háll

Kifejezőeszközei
(szófajai)

Ragos főnév vagy melléknév, 
névutós főnév, határozói igenév, 

határozószó

Ragos főnév, névutós főnév,  
határozói igenév, határozószó

Egyéb Az alaptaggal együtt mód-határozós 
 szószerkezetet alkot.

Az alaptagjával állapothatározós 
szószerkezetet alkot.

Megjegyzés: Csak módhatározót lehet ragos melléknévvel kifejezni, állapothatározót nem. 
Tehát ha a tanuló nem tudja eldönteni, hogy mód- vagy állapothatározóval van dolga, de azt 
felismeri, hogy a kifejezőeszköze ragos melléknév, akkor biztosan módhatározó lesz.
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65./8. Tollbamondás vagy másolás 15. 

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 104. oldalán található.

Az eszközhatározó és a társhatározó

Az eszközhatározó a módhatározóval, a társhatározó az állapothatározóval mutat közeli rokonságot. 
Sajnos még mindig tartja magát az a nyelvtani babona, miszerint az eszközhatározó élettelen dolog,  
a társhatározó pedig személy. Az egyik klasszikus példa ennek a cáfolására az Arany János Toldijából 
vett idézet, mely a munkatankönyv 66. oldalán is szerepel.
Toldi a jó ekéssel a cipót fölszelte,

S a tcipóval a húst jóízűen ette.
 Mind a két kiemelt mondatrészre a Mivel? kérdéssel kérdezünk rá, de az egyik (késsel) eszközhatározó, 
a másik (cipóval) társhatározó. A kés a cipó fölszelésének eszköze, a cipó viszont a hús társa, mivel a húst 
a cipóval együtt ette Toldi.
 Az eAnyukámmal készíttettem borogatást a fejemre. mondatban az anyukámmal mondatrész esz-
közhatározó, mert a cselekvés eszköze és nem társ a cselekvésben. Az tAnyukámmal vásároltam  
a boltban. mondatban viszont társhatározó. A két mondatrész megkülönböztetésében az is segít, hogy 
a társhatározós szerkezetet át lehet alakítani mellérendelő szószerkezetté: anyukámmal vásároltam  
anyukám és én vásároltam, a szomszéddal kirándulok  a szomszéd és én kirándulunk. Az eszközhatározós 
szószerkezetet viszont ilyen módon nem tudod átalakítani mellérendelő szószerkezetté, mert vagy nem 
értelmes az átalakított szerkezet, vagy mást jelent, mint az eredeti: anyukámmal készíttettem ≠  anyukám 
és én készítettem, Zolival küldöm ≠  Zoli és én küldjük, filccel rajzolok ≠ a filc és én rajzolok 😊.

66./1. Enikő eporszívóval tisztította ki a hszobájában a padlószőnyeget.
A tnővérével együtt takarítja ki a szobájukat.
Anya a elányaival csináltat rendet a hkonyhában is.
Nóra a thúga nélkül mlassabban halad.
Enikő a tbarátnőjével egy filmet néz meg a hmoziban.
Megjegyzés: A húga nélkül szerkezetet egyesek állapothatározónak tekintik, én társhatározós 
szószerkezetnek tartom.

67./2. Eszközhatározó

Kérdés
Kifejezőeszköz

Szófaj rag névutó

Kivel? Mivel? Kinek a segítségével? Ki által? stb. főnév -val, -vel által

Társhatározó

Kérdés
Kifejezőeszköz

Szófaj rag névutó

Kivel? Mivel? Kivel együtt? Mivel együtt? stb. főnév, névmás, 
határozószó

-val, -vel 
-stul, -stül

együtt 
nélkül

Megjegyzés: A feladat megoldásához a tanulóknak a munkatankönyv 66. oldalán található 
példamondatokat kell használniuk. Az együtt kettős szófajú szó: lehet névutó: a nővérével együtt 
és határozószó is: együtt takarítottak. 
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67./3. A) A férfi ebottal kergette el a verebeket.

B) Az eanyukáddal süttetted a tortát?
C) A papámmal ecsináltattam meg a kerékpáromat.
D) A férfi tbottal sétált az utcán.
E) Az tanyukáddal sütöttétek a tortát?
F) A tpapámmal elmentem a hkerékpárüzletbe.

Megjegyzés: Az első kiadásban az utolsó mondatban a kerékpározni szó szerepelt, ami cél-
határozó, de ezt még nem tanulták a gyerekek. A későbbiekben a kerékpárüzletbe szóra 
javítottuk. Ez már helyhatározó. Ha a ti könyvetekben még a kerékpározni szó szerepel, 
beszéld meg  a tanulókkal, hogy csak látszólag helyhatározó (Hová mentek?), mert való-
jában a cselekvés célját határozza meg. Erről a következő órán fognak tanulni.

67./4. hájjal kenegetnék, segítséggel jó, síppal, dobbal nem lehet

a Nem helyes a terveinket kifecsegni, mert könnyen meghiúsulnak. 
Nagyon jólesnek neki, nagyon hízelegnek neki valakinek a dicsérő ¤   szavai.
Nem szavakban, hanem tettekben áll az igazi segítség. 

b Majd felfalja a szemével.

68./5. a Batthyány Lajos, Deák Ferenc, Eötvös József, Esterházy Pál, Klauzál Gábor, Kossuth Lajos,
Mészáros Lázár, Széchenyi István, Szemere Bertalan

b Batthyányval, Deákkal, Eötvössel, Esterházyval, Klauzállal, Kossuthtal, Mészárossal, 
Széchenyivel, Szemerével

c A társ munkájának ellenőrzése.

68./6. Aulichhal, Rátzcal, Szakátscsal, Kovátscsal, Bothtal, Átscsal, Lőrinczcel, Csáthtal, Takátscsal, 
Mikszáthtal, Záchcsal, Ráczcal

68./7. sakkal, barátommal, tánccal, síppal, tolvajjal, késsel, nyolccal,
juhval (juhhal), gyönggyel, Móriczcal, Horváthtal, 8. b-vel, Félixszel, pechhel,
makkal, Mariann-nal, Allahhal, méhvel (méhhel), dicsérettel, Kodállyal, Kiss-sel
Megjegyzés: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása szerint a 160., következő szabálypontok 
vonatkoznak a feladatban szereplő szavak leírására: 82., 160., 216. b). A szabálypontok megta-
lálásában a tárgymutató segít.

68./8. Széll-lel, Kiss-sel, Bernadett-tel, Vass-sal, Tarr-ral, Makk-kal, Marcell-lel, Szakáll-lal, Ivonn-nal,
Papp-pal, Ivett-tel, Feldmann-nal, Adrienn-nel, Gáll-lal

68./9. Tollbamondás vagy másolás 16. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 104. oldalán található.

A)
 Á 

A    He      T

B)
 Á 

(A) He      T

C)
 Á 

(A) He      T

D)
 Á 

     A     Ht   Hh

E)
 Á 

(A) Ht     T

F)
 Á 

(A) Ht    Hh
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Az okhatározó és a célhatározó

Tapasztalatom szerint ennek a két határozófajtának a megkülönböztetése is nagy fejtörést okoz a tanu-
lóknak. Egyik nyelvtanórán a következő mondatot elemeztük:

Öcsi lement a boltba tejért.
 Az egyik tanítványom szerint a tejért szó okhatározó. Így indokolta: nem volt otthon tej, ezért kellett 
Öcsinek lemenni a boltba. Egy másik azonnal vitába szállt vele. Szerinte a boltba menetel célja volt  
a tej vásárlása. A probléma megoldása ismét a szerkezet alaptagjában rejlik. Az ok időben megelőzi  
a cselekvést, a cél időben követi a cselekvést. A példamondatunk alapján:

Cselekvés      Cél
 elment tejért
 Segítségül hívhatjuk a munkatankönyv 69. oldalán található ábrát, és a kérdés nyomatékosítása is 
segíthet a felismerésben: Mi miatt? okhatározó, Mi végett? célhatározó.

70./1. Várható mondatok
  a 1. Gizi az oeső következtében késett az hedzésről.
   2. A odolgozat miatt beszéltem tÁrpival.
   3. A okedvességéért dicsértem meg Gerdát.
   4. A oköd miatt késett az autóbusz.
   Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók, de a tanulók ne csak a miatt névutót használják!

  b 

 

70./2. cSzerelmedért   S hkeservben annyi hű kebel  S chirért, chazáért száz halált
  Fa lennék bérc hfején… Szakadt meg a hhonért.  Kész halni a magyar.

    (Ábránd)             (Szózat)         (A buvár Kund)

70./3. A gyereket elküldték a szülei a hboltba ckenyérért.
 Előzmény Cselekvés Következmény
 elküldték kenyérért
  Az üzlet oszabadság miatt állzárva van.
 Előzmény Cselekvés Következmény
 szabadság zárva van (bezárták)
  Attila ctanulás végett utazott a hvárosba.
 Előzmény Cselekvés Következmény
 elutazott tanulás

70./4. Várható mondatok:

Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók, de feleljenek meg az ágrajznak!

1.  Á           

A        Ho    Hh

2.  Á           

(A)     Ho   Ht

3.  Á           

(A)     Ho    T

4.  Á           

     A            Ho

Á

A      Hi      Hc

Tegnap Péter a könyv  
végett keresett.

Á

  A       T      Ho     Hh

Éva kiflit vett az éhsége 
miatt a büfében.
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71./5. Fanni elment kirándulni a testvéreivel. célhatározó

Megálltak megcsodálni a csipkebokrot. célhatározó
A kisöccsük miatt lassan haladtak. okhatározó
Mindenki kimelegedett a gyaloglástól. okhatározó
Gábor elment vízért a közeli forráshoz. célhatározó

71./6. Várható magyarázat:
Az okhatározó az alaptagban kifejezett cselekvés, történés, létezés okát adja meg. Az ok időben 
megelőzi a cselekvést. Könnyebben fel lehet ismerni a Mi miatt? kérdés segítségével.
 A célhatározó az alaptagban kifejezett cselekvés, történés, létezés célját adja meg. A cél 
időben követi a cselekvést. Mi végett? kérdés segít a felismerésében.
Megjegyzés: Más módon is megfogalmazható, de kulcsszavaknak és kifejezéseknek szere-
pelnie kell a magyarázatban: fogalma, a cselekvés és az idő viszonya, valamint a felismerését 
könnyítő kérdőszó.

71./7. Petit az édesanyja leküldte a hzöldségeshez cnarancsért és cbanánért.
A húga állbetegen feküdt hotthon. A oláza miatt még hiskolába sem ment.
Ő kérte a gyümölcsöket. A zöldségbolt azonban obetegség miatt állzárva volt. 

oEmiatt Peti elment a hpiacra. oEnnek következtében csak ikésőn ért haza.

  a 

  b zöldségeshez főnév betegen melléknév
   otthon határozószó miatt névutó
   azonban kötőszó zárva határozói igenév

  c gyümölcs | ö | k | e | t: szt + kh + j + kh + r        zöld | ség | e |  s | hez: szt + k + kh + k + r

71./8. 

71./9. Tollbamondás vagy másolás 17. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 104. oldalán található.

A részeshatározó

72./1. A tanárnő lelkesen magyaráz a diákoknak.    főnév + rag
Egy fogalmat ismertet nekik. személyes névmás
A tanulók számára érthető a magyarázat. főnév + névutó
Nekem sem volt kérdésem. személyes névmás
Megjegyzés: Előre jó tisztázni, hogy a szófajt milyen pontosággal nevezzék meg a tanulók, 
például elegendő lehet csak a névmás megnevezése is.

1.                              Á           

  A          T          Hh          [Hc — Hc]

2.  Á           

A     Háll   Hh

3.  Á           

(A)     Ho      Hh

3.  Á           

A          Ho          Hi

1.                        Á           

   A          Hi          [Ho — Ho]

2.                        Á           

   A          Ho          Hm         Hh
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72./2. a Add át ranyukádnak az üdvözletemet!        felszólító

A szülők csúszdát építenek a rgyerekek részére az hóvodában. kijelentő
Anci, ireggel adtál enni a rkutyának? kérdő
Bárcsak rnekem is érkezett volna levelem! óhajtó
Megjegyzés: A megszólítást (Anci) nem elemezzük, és vesszővel határoljuk el a mondat 
többi részétől. Bár a megszólítás végére felkiáltó jelet szokás tenni, mivel azonban nem része 
a mondat szerkezetének, a mondat végére kérdőjel kerül.

  b anyukádnak   ragos főnév
gyerekek részére  névutós főnév
kutyának   ragos főnév
nekem   személyes névmás

72./3. 1. A rgyerekek számára fontos a játék.   2. A rbarátomhoz egy szavam sem volt.
  3. rÉvának segít a bátyja a ádtanulásban.  4. A rdiákok részére könyvek érkeztek a hkönyvtárba.

Megjegyzés: Ritkábban előforduló, de részeshatározós rag a -hoz, -hez, -höz. A tanulásban 
szó állandó határozó, bár a helyhatározó ragja a toldaléka. Ezzel elő tudod készíteni az állandó 
határozó fogalmát.

Az állandó határozó

73./1. bízik a barátjában, függ a hőmérséklettől, hozzáfog a tanuláshoz,
hálás a szüleinek, felment a munka alól, ért a zenéhez

74./2. Laci büszke a ádkutyájára. Fanni részt vett már ádkutyakiállításon.

oKülseje miatt méltó volt az ádelismerésre. iIdén a hsportpályán rendezik a versenyt. 

eAutóval érkeznek a hhelyszínre. Gazdája bízik a ádgyőzelemben. Fanni imost is első lett.
  

  a büszke a kutyájára, részt vett a kutyakiállításon, méltó volt az elismerésre, bízik a győzelemben

  b Várható mondat: Laci boldogan gyönyörködött a kapott éremben.

74./3. Túl sokat vitáztunk jelentéktelen dolgokról.
Aggódtunk a gyerekek sorsáért.
Mindenki gondoskodik a saját jövőjéről.

74./4. dugába dől, pórul jár, tűvé tesz, kapóra jön, szívébe zár

  a Várható mondatok:
Dugába dőlt a tervem. Pórul jártam a vásárláskor. Tűvé tettem a tollamért a táskámat.
Kapóra jött a barátom a programtervével. Szívembe zártam anyukám kedves kolléganőjét.
Megjegyzés: A mondatoknak nem kell kapcsolódniuk egymáshoz, az igealakok átalakíthatók.

  b Egyéni megoldás.

1.  Á           

A             Hr

2.  Á           

A             Hr

3.              Á           

A      Hr      Hád

3.              Á           

A      Hr      Hh
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74./5. Tollbamondás vagy másolás 18. 

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 105. oldalán található. 

Szeretnél többet tudni a határozókról? 

Az eredethatározó előzményhatározó, az eredményhatározó véghatározó. A nehézséget azonban nem 
a két határozó megkülönböztetése okozza, hanem az, hogy az eredethatározó összetéveszthető például 
a helyhatározóval. Az eredethatározó állapotváltozást, átalakulást fejez ki. Így különböztethető meg  
a hasonló ragos helyhatározótól.

Kivettem a cipőmet a hszekrényből. helyhatározó (a szekrény állapota nem változott meg)
A cipőm ebőrből készült.   eredethatározó (a bőr állapota megváltozott)

 A hasonlító határozó az alaptagjául szolgáló középfokú melléknév, számnév, határozószó mellett azt 
a személyt, dolgot, minőséget, mennyiséget jelöli meg, akihez vagy amihez történik a hasonlítás.

hasMindenkinél boldogabb vagyok.

75./1. a ötször nyolc = tízszer négy

  b ötször [öccör]: összeolvadás, tízszer [tísszer]: zöngésség szerinti részleges hasonulás
Megjegyzés: Egyes nyelvészek szerint a tízszer szóban írásban nem jelölt teljes hasonulás 
játszódik le, ezért ez is elfogadható. A zöngésség szerinti részleges hasonulás mellett szól, 
hogy a z zöngétlen párja az sz, tehát felfoghatjuk zöngésség szerinti részleges hasonulás-
nak is. Hasonló a helyzet például a tudta szónál is. Értelmezhetjük írásban nem jelölt teljes 
hasonulásként és zöngésség szerinti részleges hasonulásként is.

75./2. szSokszor nézegetem a fényképeinket a hszámítógépen.

szElőször a nővérem mutatta meg a programot.

szNéhányszor anyukánk is a hgép elé ül.

szEgyszer a barátnőjét is áthívta fotókat nézegetni.

75./3. Kétszer ad, aki gyorsan ad
Egyszer volt Budán kutyavásár.

76./4. Szebb az idő a hastegnapinál.   Emőke magasabb hasnálam.
A Duna szélesebb a hasTiszánál. A repülőgép gyorsabb a hasvonatnál.

76./5. a víz, hidrogén, oxigén, levegő

  b vízzé

  c eredethatározós: anyagból épülnek fel, hidrogénből és oxigénből keletkezik, 
hidrogénfejlesztőből nyert
eredményhatározós: visszaalakítható-e vízzé, vízzé ég el 

76./6. A kirándulók bőrig áztak a túrán.     bőrig áztak
Agyba-főbe dicsérték a nézők a csapatot.   agyba-főbe dicsérték
Nagyon hiányoznak a beszélgetéseink.     nagyon hiányoznak
Boglárka az átlagon felül takarékos.     átlagon felül takarékos

           Á           

A           Hhas
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76./7. A barátság és a szerelem egy ettőről fakad. A megállapítás etPistitől származik. 

iNyáron ádfeleségül kérte Dórit. A fiú hasmindenkinél mjobban szereti a menyasszonyát. 

f-mNagyon ragaszkodnak egymáshoz.

  a  

  b Békési

Gyakoroljunk!

77./1. asztaltól   = helyhatározó
szeptembertől  = időhatározó
hőségtől  = okhatározó
tőről   = eredethatározó
egymástól  = állandó határozó

77./2. Marci hszínházban, hmoziban, hkönyvtárban
és hedzőteremben tölti a szabadidejét.

77./3. konyhában
fürdőszobába
gondolataiban

  a A Hol?, Miben? kérdésre válaszoló szavak -ban, -ben ragot kapnak.
A Hová?, Mibe? kérdés esetében a szavak végére -ba, -be rag kerül.

  b Debrecenben, Győrött, Szombathelyen, Pécsett, Szegeden, Miskolcon
Megjegyzés: A következő toldalékos alakok is helyesek: Győrben, Pécsen.

77./4. A Serengeti Nemzeti Park hKözép-Afrikában található. Gnúk, zebrák, gazellák és kafferbivalyok
legelésznek a hszavannán. A hfűben mlapulva oroszlánok lesik az állatokat. A htávolban egy 
elefántcsorda tűnik fel.

78./5. a Szentendre város a hDuna-kanyarban. hKözelében a Visegrádi-hegység magasodik. 

eHajóval mkönnyen eljuthatsz hEsztergomba is.

1.  Á           

  [A — A]    Het

3.   Á           

(A)     Hi     Hád     T

5.                Á           

(A)      Hf-m      Hád

Á           

A     [Hh — Hh — Hh — Hh]     T

1.  Á           

       A            Hh

2.               Á           

[A — A — A — A]    Hh

3.                Á           

A      Hm      T

Hh

4.                 Á           

A                Hh
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  b Várható titkosírásos mondat:

Poltokan elládokadnég Zendentrére vaty Ezderkompa.
Boldogan ellátogatnék Szentendrére vagy Esztergomba.
Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók.

78./6. Módhatározós szószerkezet: ülve olvas, suttogva beszél, szívből nevet

Állapothatározós szószerkezet: vidáman nevetgélnek, lelkesen mutogat, jókedvűen beszélgetnek 
Megjegyzés: Más szószerkezetek is elfogadhatók.

78./7. a Az öcsém ezsírkrétával rajzol a hpapírra. 
Pisti tcsaládostul utazott hkülföldre.
A lakásunkat tgarázzsal együtt áruljuk.
A nővérem idélután fánkot süttetett a enagyinkkal.
Panka a etudása és a eszorgalma által jutott be az hegyetemre.

  b lakás | unk | a | t: szt + j + kh + r süt | tet | e | tt: szt + k + kh + j
nagyi | nk | kal: szt +j + r   tud | ás | a: szt + k + j

78./8. Várható mondatok: 
Néhány tizeddel elszámoltam az eredményt.
Veszélyes betegség tizedeli a szőlőt.
Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók.

79./9. „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja”    „Haj, de bűneink miatt
            Gyúlt harag kebledben.”

  a ég a napmelegtől  = eredethatározós
bűneink miatt gyúlt = okhatározós

  b Szerző: Arany János Cím: Toldi
Szerző: Kölcsey Ferenc Cím: Himnusz

79./10. Várható recept felszólító módban:
Szitáljuk le a 25 dkg lisztet egy keverőtálba! Adjuk hozzá a 2 csipetnyi sót, az 1 tasak vaní-
liás cukrot, a 3,5 dl tejet és a 1,5 dl szódavizet, és keverjük simára! Alaposan keverjük össze  
a 4 tojással a masszát! Egyenletesen terítsük el a palacsintasütőben a tésztát! Süssük előbb  
az egyik, majd a másik oldalt aranysárgára! 

Várható recept kijelentő módban:
Leszitáljuk a 25 dkg lisztet egy keverőtálba. Hozzáadjuk a 2 csipetnyi sót, az 1 tasak vaní-
liás cukrot, a 3,5 dl tejet és a 1,5 dl szódavizet, és simára keverjük. Alaposan összekeverjük  
a 4 tojással a masszát! Egyenletesen elterítjük a palacsintasütőben a tésztát. Előbb az egyik, 
majd a másik oldalt aranysárgára sütjük.
Megjegyzés: Más megoldások is elfogadhatók, de a receptnek tartalmaznia kell a hozzávalók 
mennyiségét, illetve az állítmányok többes szám 1. személyben legyenek! Arra viszont ügyelje-
nek a tanulók, hogy egy szövegen belül ne váltogassák a kijelentő és a felszólító módot!

79./11. Tollbamondás vagy másolás 19. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 105. oldalán található.

i.
Á

A         Hi         T         He
fn.       hsz.       fn.       fn.
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A jelzők és a jelzős szószerkezetek

A minőségjelző

A nagy grammatikák megkülönböztetik a minőségjelző két fajtáját: a minősítő és a kijelölő jelzőt. Én azon-
ban úgy gondoltam – a kerettanterv sem írja elő –, hogy ezzel nem foglalkozom a munkatankönyvben.

81./1. fékező buszok, várakozó utasok, villogó lámpák, repkedő madarak stb.
Megjegyzés: A gyűjtött minőségjelzős szerkezetek a példáktól eltérőek lehetnek. Attól is 
függnek, hogy falun, kis- vagy nagyvárosban élnek a tanítványaid.

81./2. örökzöld tea; meleg, párás, hegyvidéki erdeiből; fatermetű növény

  a örökzöld tea = melléknév és főnév; 
meleg, párás, hegyvidéki erdeiből = melléknév, melléknév, melléknév és főnév; 
fatermetű növény = melléknév és főnév

  b illat | o | s | a | k
         szt   kh  k  kh  j

82./3. a minőségjelzős szószerkezetek

  b jód – ellentétes rosszad, kémia – hírszerző tudomány
Megjegyzés: Bármilyen megoldás elfogadható, de a magyarázat minőségjelzős szerkezet 
legyen!

82./4. A) Az melmélyülten miolvasó gyerek nem vette észre a hszobájába mibelopódzó macskát.
B) A nagymamám mihabkönnyű mitésztájú fánkot tud sütni.
C) iTegnap Ibiéket felkereste egy irégen milátott rokonuk.
D) A barátnőm egy mivíg mikedélyű, mijó mihumorú lány.
E) iMagyarórán a mközösen milátott ádfilmről beszélgettünk.

  a és b 

  Á

A      Hi      T

Jmi

Hi

  Á

A      Jmi      Jmi

        Jmi      Jmi

  Á

A                  T

Jmi              Jmi

Hm              Hh

C) D) A) B) E)
  Á

A                  T1

T2

Jmi

Jmi

  Á

(A)      Hi      Hád

Jmi

Hm
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82./5.     fehér bundájú                            fekete

A jegesmedvét a tájból kivillanó orra könnyen elárulja. Nappal, távcsővel akár tíz kilométer 
                                 zsíros
távolságból is megpillanthatjuk az állatot. Tápláléka a fókahús. Megszerzéséhez azonban el kell 
     feltűnő                  gyanútlan
takarnia e testrészét, nehogy észrevegyék az áldozatai.
Megjegyzés: Más minőségjelzők is elfogadhatók.

82./6. Tollbamondás vagy másolás 20. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 105. oldalán található.

A mennyiségjelző

83./1. és b               szn.
1. meTömérdek szurkoló gyűlt össze a hstadionban a mibajnoki döntőn.
                 szn.
2. meRengeteg helyzet volt a hmérkőzésen.
                    szn.
3. A metizenegy játékos mmegérdemelten szerezte meg a győzelmet.

Megjegyzés: A tömérdek és a rengeteg szó határozatlan számnév, a tizenegy hatá-
rozott tőszámnév.

   a   Á

A      Hh      Hh

Jme              Jmi

  Á

A                Hh

Jme

  Á

A          Hm      T

Jme

1. 2. 3.

84./2. a hEgymásra néz a mesok vitéz   Arany János: A walesi bárdok

meAnnyi rosszat kiabáltok ádróla,
S ő a föld milegjámborabb folyója.   Petőfi Sándor: A Tisza

meNégy szócskát üzenek,     Kölcsey Ferenc: Emléklapra

meEgy gondolat bánt engemet.   Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet
Megjegyzés: A föld szó a mondatban birtokos jelző, de ezt a gyerekek még nem tanulták. 
Az utasításban ezért szerepel a már ismert mondatrészeket kitétel.
A Petőfi vers kezdetének ismeretében – Egy gondolat bánt engemet: / Ágyban, párnák közt 
halni meg! – egyértelmű, hogy az egy szó nem határozatlan névelő, hanem számnév, ezért 
mennyiségjelző.
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  b sok vitéz  számnév + főnév

annyi rosszat  mutató névmás + főnév
négy szócskát számnév + főnév
egy gondolat  számnév + főnév
Megjegyzés: Az a pontban a megjegyzésben leírtak szerint egyértelmű, hogy az egy 
gondolat számnévből és főnévből álló szószerkezet.

84./3. a Letette a menégy pénzt.  határozott tőszámnév 

meHét hpecsét alatt őriz.  határozott tőszámnév 

meTöbb szem többet lát.  határozatlan számnév 

meMinden pénzt megér.  általános névmás 

meSok lúd disznót győz.  határozatlan számnév

  b 1. E)        2. A)        3. C)        4. D)        5. B)

  c Várható közmondások:
Sok beszédnek sok az alja = a sok beszéd csak szófecsérlés, a lényeget kevés szóval is meg 
v. el lehet mondani.
Minden csoda három napig tart = semmin se csodálkoznak sokáig, minden újat hamar 
megszoknak az emberek.
Egy rókáról nem lehet két bőrt lenyúzni = nem lehet ugyanabból a dologból kettős hasznot 
húzni.
Ki sok nyúl után fut, egyet sem ér el = aki egyidejűleg több cél elérésére törekszik, egyiket 
sem éri el.

Várható szólások:
Sovány, mint a hét szűk esztendő = nagyon sovány.
Húszat szól, tizenkilenc szava hazugság = ritkán mond igazat.
Egyik tizenkilenc, másik egy híján húsz = egyikőjük sem jobb a másikójuknál, egyformán 
rosszak v. hibásak mindketten.
Egy rókáról két bőrt húz = vmiből kétszer is hasznot húz.
Több is veszett Mohácsnál = nagyobb baj is történt már ennél, súlyosabb veszteség is ért 
már bennünket!
Ennek már a fele sem tréfa = komolyan kell venni, ugyancsak meg kell gondolni a dolgot.

85./4.      22 huszonkettő             53 000 ötvenháromezer 
       89 nyolcvankilenc               2 017 kétezer-tizenhét 
    590 ötszázkilencvenkilenc       1 000 120 egymillió-százhúsz
  1017 ezertizenhét           700 500 hétszázezer-ötszáz

Megjegyzés: Érdemes felidéztetned a tanulókkal a számnevek helyesírásáról tanultakat.
Külön kitérhetsz arra is, hogy miért van az egyik oszlopban a négyjegyű szám (1017) egybeírva, 
míg a másik oszlopban a négyjegyű szám (2017) hármas számcsoport szerint írva. 
A magyar helyesírási szabályzatban a 292. b) szabálypontjának 2. bekezdésében ez olvasható: 
„Ha öt vagy több számjegyű számokkal együtt négyjegyűeket is írunk egyazon oszlopba, ezeket 
is közzel (esetleg ponttal) tagoljuk, például:
   21 126
     4 210
 112 305
     9 258”.
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85./5. A számmal írt sorszámnevek után pontot teszünk, amit a toldalékokat kapcsoló kötőjel előtt is

megtartunk. Az évet és a napot jelölő számjegyekhez a toldalékok pont nélkül, kötőjellel kap-
csolódnak.

7. osztály, 10.–12. oldalon, a 7-be jár, a Hársfa sétány 17-ben, 3 sor, 2022 évi, a 8.-ra,
VI kerületben, 1-nek futott be, 2021 márciusában, a III. kerületből
Javítás: 10–12. oldalon, a 7.-be jár, a Hársfa sétány 17.-ben, 3. sor, 2022. évi, VI. kerületben,
1.-nek futott be
Megjegyzés: A 3 sor kifejezés leírása akár helyes is lehetne, de az utasítás egyértelművé teszi, 
hogy sorszámnévről van szó. Ennél a feladatnál van lehetőség annak rögzítésére, hogy a sor-
számnévi alakok (Hányadik?) minőségjelzők.
H. 297. a): „Ha az évszámot (évszámcsoportot) névutó vagy névutóból képzett melléknév 
követi, vagy ha az évszám (évszámcsoport) birtokos jelzője egy másik szónak, nem teszünk 
utána pontot, például: 2021 márciusában.”

85./6. Tőszámnév + törtszámnév = külön   Tőszámnév törtszámmal + másik szó = egybe
egy ötöd      az ország kétharmad része
tizenöt egész egy tized    háromnegyed óra múlva
két harmad      a könyveim egyötöd része
három egész négy ötöd   

85./7. meSok mijó ember mikis hhelyen is elfér.

meSok hhelyen megfordultam már ieddig.

miEz a poszter meminden pénzt megér.

meTöbb meszáz látogató volt a hkiállításon.

meNéhány ember tartózkodott a iszavazáskor. 

  a A munkatankönyvi rajz valójában karikatúra. A karikatúra humoros vagy gúnyos célú képi
ábrázolás – főként rajz vagy lenyomat –, amely egy ember jellegzetes vonásait vagy valami-
lyen jelenetet szándékosan túlzó módon, torzítva mutat be. Célja az ártatlan szórakoztatás. 
Sok jó ember kis helyen is elfér = egy kis jóindulattal sok ember elfér aránylag kis helyen is.

  b Egyéni megoldás: közmondáshoz vagy szóláshoz illusztráció készítése.

85./8. Tollbamondás vagy másolás 21. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 105. oldalán található.

A birtokos jelző

A birtoklást kifejező létigei állítmányt a munkatankönyv 87./4. és a 88./5. feladata alapján tisztázhatjuk. 
Ez nem történhetett meg az állítmány témakörében, hiszen a részeshatározó és a birtokos jelző is isme-
retlen volt még a tanulók számára. A részeshatározó tanításakor is hasonló ok miatt nem tértem ki rá, 
hiszen meg kell ismerni a birtokos jelzőt is a probléma feloldásához. 
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 A kérdés az, hogy miért nem vehetjük A Zoénak van egy kutyája. mondatban a Zoénak szót birtokos 
jelzőnek, amikor a Zoénak kutyája szerkezet birtoklást fejez ki. Itt valójában a birtokos jelző és a részes-
határozó közötti átmeneti mondatrészről van szó (dativus possessivus). Ahogy vannak átmeneti szófajok 
(igenevek, névutómelléknevek), úgy vannak átmeneti mondatrészek is. A példában szereplő mondat 
átmeneti jellegéből adódóan a részeshatározó mellett kell döntenünk, mivel az igei állítmánynak nem 
lehet jelző a bővítménye.
 Sok elemzési hiba adódik abból is, hogy a tanulók nem tudnak különbséget tenni a -nak, -nek ragos 
részeshatározó és a -nak, -nek ragos birtokos jelző között. Ekkor azt kell velük megértetni, hogy a hatá-
rozó esetében ige vagy igenév a szerkezet alaptagja; a birtokos jelző esetében pedig főnév.

Peti csontot vitt a rkutyának.  A vihar felborította a házát a bkutyámnak.

  Á

A               T               Hr

  Á

A                               T

                                Jb

                 Minek vitt?                  Minek a házát?

 A tanulóknak azt is jó megjegyezniük, hogy a részeshatározó mindig -nak, -nek ragos, a birtokos 
jelzőről azonban a -nak, -nek rag elhagyható, például: A vihar felborította a kutyám házát.
 Nem ritka eset, hogy a tanítványaim összetévesztik a ragtalan birtokos jelzőt az alannyal. Ennek 
oka leggyakrabban a felületes, kapkodó elemzés, hiszen a 6. évfolyamon a gyerekek megismerkedtek  
a birtokos személyjelzéssel. 
 Nézzük a következő példamondatot! 
 A fiatal költő legújabb verse megjelent az Élet és Irodalomban. Ebben a mondatban az alany a verse szó. 
Ennek bővítménye a birtokos jelző, azaz a bköltő szó. Általában ilyen esetben fordul elő a tévesztés:  
a költő szót veszik alanynak a gyerekek. Természetesen, ha gondosan végigelemzik a mondatot, könnyen 
rájönnek a tévedésükre. A költő szó minőségjelzős bővítménye a fiatal, az alany (verse) másik bővítménye 
a legújabb szó minőségjelzőként.
 A mifiatal bköltő milegújabb verse megjelent az hÉlet és Irodalomban.
 
 Az ágrajz készítésénél típushiba, 
hogy a tanulók az alanyi részt rosszul 
ábrázolják. Mindenféle variációt hoz-
nak létre.

 Természetesen a 3. ágrajz a jó ábrá-
zolás. Mindig az alaptaghoz kapcsoljuk 
a bővítményt az ágrajzban. A helyes 
kérdezési technika (kérdőszó + alap-
tag) pedig segít az alaptag megtalá-
lásában. 
Milyen verse? milegújabb verse; 
Kinek a verse? bköltő verse; 
Milyen költő? mifiatal bköltő.

Á

A              Hh

Jmi 

Jb

Jmi

  Á

         A

Jmi          Jmi

               Jb

Á

  A                   Hh

Jb              Jmi

Jmi

vagy vagy
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87./1. 

87./2. Mátyás anyja Arany János főnév (tulajdonnév, személynév) + főnév (köznév)
A kőszívű ember fiai Jókai Mór főnév (köznév) + főnév (köznév)
Szent Péter esernyője Mikszáth Kálmán főnév (tulajdonnév, személynév) + főnév (köznév)
Megjegyzés: A zárójelben leírtakat szóban tudják elmondani a tanulók.

87./3. Kifelé áll a szekere rúdja = rövidesen el kell hagynia az állását, a munkahelyét.
Szeret mások háza előtt seperni = szeret a mások dolgaival, hibáival törődni, szívesen megszól 
másokat (, noha ő sem jobb náluk). 
Az aranynak fényessége megártott a szemének = megvesztegetéssel megfosztották tisztán-
látásától.

  a szekere = főnév
mások = határozatlan névmás
aranynak = főnév 

  b szekere: szt + j  rúdja: szt + j 
aranynak: szt + r  fényessége: szt + kh + k + k + j

87./4. a Dóri üzenetet hagyott rGábornak.       Dóri kedveli bGábornak a barátait.
   Dóri mszívesen mvendégül látja bGábor munkatársait.  Dóri sálat kötött rGábornak.

  b Egészítsétek ki a táblázat hiányzó részeit!

88./5. a és b A példamondat állítmányának fajtája: egyszerű, igei. Az igei állítmánynak csak tárgy és
határozó lehet a bővítménye. Tehát a Zoénak szó nem lehet a mondatban birtokos 
jelző, csak határozó.

  c Mondatrész: részeshatározó. Indoklás: Az igei állítmányt bővíti, ezért nem lehet jelző, a részes
határozónak -nak, -nek a toldaléka.

  d rZoénak van egy kutyája.

Egy birtokos, egy birtok Több birtokos, egy birtok

az én könyvem a mi könyvünk
a te könyved a ti könyvetek
az ő könyve az ő könyvük

Egy birtokos, több birtok Több birtokos, több birtok

az én könyveim a mi könyveink
a te könyveid a ti könyveitek
az ő könyvei az ő könyveik

Részeshatározó Birtokos jelző

Mindig -nak, -nek ragos. A -nak, -nek rag elmaradhat.
Alaptagja általában ige vagy igenév. Alaptagja, a jelzett szó mindig főnév.
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Egy birtokos, egy birtok Több birtokos, egy birtok

az én könyvem a mi könyvünk
a te könyved a ti könyvetek
az ő könyve az ő könyvük

Egy birtokos, több birtok Több birtokos, több birtok

az én könyveim a mi könyveink
a te könyveid a ti könyveitek
az ő könyvei az ő könyveik

  e A leírtak alapján a részeshatározó mellett kell döntenünk, mert az állítmány igei, s mint olyan,
nem lehet birtokos jelző a bővítménye, a -nak ragja a részeshatározóé.
Megjegyzés: A c és e feladatban ugyanazt kell megfogalmaznia a tanulónak, amely  
a rögzítést szolgálja.

88./6. a A mű címe     Szerző
Bors néni könyve    Nemes Nagy Ágnes
Pannónia dicsérete    Janus Pannonius
A rab fiai     Móra Ferenc
A koppányi aga testamentuma Fekete István

  b Minden birtokos jelző főnév.

  c Várható műcímek: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője, Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, 
Arany János: Szondi két apródja stb.

89./7. Az rasszonynak egy miszép miszál, de misemmirekellő fia volt.

miEnnek az basszonynak a fia iegész nap csak lustálkodott.
Megjegyzés: Az első mondatban az asszonynak szó nem lehet birtokos jelző, mivel igei állít-
mánynak nem lehet jelző a bővítménye.
Hívd fel a tanulók figyelmét arra is, hogy a minőségjelző mindig megelőzi a jelzett szót, annak 
toldalékát nem veszi fel. Kivétel a mutató névmás minőségjelzői szerepben (ennek az asszony-
nak), amely felveszi a jelzett szó toldalékát.

  a    Á

     A               Hr

[Jmi          Jmi]

Jmi

   Á

     A               Hi

Jb

Jmi

1.
Á

A

Jb

2.
                   Á  

A         T       Hi

Jb                  Jmi

3.
                 Á           

A                 Hr

4.
                  Á           

A                 Hr

  b az asszonynak a fia = főnév + főnév

  c semmirekellő = haszontalan, hitvány, mihaszna személy

89./8. 1. bKatának a ruhája piszkos lett.
2. bKata miúj ruháját itegnap vette az édesanyja.
3. rNekünk nincs autónk.
4. rNektek van gépkocsitok? 

  a 
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  b Katának a ruhája, Kata ruhája

Megjegyzés: Az első és a második mondat elemzése azt is bizonyítja, hogy a birtokosról 
lemaradhat a -nak, -nek birtokrag.
A részeshatározó kifejezőeszköze ragos személyes névmás is lehet.

89./9. A szavazást az iskola igazgatójának a szavazata döntötte el.
A környezetvédelem egyik célja az egészséges környezet fenntartásának biztosítása.

89./10.  

Megjegyzés: Más mondatok is elfogadhatók.

89./11. Tollbamondás vagy másolás 22. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 105. oldalán található.

Az értelmező jelző

A munkatankönyv 90. oldalán található az értelmező jelzővel foglalkozó rész. A példamondatok bizonyítják, 
hogy mind a három korábban tanult jelzős szerkezet – minőség, mennyiség és birtokos – átalakítható 
értelmező jelzős szerkezetté. Általában nem is ezekkel van a baj, hanem az azonosító értelmezővel. 
Az azonosító értelmezős szerkezet tagjai általában főnevek, az egyik gyakran tulajdonnév, sorrendjük 
többnyire felcserélhető: Bence, a bátyám…; 
 a bátyám, Bence…
 Előfordul az is, hogy a gyerekek nem vesznek tudomást 
az értelmező jelző bővítményeiről, az egész szerkezetet 
értelmező jelzőnek veszik: 

 Jóska, a minagyobbik ébátyám már nem lakik tvelünk. 

 A fenti mondatban az értelmező jelző bővítménye, 
 minőségjelzője a nagyobbik szó. A példamondat ágrajza 

91./1. […] S parancsot ád 
Király érettenetest […] 
 
Montgomery, a bvár éura, 
Vendégli a királyt. 
 (A walesi bárdok) 
 
S hogy feljöve Márton, az mioroszi épap […] 
 (Szondi két apródja)

Á

A                  Hh

Jb

Az iskola tanulói 
sportversenyen 
indulnak.

Á

A      Hh      T

Jb       Jb

A házunk kapujában 
várom a barátnőm 
bátyját.

Á

A                  Ht

Jé

Jmi

 Á

A

Jé

Jmi

 Á

A      T

Jé

Jb

 Á

A      T

Jé
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91./2. A szomszéd autója defektet kapott.  Az autó, a szomszédé defektet kapott.

Meghallgattam a legfrissebb híreket.  Meghallgattam a híreket, a legfrissebbeket.
Vettem tíz tollat.      Vettem tollat, tízet.

  a és b szomszédé – birtokjel, legfrissebbeket – tárgyrag, tízet – tárgyrag

91./3. a Várható válasz: Értelmező jelzős szerkezetet. 
Nyomatékosítani akarták, hogy István volt az első királyunk, illetve ő volt a magyar történe-
lemben a legfontosabb király.
Megjegyzés: A Miért? kérdésre más magyarázat is elfogadható.

  b Hunyadi, a törökverő – Hunyadi János volt a nándorfehérvári győztes hadvezér, Mátyás
király édesapja stb.
Mátyás, az igazságos – Hunyadi Mátyás, Mátyás királyunk (1458–1490 között uralkodott), aki 
igazságos királyként vonult be a történelembe.
Richárd, az oroszlánszívű – angol király (1189–1199).

91./4. A költő f-mnagyon szerette a mividéki életet, a émagányosat.
A hpiacon vettem tojást, éhúszat.
Jóska, a minagyobbik ébátyám, már nem lakik tvelünk.
A rszomszédunknak mehárom lánya van: éIli, éLili, éLidi.
A bbaleset sérültjét – a ékamionsofőrt – hkórházba szállították.
Vegyél zsemlét, éfrisset!
Bárcsak megvehetném a könyvet, éazt!

Gyakoroljunk! 

92./1. Összekötendők
minőségjelző: A jó palócok, Különös házasság, A beszélő köntös, Új Zrínyiász, A szelistyei asszonyok 
mennyiségjelző: A két koldusdiák 
birtokos jelző: Beszterce ostroma

92./2. a A Schramek-házzal átellenben egy kicsit srét, a nyitott ablakú kocsmából nagy vásári vígság
zengett ki. Azaz, bocsánat, vendéglőből – a bábaszékiek így szerették nevezni és méltán, 
mert megvetvén a falusi kocsmák egyszerű borókatömegét, arisztokratikusabb forgácsbok-
réta lengedezett homlokáról. Messziről kihallatszott a pelsőci vályogos cigányok cincogása. 

  b Aláhúzandó
kocsmák tömegét (4. és 5. sor)
cigányok cincogása (6. sor)

  c átellenben: határozószó ki: igekötő nyitott: melléknévi igenév
bábaszékiek: főnév így: határozószó nevezni: főnévi igenév
egyszerű: melléknév vígság: főnév megvetvén: határozói igenév
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92./3. Ma levelet kaptam, ezt.

Egyél gyümölcsöt, sokat!
Szeretem a filmeket, a humorosakat, szórakoztatókat.
Az Európai Unió himnusza Beethoven IX. szimfóniája, az Örömóda.

93./4. a A táborozók mivicces történeteket meséltek a htűz körül.
A mipöttyös miruhás kislány a tkutyájával játszik a hkertben.
Szeretek megismerkedni mibarátságos temberekkel.
Az együttes a milegsikeresebb edalával zárta a koncertet.
A misótlan leves rsenkinek sem ízlett.

  b 

  c szótő + k + kh + j + kh + r = történeteket   szótő + k + j + r = meséltek
   szótő + j + r = kutyájával (dalával)     szt +  k + kh + j =  ízlett

FONTOS megjegyzés: A munkatankönyv 1. kiadásban a 4. szerkezeti „képletből” hiányzik 
a kh (kötőhangzó). A következő kiadásban már javítani fogjuk.

  d Egyéni megoldás.

93./5. maroknyi sereggel, sok ezer tollal, néhány száz juhval (juhhal), két lábbal, számtalan méhvel
(méhhel), millió tettel, rengeteg dühvel, két briddzsel stb.

93./6. Németh Pétert, a szomszédomat kereste. A polgármesternek, Komáromi Pálnak a javaslatára
betonjárdát építenek. Csak neki szóltam, a barátomnak. Három dolgot írjál be a noteszedbe:  
a nevet, a lakcímet és a telefonszámot!

93./7. Várható feleletterv:
1. A jelző

a) A J fogalma: m.rész, amely az alaptag valamilyen tulajdonságát, mennyiségét, birtokosát
adja meg vagy értelmezi azt.

b) Jelölése:  
c) Rövidítése: T
d) Jelzős szószerk.: J + alaptagja

2. A J fajtái:
a) minőségjelző

Az alaptag jel.: pontosabb, teljesebb
Kérdései: Milyen? Mekkora? Miféle? Melyik? Hányadik? + a szószerk. alaptagja.
Jelölése: mi  Jmi
Jmi + alaptag = Jmi szószerk.

Á

A      T      Hh

Jmi 
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b) mennyiségjelző

Az alaptag jel.: alaptagban fogl. száma, mennyisége
Kérdései: Hány? Mennyi? + a szószerk. alaptagja.
Jelölése: me  Jme
Jme + alaptag = Jme szószerk.

c) birtokos jelző
Az alaptag jel.: alaptagban megnev. szem. v dolog birtokosa
Kérdései: Kinek a …? Minek a …? + a szószerk. alaptagja.
Jelölése: b  Jb
Jb + alaptag = Jb szószerk.
Jb vagy Hr?  igei Á bővítményeként Hr

d) értelmező jelző
Az alaptag jel.: alaptagban megjelölt dolgot utólag értelmezi
Kérdései: —
Jelölése: é  Jé
Jé + alaptag = Jé szószerk.
Megjegyzés: Természetesen a mintától eltérő felelettervek is elfogadhatók. Értékeléskor
szempont lehet a lényegkiemelés, az áttekinthetőség, a rövidítések használhatósága,
valamit az, hogyan tudja a feleletre való felkészüléskor használni.

93./8. 

JELZŐ

Szófaja
a névszók fajtái

Jelölése

Ágrajzi jel
J

Fajtái

minőség

mennyiség

értelmező

Kérdései

Milyen?
Mekkora?

Miféle?
Melyik

Hányadik?
+ alaptag

Hány?
Mennyi?
+ alaptag Kinek a ...?

Minek a ...?
+ alaptag

93./9. Tollbamondás vagy másolás 23. 
Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 105. oldalán található.

birtokos
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Röpdolgozat
A határozók és a jelzők

A munkatankönyvhöz készített Nyelvtan és helyesírás felmérőlapok kiadványba, mely a Műszaki 
Könyvkiadó webáruházában (https://konyvbagoly.hu/) megrendelhető 20% kedvezménnyel, 
nem raktam be ezt a röpdolgozatot, már csak azért sem, mert ezt nem szántam felmérésnek. 
 Úgy gondoltam, a kézikönyvben viszont jól tudja segíteni az ellenőrző és értékelő munkádat. 

A röpdolgozat 20-25 perc alatt megíratható. A feladatok megoldását követően külön oldalon találod  
a röpdolgozat feladatait. Tollbamondásszöveget nem ajánlok hozzá, hiszen itt a határozókkal és  
a jelzőkkel kapcsolatos ismeretek, valamint a mondatelemzési jártasságok, képességek ellenőrzése  
és értékelése a cél.

A feladatok megoldása

1.  neked szóltam részes jóízűen nevetett mód
hazaért az edzésről hely egyedül játszik állapot
az öccsével hozatja eszköz ebéd után tanulunk idő
betegség miatt zárva ok sétálok veled társ
Minden helyes kiegészítés 1-1 pont, összesen: 8 pont.
Megjegyzés: Mivel az utasításban benne van, hogy határozós szószerkezeteket kell megne-
vezni, fölösleges a vonalakra mindig kiírni, hogy határozós.

2.  Várható mondatok:
Cirmos nyávog az asztal alatt.
Cirmos most nyávog.
Cirmos Kormival együtt nyávog.
Cirmos elázva nyávog.
Cirmos tejért nyávog.
Cirmos éhség miatt nyávog.
Minden, az előírásnak megfelelő mondat 1-1 pont, összesen: 12 pont.
Megjegyzés: Más szavakkal is lehet bővíteni a mondatokat, de feleljenek meg az utasításnak. 

3.  A fiú mlágyan átölelte a migyönyörű barátnőjét.
Minden helyes mondatrészjelzés 1-1 pont, összesen: 5 pont.

meHárom miizgalmas regényt vásároltam a hkönyvesboltban.
Minden helyes mondatrészjelzés 1-1 pont, összesen: 5 pont.

Indulnom kell a hbarátnőmhöz a miholnapi cleckéért.
Minden helyes mondatrészjelzés 1-1 pont, összesen: 5 pont.

Az bosztályunk tanulói állizgatottan várják az eredményt.
Minden helyes mondatrészjelzés 1-1 pont, összesen: 5 pont.
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  a 

Minden helyes ágrajz 2-2 pont, összesen: 4 pont. 

 b lágyan melléknév három számnév (határozott, tő)
indulnom főnévi igenév holnapi melléknév
leckéért főnév (köznév) készülődnek ige
Megjegyzés: A szófajoknál a zárójelben írtakért lehet + pontot adni. Ha úgy döntesz, hogy 
alapból kéred, akkor előzetesen hívd fel a tanulók figyelmét!

A holnapi szót esetleg néhány tanuló határozószónak veszi, de ellenőrzéskor beszéljétek 
meg, hogy az -i képző nemcsak a szó jelentését, hanem a szófaját is megváltoztatta.

Á

(A)     T      Hh

Jme            Jmi 

Á

A       Háll      T

Jb            

Értékelési kategória Enyhe %-os határok Közepes %-os határok Szigorú %-os határok

Jeles 90–100% 91–100% 93–100%
Jó 76–89% 76–90% 79–92%

Közepes 56–75% 60–75% 66–78%
Elégséges 36–55% 40–59% 51–65%
Elégtelen 0–35% 0–39% 0–50%

Enyhe ponthatárok: Közepes ponthatárok: Szigorú ponthatárok: Értékelési kategória: 

45–50 46–50 47–50 jeles, 5
38–44 38–45 40–46 jó, 4
28–37 30–37 33–39 közepes, 3
18–27 20–29 26–32 elégséges, 2
  0–17 0–19 0–25 elégtelen, 1
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A határozók és a jelzők 
1.  Nevezd meg a következő határozós szószerkezeteket!              /8

neked szóltam                                            jóízűen nevetett                                           

hazaért az edzésről                                            egyedül játszik                                           

az öccsével hozatja                                            ebéd után tanulunk                                           

betegség miatt zárva                                            sétálok veled                                           

2.  Bővítsd az alábbi alanyos szószerkezetet különböző határozókkal, amelyeknek megadtuk
a kifejezőeszközét is! Minden mondatban csak a megadott határozó  szerepeljen!

          /12

Cirmos nyávog.

helyhatározó, névutós főnév                                                                                                             

időhatározó, időhatározó-szó                                                                                                                   

társhatározó, névutós főnév                                                                                                             

állapothatározó, határozói igenév                                                                                                          

célhatározó, ragos főnév                                                                                                                  

okhatározó, névutós főnév                                                                                                              

3.  Elemezd a következő mondatokat!

A fiú lágyan átölelte a gyönyörű barátnőjét.               /5

Három izgalmas regényt vásároltam a könyvesboltban.              /5

Indulnom kell a barátnőmhöz a holnapi leckéért.               /5

Az iskolánk tanulói izgatottan készülődnek a sportversenyre.             /5

  a Készítsd el a 2. 
és a 4. mondat 
ágrajzát!  

          /4

  b Állapítsd meg a fenti mondatokból kiemelt szavak szófaját!          /6

lágyan                                                   három                                                   

indulnom                                                   holnapi                                                   

leckéért                                                   készülődnek                                                   

 Elért pontszám:          
Összes pontszám: 50

 

2. 4.
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Év végi összefoglalás

A munkatankönyvben Az egyszerű mondat szerkezete című fejezet végére került, de a tanmenet-
javaslatnak megfelelőn a májusi nyelvtanórákon kell megvalósítani. 
 A mondatrészek megismerését és a mondatelemzések gyakorlását követően olyan témakörök 
szerepelnek a tananyagban és a munkatankönyvben, amelyek nem teszik lehetővé a folyamatos 
gyakorlást. Tegyük hozzá a tantárgy heti óraszáma sem.
 Ezért a tanmenetjavaslatomban májusra tervezett ismétlő, összefoglaló órákon lesz alkalom 
felidézni az egyszerű mondat szerkezetéről, a mondatrészekről tanultakat előkészítve az év végi 
felmérés megíratását.

95./1. alárendelő szószerkezet: Kata lapozgat, unatkozó Kata, könyvet
lapozgat, szobájában lapozgat, képes könyvet, színes könyvet 
mellérendelő szószerkezet: képes, színes

95./2. hCsengetéskor mijókedvű lányok és fiúk tódultak ki a bhetedikesek

htanterméből a minapsütötte hudvarra.

95./3. 

95./4. 

Á

[A — A]    Hi      Hh    Hh

Jmi                    Jb       Jm

Fogalma Példa

Egyszerű mondat Egy állításból (gondolatból) áll. Nemsokára vakáció lesz.
Tagolt Van benne állítmány. Holnap felmérést írunk.

Minimális Az állítmány és a kötelező vonzatai. Dani bízik a barátjában.

Bővített Az állítmányon és a vonzatain kívül 
van benne bővítmény. Dani bízik a régi barátjában.

Tagolatlan Nincs benne állítmány. Drága Anya!

MONDATRÉSZEK

ige
egyszerű

névszó
névszó + 0 ige

összetett

Alany

Tárgy

cél

Határozók

Állítmány határozott

határozatlan

általános

határozott

határozatlan

állandórészesállapot

Jelzők

eszköz

ok

társ

módidő

minőség

mennyiség

birtokos

értelmező

hely
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96./5. a, b és c          fn.    ált. nm. i.   ne.    fn.          fn.       fn.        fn.

1. iNyelvtanórán mindenki tudta a választ a btanárnő ádkérdésére.

  fn.               hsz.      fn.               i. ne.     fn.  ne.         fn.
2. Zsuzsi idélutánonként epórázzal sétáltatja a kutyáját a hparkban.

          fn.             mn.     mn. i. ne.   fn.   ne.         fn.
3. Gabica f-mkicsit mfélénken nézegette a tigrist az hállatkertben.

     hsz. 
4. iVasárnap ckirándulni mentem a tbarátaimmal a hhegyekbe.

Megjegyzés: A nyelvtanórán időt jelöl, nem pedig helyet.

96./6. Az olvasott könyvet visszavittem a könyvtárba. Eloltotta a tüzet, hogy kárt ne okozzon. 
Az osztálykirándulás második éjszakáját Vácott, a harmadikat Győrött töltöttük. Kijavítottam 
az elkövetett helyesírási hibákat a tanult szabályok alapján.

a időjel: visszavittem, eloltotta, töltöttük, kijavítottam
igenév képzője: tanult, elkövetett, olvasott
helyhatározórag: Pécsett, Vácott, Győrött
tárgyrag: hetilapot, könyvet, tüzet, kárt, éjszakáját, hibákat

b A tárgyrag kivételével, ami mindig rövid -t, magánhangzó után mindig hosszú -tt-t,
kivétel át, hosszat. Mássalhangzó után minden esetben rövid -t-t írunk.

c A tárgy ragja.

96./7. Mondatrész
Nyári napnak alkonyúlatánál időhatározó
Megállék a kanyargó Tiszánál […] helyhatározó

96./8. A fiúk egy filmet néznek. A fiúk a filmet nézik. A fiúk egy izgalmas filmet néznek a moziban.
Megjegyzés: Más bővített mondat is elfogadható.

97./9. Szószerkezet Kifejezőeszköz
órák óta várlak időhatározó névutós főnév
sírva kérdezte állapothatározó határozói igenév
sikerért küzdök célhatározó ragos főnév
Éva által üzenem társhatározó névutós főnév
írtam neked részeshatározó ragos személyes névmás
velem jössz társhatározó ragos személyes névmás

1.                  Á

A       Hi       T       Hád

Jb

2.               Á 

A     Hi     He     T     Hh

3.                    Á 

A       Hm       T       Hh

            Hf-m

4.               Á 

(A) Hi     Hc     Ht    Hh

User
Kiemelés
alsó index t helyett h. Bocs, én írtam el.
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  a Velem jössz. Velem jössz? Velem jössz!

  b Egyéni megoldás.
Megjegyzés: Az osztálytársak találják ki, hogy a mondatot elmondó milyen érzelmi töltéssel 
beszélt. Ilyen lehet: kedvesen, tárgyilagosan, kérlelve, dühösen, rimánkodva, utasítva stb. 
A vita elkerülése végett a kiválasztott érzelmi töltés elnevezését az előadó tanuló előre írja 
fel egy lapra vagy a füzetébe!

97./10. gyönggyel, Takáccsal, Takátscsal, kg-mal, Hoffmann-nal, Adrienn-nel, sahhal, sakkal, juhval
(juhhal), Kossuthtal, Alexszel

gyöngy-gyel, Ta-kács-csal, Ta-káts-csal, kg-mal, Hoff-mann-nal, Ad-ri-enn-nel, sah-hal, sak-kal, 
juh-val (juh-hal), Kos-suth-tal, A-lex-szel

97./11. a miDrága nevedet csengi

micsendülő hszívembe szíved.
   (Szabó Lőrinc: Mert sehol se vagy)

miÁldott bcsodáknak titka a szemed.
   (Ady Endre: Mert engem szeretsz)

miNagy, mimély szemed hreám ragyog msötéten […]
   (József Attila: A szemed)

98./12. Divatos a miszínes, milevélmintás tapéta. Megvettük a midivatos, milevélmintás tapétát.

A bváros miforgalmas hfőutcáján nehéz parkolóhelyet találni. A bváros főutcája forgalmas.  
A bváros főutcája, a éforgalmas imindig tele van misiető temberekkel.

Te magyar vagy? A magyar midolgos nép. A mimagyar nép bEurópa hszívében telepedett le.
Javaslat: Érdemes a többi szó mondatrészi szerepének változását is megnézni.

98./13. Szilvi egy véleményen van velem.

Ákos vett egy új hátizsákot.

Eszembe jutott egy s más.

Egyet mondok kettő lesz belőle.

  a Határozatlan névelő van benne: Ákos vett egy új hátizsákot.

  b          szn.                                                                                  ne. 
Szilvi egy véleményen van velem.   Ákos vett egy új hátizsákot.

                     nm.                                             szn.
Eszembe jutott egy s más.     Egyet mondok kettő lesz belőle. 
Megjegyzés: Az egy szó szófaja mondatonként, pontosítva: 1. határozott tőszámnév,  
2. határozatlan névelő, 3. határozatlan névmási értelemben, 4. határozott tőszámnév

Ezek közül a jelentéstartalmak közül választhatsz: 
néhány dolog 

azonos 
figyelemre méltót mond 
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98./14. a Kinek és miért írt üzenetet Kriszti? Móninak, hogy találkozhasson vele.

Hol él Móni? A Balaton mellett, ott, ahol Kriszti nagymamája.

  b Légy szíves, szervezd úgy, hogy találkozhassunk!
Megjegyzés: Más mondat is elfogadható. A Kérlek, szervezd úgy, hogy találkozhassunk. 
mondat esetében, bár a tanulók az összetett mondatokról 8. osztályban fognak tanulni, 
könnyen megértik, hogy a „hangsúly” azon vagy, hogy kérlek, ami kijelentő módú, ezért 
pont a mondatvégi írásjel.

  c Közeledik a vakáció. Szeretnék ezen a nyáron is találkozni veled. A szüleim megígérték,
hogy július elején két hétig a nagymamánál lehetek. Otthon leszel? Szervezd úgy a nyári 
programodat! Bárcsak jó időnk lenne! Úszhatnánk a Balatonban, napozhatnánk a parton.

  d A többi egyszerű tagolt mondat.

  e hOtthon leszel? 
Bárcsak mijó időnk lenne! 

99./15. Szívesen elmesélnék egy-két érdekes történetet.
Menj el a közeli piacra egy csokor virágért!

99./16. A) Zsombor mitanulságos és miérdekes könyvet olvasott.
B) Az utas milejárt, tehát miérvénytelen bérletet mutatott fel az rellenőrnek.
C) Anya mifontos, de mirossz hírt hallott a etfőnökétől a hmunkahelyén.
D) Használhatatlan, ugyanis repedt az üvegpohár.
E) miGyors vagy mialapos választ vársz a ádkérdésedre ettőlem?

A)         Á

A         T

[Jmi — Jmi]

B)                 Á  

A         T       Hr

[Jmi       Jmi]

C)                Á           

A      T      Het   Hh

[Jmi     Jmi]

D) [Á — Á]

A

E)                 Á           

(A)    T     Hád   Het

[Jmi  ~     Jmi]

99./17. a     Csokoládéparfé

Hozávalók: 12 dkg csokoládé, 6 dl tejszín, 3 tojásárgája, 
   negyed rúd vanília, 12 dkg porcukor
Reszejjük le a csokit, és a 4 dl tejszínből készítsünk kemény habot! 2 dl tejszínből a reszelt 
csokoládéval, a 3 tojásárgájával, a vaníliával vízgőz fölött készítsünk krémet! Összekeverjük  
a tejszínhabot a kihűlt krémmel! A masszát tölcsük formában, és mélyhűtőben 3-4 óra  
hosszatt fagyasszuk! A formát forró vízben mártott ruhával burkoljjuk be, majd boritcsuk 
egy lehűtött üvegtálra! Diszíthessük csokiöntettel, gyümölcsökkel, befőttekkel.

  b hozzávalók, tojássárgája, reszeljük, tojássárgájával, keverjük össze, töltsük, hosszat, vízbe,
burkoljuk, borítsuk, díszíthetjük
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99./18. Tollbamondás vagy másolás 24. 

Az ajánlott szöveg a munkatankönyv 105. oldalán található.

Összefoglaló táblázatok
A hetedikesek háta mögött már két tanévnyi nyelvtanismeret van. Úgy gondoltam, a 7. évfolyamon jó, ha 
megtalálják a munatankönyvükben azokat a hangtani, alaktani és szófajtani ismeretanyagot tartalmazó 
táblázatokat, amelyek segítik a felidézést és az ismétlést. 

Szövegek a tollbamondáshoz, másoláshoz
A munkatankönyv fejezetének címében és az egyes munkatankönyvi feladatokban jeleztem, hogy  
a szövegeket tollbamondáshoz és másoláshoz is lehet használni. A szövegek mindig az adott tananyag-
részhez kapcsolódnak. 
 Minden tanító és magyartanár tudja, hogy a másolás az egyik leghatékonyabb helyesírási képességet 
fejlesztő gyakorlattípus. A gyenge helyesírású tanulókat elsősorban másoltatni kell. A szülőknek is mindig 
ezt ajánlom az otthoni gyakorlásra. Egy szöveget akár többször is le lehet másoltatni. 
 A tollbamondás szintén kiváló helyesírási képességet fejlesztő gyakorlattípus, de ezt már a „haladó” 
tanulóknak javaslom. 
 Szeretném a figyelmedbe ajánlani a Műszaki Kiadó gondozásában megjelent Új helyesírási szabályzat 
– A változások tanításának módszerei című MK-2406 számú könyvemet, amelyet a kiadó webáruházán 
keresztül – http://konyvbagoly.hu/ – 20% kedvezménnyel tudsz megrendelni.
Ebben a könyvemben külön fejezetben foglalkozom a helyesírási képesség fejlesztésével:
– az alap- és kiegészítő technikákkal,
– a helyesírási tevékenység ellenőrzésével és értékelésével.
Javítókulcs-javaslatot is találsz benne az 5–8. évfolyam számára.

 
Év végi felmérés

A munkatankönyvben a Szövegek a tollbamondáshoz, másoláshoz című fejezet végére került, de 
a tanmenetjavaslatnak megfelelőn a májusi nyelvtanórán kell megíratni.

A tanulók tudásának számonkérésekor, képességeik szintjének felmérésekor alapnak tekintem, hogy  
a felmérésben arra legyünk kiváncsiak, mit tudnak a tanulók, nem pedig arra, hogy mit nem. Az év végi 
felmérés anyagát úgy állítottam össze, hogy azok az átismételt ismereteket, gyakoroltakat tartalmazzák.
 Javaslat: Bár a felmérés feladatsora között is találhatók a helyesírási képesség mérését és értékelését 
szolgáló feladatok, amelyek a tanítási órán külön kiemelt, többször ismételt feladattípusok és szavak 
közül kerültek ki, mégis azt javaslom, hogy a tollbamondást külön értékeld.
 Az ország iskoláiban az értékeléshez eltérő %-os határokat állapítanak meg a kollégák, és fogalmaznak 
meg az iskola pedagógiai programjában. A minimumszint megállapításakor figyelembe kellett venniük 
a helyi körülményeket is. Van, ahol az elégséges szint eléréséhez már 33% is elegendő, van, ahol az 50% 
is kevés. Ezt elsősorban a tanulók képessége határozza meg, mégis országos tapasztalataim alapján 
igyekszem ebben is tanácsot adni neked.
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 A következőkben háromféle értékelésre teszek javaslatot a %-os határokat tartalmazó táblázatban:

A felmérés feladatainak megoldása

1.  a A Rakata tűzhányóról. 
   A helyes válasz 1 pont.

  a A visszhangját a Srí Lanka és Belső-Ausztrália közötti területeken még órákkal később is
hallani lehetett. A nyomáshullámok hétszer kerülték meg a Földet. A hamufelhő két és fél 
napig sötétségbe borította a környéket.

   Minden helyes jelenség 1-1 pont, összesen: 3 pont.

  c Üstszerű mélyedés. Kiürült és beomlott magmakamra. 
   Minden kiemelt adat 1-1 pont, összesen: 4 pont.

  d 3 métert is képes „repülni” a fák ágai segítségével:  jávai majom
Őz nagyságú, jellegzetes ugató hangot ad: muntyákszarvas
A sűrű dzsungelt kedveli, alig 700 példány él belőle: banteg
Veszélyeztetett faj, rokonai Afrikában élnek: jávai orrszarvú
Minden helyes válasz 1-1 pont, összesen: 4 pont.

  e A kancsilfélék közé tartozik. Apró, törékeny felépítésű. Egérszarvasnak is nevezik.
   Minden helyes információ 1-1 pont, összesen: 3 pont.

2.  bMás ádkárán tanul az okos. 
  Minden helyesen elemzett mondatrész 1-1 pont, összesen: 4 pont.

Az miokos ember iritkán követ el hibát.
Minden helyesen elemzett mondatrész 1-1 pont, összesen: 5 pont.

A mifeltett kérdés okos.
Minden helyesen elemzett mondatrész 1-1 pont, összesen: 3 pont.
Megjegyzés: Mivel a mondatelemzés során mondatonként az okos szó mondatrészi szerepe 
is tisztázódott, a vonalra írásért már nem jár külön pont.

3.  méhhel (méhvel), Mariann-nal, rejtéllyel, dkg-mal, Feldmann-nal, Allahhal, balettel, Némethtel,
Félixszel, Kovátscsal
Minden helyesen leírt szó 1-1 pont, összesen: 10 pont.
Megjegyzés: A méh szónak az egyik toldalékos alakja is elegendő.

Értékelési kategória Enyhe %-os határok Közepes %-os határok Szigorú %-os határok

Jeles 90–100% 91–100% 93–100%
Jó 76–89% 76–90% 79–92%

Közepes 56–75% 60–75% 66–78%
Elégséges 36–55% 40–59% 51–65%
Elégtelen 0–35% 0–39% 0–50%
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4.      Szószerkezet   Kifejezőeszköz

a pad alá tesz  helyhatározós   névutós főnév
megyek vásárolni célhatározós   főnévi igenév
játszva megoldom módhatározós   határozói igenév
Minden helyesen megállapított szószerkezet és kifejezőeszköz 1-1 pont, összesen: 6 pont.

5.  A) A mekét testvért mesok meglepetés várta a igyereknapon. 
Minden helyesen elemzett mondatrész 1-1 pont, összesen: 6 pont.
Megjegyzés: A gyermeknap mondatrészi szerepe esetleg vitát válthat ki, lehetnek olyan 
tanulók, akik helyhatározónak veszik. A te döntésed, hogy elfogadod-e. Én a szó jelentéséből 
indultam ki, miszerint: A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik, 
az év legkülönbözőbb napjain. Magyarországon 1950-től 1953-ig június első vasárnapján, 
azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg. 
Tehát időre vonatkozik.

B) A minyitott hablakban Anna a mitávoli bhegyek mihósipkás ádcsúcsaiban gyönyörködött.
Minden helyesen elemzett mondatrész 1-1 pont, összesen: 8 pont.

C) Péter, a miszeleburdi ékisfiú egy mihirtelen emozdulattal leverte a poharat az hasztalról.
Minden helyesen elemzett mondatrész 1-1 pont, összesen: 8 pont.

A) Á

A          T         Hi

    Jme    Jme 

B)  Á

   A       Hh        Hád

           Jmi    Jb       Jmi

                              Jmi

C)                  Á           

A      He      T      Hh

Jé       Jmi

Jmi

Minden helyes ágrajz 2-2 pont, összesen: 6 pont. 

6.         Helyesen, igényesen
El-e kísérnél az orvoshoz?   elkísérnél-e
Elhalasszuk a kirándulást.    elhalasztjuk
Felolvasnák neked egy verset.   felolvasnék
Biztos jól mondtad aztat.    azt
Az aláhúzás és a megfelelő javítás együttesen 1-1 pont, összesen: 4 pont.

A felmérés értékelése

Enyhe ponthatárok: Közepes ponthatárok: Szigorú ponthatárok: Értékelési kategória: 

67–75 68–75 70–75 jeles, 5
57–66 57–67 59–69 jó, 4
42–56 45–56 50–58 közepes, 3
27–41 30–44 39–49 elégséges, 2
  0–26 0–29 0–38 elégtelen, 1
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Tollbamondásra javasolt szöveg

A kopár hegyek között fekszik egy szűk völgyben meglapulva a falucska, Glogova. Messze innen  
sehol sincs még egy jóravaló országút sem. A kietlen vidéknek agyagos, terméketlen a talaja.  
Ez a föld tele van kövekkel, csúnya repedésekkel. Árkok hasogatják meg, amelyeknek a szélein 
fehér fű, árvalányhaj leng. 
 Szegénység, nyomor van itt. A csúf viskókat azonban megszépítik a hatalmas sziklák. Szinte nem 
illenék e szép sziklákat elrontani cikornyás kastélyokkal, melyeknek büszke tornyaik eltakarnák őket. 
 Az iskola is alacsony ütött-kopott házacska, természetesen zsuppal fedve. A tanító úr az udvaron 
áll. Majzik Györgynek hívják. Robusztus, erős ember java férfi korban. Értelmes, okos arcú, egyenes, 
igaz beszédű. Egyszerre rokonszenvet kelt minden emberben. 

(Mikszáth Kálmán Szent Péter esernyője című regénye nyomán)

Megjegyzés: Az értékeléskor a kiemelt szavak helyes leírását vedd figyelembe. Akár pontozni is lehet: 
minden helyesen leírt kiemelt szó 2-2 pontot ér. A szürkével is kiemelt több szóból álló kifejezések egy 
elemnek számítanak, 2 pont a hibátlan leírásuk, tehát nem szavanként jár a két pont, mint a többi eset-
ben. Így az elérhető maximális pontszám 60 pont. Így nem okoz gondot a mondatközi írásjelek helytelen 
használatából adódó helyesírási hiba, hiszen nem számít be az értékelésbe. Ugyanakkor annak a tanuló-
nak, akinek az a hibája, hogy a mondatkezdő nagybetű helyett a kisbetűt használt, vagy nem megfelelő 
a mondatvégi írásjel nem javaslok ötöst, akkor sem, ha a kiemelt szavak írásában csak 1-2 hibát vétett. 

A tollbamondás értékelése

Állandó és változó anyanyelvünk
A témakör sok érdekességet nyújt a hetedikesek tudomására az anyanyelvükről, a magyar nyelvről. 
Tapasztalataim szerint a tanulók kedveleik az itt felmerülő témákat, és érdeklődnek irántuk.
 Egy kis időutazáson is részt vesznek, miközben a fantáziájukat felhasználva belehelyezhetik magukat 
elmúlt korok nyelvezetébe, kultúrájába. Kipróbálhatják, hogy vajon megértik-e azokat az elődeinket, 
akik több száz évvel ezelőtt foglalták írásba gondolataikat és érzéseiket.

A magyar nyelv eredete, rokonsága és nyelvtípusa
108.

 
/ 1. Várható kifejtés:

A nyelvrokonság megállapításához többféle bizonyítékot kell összegyűjteni: a szabályos 
hangmegfeleléseket, az egyeztetett szavak jelentésének megfelelését, illetőleg az eltéréseknek 
a jelentésváltozások törvényszerűségeivel való magyarázatát. Bizonyíték továbbá a nyelvek 
szerkezetbeli egyezése, illetve az alap szókészlet szavainak egyezése.

Enyhe ponthatárok: Közepes ponthatárok: Szigorú ponthatárok: Értékelési kategória:  

54–60 55–60 56–60 jeles, 5
46–53 46–54 47–55 jó, 4
34–45 36–45 40–46 közepes, 3
22–33 24–35 31–39 elégséges, 2
  0–21   0–23   0–30 elégtelen, 1
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A nyelvtípusokba sorolás alapja a nyelvek nyelvtani rendszerének sajátosságai. 
A több ezer éves különélés során az azonos ősnyelvből származó nyelvek annyira eltérhetnek 
egymástól, hogy ma már nem feltétlenül tartoznak egy nyelvtípusba. Aki ezt nem veszi figye-
lembe, összetévesztheti a nyelvrokonságot a nyelvtípussal.
Megjegyzés: A kérdés megválaszolása az alfejezetben olvasottak alapján történhet meg.
Javaslat: Érdemes összevetni a munkatankönyv 107. oldalán található, az uráli nyelveket be-
mutató gondolattérképet és a 108. oldalon lévő, a nyelvtípusokat bemutató táblázatot.

108.
 
/ 2. A feladat megoldása aszerint változik, hogy milyen idegen nyelvet tanulnak a tanítványaid. 

A nyelvtípusba sorolást és a példák gyűjtését a 108. oldalon lévő táblázat segíti.
Például az angol és a német flektáló nyelv. Bizonyítékok: a nyelvtani viszonyokat a szótő meg-
változtatásával fejezi ki: tőmagánhangzó változtatása: to sing (’énekelni’) ~ he sang (’ő énekelt’) 
~ song (’ének’); a személyes névmás használata: I play (’játszom’) ~ he plays (’játszik’). A külön-
böző nemek megkülönböztetése a németben (hímnem, nőnem, semlegesnem): Der Fater, die 
Mutter, das Kind.

ALAPVETŐ NYELVTÍPUSOK
Izoláló (elszigetelő) Agglutináló (ragozó) Flektáló (hajlító)

Mondatalkotás A tőszók egymás mellé helyezése 
változtatás nélkül.

A ragokon keresztül foglalják el  
a szavak a mondatban a megfelelő 

helyüket.

Nyelvtani viszonyok
kifejezése

A segédszók, a hangsúly  
és a szórend segítségével

Szótőhöz ragasztott toldalékokkal A szótő  
megváltoztatásával

Nyelvek kínai, maláj, indonéz, vietnami magyar, szuahéli, japán, grúz német, angol, spanyol, arab

Példák       indonéz:  saya = én 
                        tahu = tud 
              saya tahu = tudok

   magyarul egy szóalak: szeretlek 
                                               De!  
   angolul: I love you 
   németül: ich liebe dich

német: ich singe = énekelek 
                ich sang = énekeltem 

die Tochter = a lánya 
die Töchter = a lányai

ÉSZAKI 
SZAMOJÉD 
NYELVEK
NYENYEC,

ENYEC,
NGANASZAN

DÉLI 
SZAMOJÉD 
NYELVEK

KAMASSZ MATOR
KOJBÁL TAJGI,
SZÖLKUP KARAGASS

MAGYAR

OBI-UGOR
HANTI (OSZTJÁK)
MANYSI (VOGUL)

FINN-VOLGAI NYELVEK

LAPP  
(SZÁMI)

VOLGAI NYELVEK 
MORDVIN, MERJA, MUROMA

MARI 
(CSEREMISZ)

BALTI-FINN NYELVEK
FINN, ÉSZT, KARJALAI, VEPSZE, INKERI, VÓT, LÍV

PERMI NYELVEK
UDMURT (VOTJÁK),
KOMI (ZÜRJÉN)

URÁLI NYELVEK

SZAMOJÉD NYELVEK

UGOR NYELVEKFINN-PERMI NYELVEK

FINNUGOR NYELVEK
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108.

 
/ 3. a mordvinul magyarul

chád  ház
chádom házam
kal  hal
semlj  szem
tolg  toll
tolgamuk tolluk 
ved  víz
Javaslat: A feladat elvégzése előtt érdemes beszélnetek arról, hogy a szótárban betűrendben 
vannak a szavak. Jelen esetben a mordvin szavakat kell betűrendbe írniuk.

  b Szabályos hangmegfeleléseket: ch  h, v  v
Szerkezetbeli egyezés: -m: birtokos személyjel E/1., -uk: birtokos személyjel T/3.

Állandóság vagy változás
109.

 
/ 1. Tanulói olvasat:

Csupán egy fa gyümölcsétől tiltja őt. De megmondja neki, miért ne egyen belőle: „Bizony, ha 
egy napon eszel abból a gyümölcsből, halálnak halálával halsz”.

Értelmezés:
Isten megtiltotta Ádámnak, hogy egyen az almafa terméséből. Ha mégis eszik belőle, akkor 
meghal.

Szakirodalmi olvasata: 
Csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, mért ne ennék: „Bizony, [a]ki napon eendel 
az[on] gyümölcstől, halálnak halálával halsz”.

(Forrás: Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalom történetéhez. Középkor,
Szerkesztette: MADAS Edit, Bp., Tankönyvkiadó, 1992, 317–318.)

110.
 
/ 2. a Megfigyelések: Az Ómagyar Mária-siralomban az i hangot y-nal, az é hangot e-vel, 

az ü hangot u-val, a v hangot w-vel jelölték.

  b Várható értelmezés: Nem tudtam, mi a sírás, de most a sírástól, a bánattól elepedek. 
Elválasztottak a zsidók a fiamtól, az én édes örömömtől.

  c A csoport szövegértelmezésének összehasonlítása Mészöly Gedeon értelmezésével. Azonos-
ságok és különbözőségek számbavétele. Szempontok lehetnek: az azonos módon értelme-
zett szavak és kifejezések, a különböző módon értelmezett szavak és kifejezések; sikerült-e 
megtartani a versformát, rímeltek-e a sorvégek stb.

  d Michelangelo alkotása a fiát, Jézust sirató Máriát ábrázolja.
Megjegyzés: A Pietà több kisebb mű után az első alkotás, amely a 24 esztendős Michelangelo 
Buonarroti [mikelandzselo buonarotti] számára meghozta a hírnevet. A francia Jean Bilhères 
de Lagraulas [zsan biler dő lagora] bíboros megrendelésére készült 1499-ben. Eredetileg  
a francia királyok által patronált Szent Petronilla kápolnát ékesítette. A szoborcsoport, amint 
olasz címe a „Pietà” (magyar fordításban a fájdalmas anya) mutatja, azt a jelenetet ábrázolja, 
amikor Mária a keresztről levett Jézust gyászolja. A szobor a római Szent Péter bazilika egyik 
oldalkápolnájában látható.
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110.

 
/ 3. Várható mai magyar nyelvre fordítás: Szerelmem, Magdolna asszony!

Nehogy félreértsd, amiért nem látogattalak meg, hiszen senkit sem látok szívesebben, mint 
téged. Tegnap megírtam neked, miért nem mehettem Lendvára. Remélem, megérted, s nem 
gondolsz semmi rosszra. Nehogy azt hidd, hogy nem akarlak látni! Nagyon szeretnélek látni, 
volna is miről beszélgetnünk, ha lenne rá idő.
Tudom, hogy csalódtál. Vigyázz, nehogy a ravasz emberek miatt csalódás érjen, bár nem igazán 
értem a dolgaitokat.
Kívánok neked, drága Magdolnám, nagyon jó egészséget. Minket el ne feledj!

Elek
 

A rovásírás

111.
 
/ 1. Valaki sorozatosan hibákat követ el.

Megjegyzés: Az alapjelentése az, hogy valaki pénzzel tartozik a másiknak. 

111.
 
/ 2. Az iránya jobbról balra halad.

111.
 
/ 3. Páros munkában egyéni megoldások.

111.
 
/ 4. (Forrás: https://karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/szekelyfold-jelentkezik-kik-

a-szekelyek/)
Kik is Erdély székely lakói? A Kárpát-medence keleti és délkeleti területein, a magyar néptömbtől 
elszakadva, idegenekkel (főleg románokkal és szászokkal) körülvéve élnek. Nevük – a sicul – már 
a XI. században is előfordul; vagy homlokukon fehér lovaikra, vagy a széleken élő helyzetükre 
vonatkozhat az elnevezés.
 Nyelvük a magyar nyelv legrégibb vonásait őrzi, rovásírásuk sok ezer éves. Származásukról 
a kutatók sok hipotézist állítottak fel, de igaznak az bizonyult, amit maguk is közös emlékezet-
ként őriznek: Csaba király népe Atilla hunjainak utóda. Történetük együtt indult Árpád népével, 
csak a nyugati hunok előbb váltak ki a hun – hsziungnú – törzsszövetségből, mint eleink. Egy 
ideig a közép-ázsiai Csu folyó mentén tartózkodtak, majd a Fekete-tenger északkeleti részére 
költöztek, ahonnan a római császár hívta be őket a Kárpát-medencébe a 360-as években, hogy 
a szarmatákat kordában tartsák. Atillának mintegy 35 000-nyi lovasíjásza volt, amivel Európá-
ban egyedülálló katonai erőt képviselt. Atilla halála (453) után – ezt többek között Thuróczy 
Jánosnál (1435–1490) és más krónikásunknál (mint Kézai Simonnál, 1285 körül) olvassuk –  
a hunok – mintegy 165 ezren – az erdélyi Mezőségre vonultak (a Csigle-mező, Csigledomb ma 
is őrzi első tartózkodási helyüket), és onnan népesítették be Erdély egy részét.
[…]
 Anonymus egyértelműen írja, hogy „a székelyek régebben Atilla népei voltak”. „A székelyek 
az első honfoglalás népei voltak, akiket Árpád magyarjai már itt találtak, ők mentek Árpád népe 
elé, szövetséget ajánlva nekik. Nem meghódolt, hanem szövetséges nép volt. A XI–XII. század-
ban a gyepűk védelmét látták el. Mivel sokáig a hunok szabadságát élvezték, hagyományaik 
szerint Árpád vezér országgyűlést hívott össze, amelyben a vezér kimondta, hogy mindannyian 
nemesek legyenek; jobbágy ne legyen köztük. Mai szálláshelyüket 1224-ben foglalták el. Mátyás 
király uralkodása idején főnemesekre, lófőnemesekre és gyalognemesekre tagozódtak.” 

 „A székelyek kiváltképpen való nemesek, nekik mindenestől fogva külön törvények és 
szokások vagyon. Hadi dolgokban bölcsek, kik örökségeket és tisztségeket nemzetség-
re és nemzetségi ágazatára osztanak köztük” – olvassuk Werbőczy Tripartitumában, te-
hát még akkor jelen voltak Erdélyben, amikor a törzsi szervezet fennállt. Különállásukat  
a „székrendszer” segítette megőrizni, amelyek élén a királybíró, a székbíró és a kapitány állt. 
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A XVI. századtól fokozatosan elszegényedtek, és sokuk jobbágysorba jutott. Egyes erdélyi 
fejedelmek összefogva a Habsburgokkal a székelyek kiváltságait kezdték eltörölni; az ellenálló 
székelyeket mindig szigorúan megtorolták. Legismertebb az 1764-es madéfalvai székely nép-
gyűlés szétverése, ami után sokuk Moldvába és más területre menekült.
Ma az Erdélyben élő magyarok lélekszáma reálisan több mint 2 millió, hivatalosan csak  
1,2 millió; ennek jelentős részét a székelyek adják. […]

Kiszely István

Megjegyzés: A következő linkekről további információk szerezhetők a székelyekről, a nyelvükről: 
https://mult-kor.hu/10-erdekesseg-a-szekelyekrol-20150311

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-neprajzi- 
lexikon-71DCC/sz-73AFD/szekelyek-73BC1/

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/a/peremvidekek_ 
magyarsaga/pages/pm_07_milyen_nyelven.htm

A jövevényszavak

112.
 
/ 1. a és b alma, bodza, dió, cseresznye, körte, málna, szilva, szőlő

113.
 
/ 2. a Gárdonyi Géza: Egri csillagok

  b bibas
Megjegyzés: A bibas szó jelentése vagy bibaszt: ‘‹cigányok egymás közt használt csúfondáros 
megszólítása›’; főnévként: ‘gyámoltalan, ostoba ember’.
(Forrás: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-magyar-etimolo-
giai-szotar-F14D3/b-F1794/bibas-F18B6/)

  c lettyent: lettyen vagy löttyen = meghajlik
megreparál: valamit kijavít, helyrehoz

113.
 
/ 3. család, kréta, tábla, dajka, karácsony, diák, lecke, ceruza, unoka, vakáció, diktál, 

szent, diskurál

  a Szláv eredetűek.

  b A párok szétosztják maguk között a latin szavakat.
Megjegyzés: Mindkét tanulónak négy-négy szó jut.

  c Egyéni szövegalkotás.
Megjegyzés: Mindkét tanulónak a saját négy szavával kell szöveget alkotnia, azaz a mon-
datoknak kapcsolódniuk kell egymáshoz. 

113.
 
/ 4. 1. G) dilis – bolond, 2. F) kéró – ház, 3. B) lóvé – pénz, 4. C) csaj – lány, 5. D) csóró – szegény, 

6. A) verda – autó 7. E) csávó – fiú
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A nyelvújítás

114.
 
/ 1. gőzpöfögészeti tovalökdönc: mozdony  a nyaktekerészeti mellfekvenc: nyakkendő

114.
 
/ 2. talp + alj

114.
 
/ 3. Várható névadás: Facebook: arcpiactér       chat: csevegés       fájl: állomány

Megjegyzés: A Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda egyik szolgáltatása a szómagyarító, ahol  
a Facebook szóra ilyen magyarítások születtek még: arcodalom, orcárium, kapcsoláda, ismererdő 
stb. (https://www.szomagyarito.hu/szocikk.php?id=416)
A chat szóra: csevegő, cset (https://www.szomagyarito.hu/szocikk.php?id=400).
A fájl szóra: adatállomány, adattok stb. (https://www.szomagyarito.hu/szocikk.php?id=77)
A használata: bármelyik keresőprogramba írd be a magyarítandó szót és mellé szómagyarító, 
például eposz szómagyarító.
A használók is szavazhatnak, hogy melyik magyar megfelelőt tartják a legjobbnak, illetve me-
lyiket vetik el, sőt javaslatot is lehet tenni. 

Nyelvünk társadalmi, földrajzi változatai
A magyar szókészlet rétegei

„A magyar nyelv szavai pontosak, érzékletesek; belső és jelképes értelmükre érdemes mindig odafi-
gyelni.” – írta Márai Sándor. 
 Az időben változó nyelvnek legmozgékonyabb összetevője a szókészlet. A szókészlet állandóan vál-
tozik. Egyes szavai, kifejezései eltűnnek, mert elavulttá válnak, ugyanakkor a tudomány, a technika és  
a gondolkodás fejlődésével, a társadalom változásával folyamatosan születnek új szavak és kifejezések.
 A magyar nyelv szókészlete 800 000–1 000 000 szóra tehető. A mai magyar élő beszédben és írásban 
használt köznyelv alapszavainak száma 15 és 20 ezer között van.
 Egy átlagos műveltségű ember kb. 10 000 szót használ, míg a műveltebbek szókincse az 50 000 szót 
is elérheti. 
 Ebben a fejezetben a nemzeti nyelv alkotóelemeivel foglalkozunk. A 115. oldal táblázatából a tanulók 
megtudhatják azt, milyen nyelvváltozatok alkotják a magyar nemzeti nyelvet.

A normatív nyelvváltozatok

A normatív nyelvváltozatot az irodalmi és a köznyelv alkotja. A köznyelv az iskola nyelve, az irodalmi 
nyelvvel pedig külön is foglalkoznak a tanulók irodalomórákon. Éppen ezért választottam indukciós 
szövegnek Karinthy Ferenc A rossz tanuló felel című novellájának részletét.

115.
 
/ 1. a Mikor kimondják a nevét, nem hisz a füleinek, körülnéz: hátha csoda történik, hátha csak

agyrém, nyomasztó lidércnyomás volt, hogy ez az ő neve, és most felébred ebből az álomból. 
Aztán egy csomó füzetet felkap a padról. […]

A tanár leül, és maga elé teszi a noteszt. Ránéz. A rossz tanuló görcsösen mondogatja 
magában: „ápluszbészer...” veszi a krétát. A tanár ránéz.

– Készült? – mondja a tanár.
– Készültem.
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Ó igen, hogyne készült volna. A halálraítélt is elkészül: felveszi az utolsó kenetet, és le-

nyíratja a haját.
– Hát akkor írja.
A rossz tanuló a tábla felé fordul. 

  b Várható szöveg: Egy diák meghallja a nevét, hogy neki kell felelnie az órán. Teljesen kétség-
beesik. Még egy csomó füzetet is felvesz a padról. A tanár leül, és maga elé teszi a noteszét. 
Ránéz a tanulóra, aki a feladott leckét mondja magában. A tanár megkérdezi tőle, készült-e 
az órára. A fiú azt feleli, hogy készült. Úgy érzi magát, mint egy halálra ítélt. A tanár diktálni 
kezd, a diák pedig a tábla felé fordult.
Megjegyzés: Más szöveg is elfogadható, de a várható szövegnek narratívnak kell lenni, mivel 
a szöveg tartalmát kell megfogalmazni, a szereplők nem szólalnak meg.

A területi nyelvváltozatok

117.
 
/ 1. Ordít, mint a fába szorult féreg = éktelen, elkeseredett sivalkodás, kétségbeesett ordítás. 

A féreg alatt nem a gyümölcsöket támadó kukacot kell érteni, hanem farkast, amit a nép kárt-
evőnek tekintett. Egyes vidékeken a farkast ma is toportyánféregnek nevezik. A fából készült 
csapdába esett farkas keservesen vonyításból ered ez a szóláshasonlatunk.

117.
 
/ 2. a 

                        véka     törökbúza                     rosta                           pityóka

  b Édesanyám délebéd után mindjárt elment egy zsákkal pityókát ásni, s nekem egy jó halom
csöves törökbúzát hagyott hátra, hogy én azt lefejtsem, amíg estére hazajő. Egy kis zsúp-
fedeles házban laktunk, amelyik a kertek tetejében feküdt, a Hargita felőli részen. Mivel 
napfényes őszi idő volt, még az ablakot is kinyitottam, hogy azon a friss levegő jöhessen 
béfelé bátran. Aztán a ház közepébe gyűjtöttem a törökbúzacsöveket egy rakásba, melléje 
egy üres vékát helyeztem a földre, s magam egy rostával béültem ügyesen a kettő közé:  
a rostát vettem az ölömbe, s dologhoz láttam.

  c Édesanyám ebéd után mindjárt elment egy zsákkal burgonyát (krumplit) ásni, s nekem egy
jó halom csöves kukoricát hagyott hátra, hogy én azt lefejtsem, amíg estére hazajön. Egy kis 
zsúpfedeles házban laktunk, amelyik a kertek végében feküdt, a Hargita felőli részen. Mivel 
napfényes őszi idő volt, még az ablakot is kinyitottam, hogy azon a friss levegő jöhessen 
befelé bátran. Aztán a ház közepébe gyűjtöttem a kukoricacsöveket egy rakásba, melléje egy 
üres vékát helyeztem a földre, s magam egy rostával beültem ügyesen a kettő közé: a rostát 
vettem az ölembe, s dologhoz láttam.

118.
 
/ 3. Bekarikázandó jelentések: bürü: kis híd

 grádics: lépcső
 kredenc: szekrény
 bőrmadár: denevér
 pacuha: rendetlen öltözetű
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118.

 
/ 4. A tájszavak gyűjtése és a jelentésük megadása településenként változó lehet.

A társadalmi nyelvváltozatok

118.
 
/ 1. 

Megjegyzés: Más tanárnevek is elfogadhatók, illetve a tantárgyakat más sorrendben is be 
lehet írni a táblázatba.

119.
 
/ 2. a és b  A) Homogén állományú nem nagyobb lép. Az extra- és intrahepatikus epeutak nem

tágabbak. A hasnyálmirigy területén UH morfológiai eltérés nem mutatható ki.  
A hasban és a mellkasi sinusokban kóros folyadékgyülem nem detectálható. 

B) A modern költészet, sőt a próza is tudatosan lazít a szövegkompozíciós kötöttsé-
geken azzal, hogy alig felfedezhető szemantikai kapocs létezik a szövegmondatok 
között. Az akart dekomponáltság nyilvánvaló, ezért a posztmodern irodalom szö-
vegképzése laza koherenciájú. 

C) Mindenekelőtt le kell csiszolnom, aztán meg portalanítanom, és ki kell javítanom
a felületi egyenetlenségeket, hibákat. Az átfestés után még lazúrozást is végeznem 
kell. Nem lesz olcsó mulatság ez az felújítás. 

D) Nem érte nagyobb ütés? Ilyenkor ugyanis megsérülhet a futómű, és megváltozhat a fu-
tómű-geometria. Ha nincs komoly deformáció, akkor a futómű-beállító csavarok 
segítségével mindjárt megcsinálom. 

A) belgyógyász, orvos     B) irodalmár, magyartanár     C) asztalos, restaurátor     D) autószerelő 

  c Várható szöveg: Kedves Ügyfelem! Az ügy rendezésére a bírói egyezséget ajánlom. Ez azt
jelenti, hogy az alperessel a bíróság előtt vagy a bíróság által jóváhagyott egyezséget kötnek. 
Arra én ügyelek, hogy az egyezség ne ütközzön jogszabályba. A bírói egyezség jogi hatásai 
azonosak a bírósági ítélettel. – ügyvéd

119.
 
/ 3. értékesítési menedzser   eladó

  hulladékmenedzselési szakreferens kukás
  gépjármű optikai karbantartó   autómosó
  átvitel technikus     rakodómunkás
  second hand shop director   használtruha kereskedő

120.
 
/ 4. 

Megjegyzés: Az alábbi táblázatban elolvasható az egyes sportszakszavak jelentése.

Tantárgy Szakszavak A tanár neve

magyar irodalom alliteráció, epigramma, disztichon, Regény Teréz, Téma Béla

ének-zene szimfónia, rondó, gordon Dallam Dalma, Kotta Soma

rajz grafika, portré, akvarell Ecset Csenge, Festő Benő

Kézilabda Tenisz

hetes, belemenés, fa, 15 mind, aut, háló, 

szaggatott, faut, lépéshiba szervál, ász, folyosó
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Kézilabda Tenisz

hetes Büntetődobás 7 méterről 15 mind A játékosok pontszáma egyenlő.

belemenés A szabálytalan támadó játékos 
belemegy a védőbe. aut Kiüti a játékos a pályáról a labdát.

fa gól háló A játékos beleüti a hálóba a labdát.

szaggatott A kaputól 9 m-re lévő szaggatott vonal. szerva A kezdő ütés a játékban.

faut A védekező játékos feltartja a támadót. ász A fogadó nem tudja visszaütni 
a szervát.

lépéshiba A játékos háromnál többet lép a lab-
dával. folyosó A pálya oldalán futó sáv.

  a Az aut, amikor a teniszjátékos kiüti a pályáról a labdát. Ha a kézilabdában a védekező játékos
feltartja a támadó játékost, az a faut.

  b A kezdő ütést ejti a játékban.

120.
 
/ 5. Az eredeti szöveg: Tegnap este mentem pár solo gamet [szóló gémet], szokásos módon abból

3-ban megvolt a jungle diff [dzsángl diff], de ennek ellenére is le tudtam carryzni [kerizni]  
4 meccset. A lose [lúz] meg esélytelen volt, mivel Toppos [topposz] és Mides [mides] is feedeltek 
[fídeltek], és flamelték [flémelték] a junglert [dzsánglert].
Megjegyzés: Szótár az eredeti szöveghez:
diff = a difference-nek a rövidítése, különbség 
feedeltek = etették az ellenfelet killekel, azaz pénzzel
flamelték = mást szidtak, okoltak és nem a játékra figyeltek
jungle = az egy szerep a játékban, játékos
jungle diff = nagy a különbség a két csapat valamelyik poszton játszó játékosai között
le tudtam carryzni = olyan jó volt az egyéni teljesítményem, hogy a csapattársaim hibáinak

ellenére is győzelemre tudtam juttatni a csapatot
lose = vereség
Mides= szerepkör a játékban
soloq game = az rangsorolt játék, amit komolyabban vesznek a játékosok
Topos = szerepkör a játékban

A szöveg „fordítása”: Tegnap este játszottam pár rangsorolt játékot, szokásos módon abból 
3-ban is volt jelentős különbség az egyik azonos szerepkörben játszó játékosok között, de ennek 
ellenére is győzelemhez segítettem a csapatomat 4 meccsen. A vereség viszont teljesen esély-
telen volt, mivel Topos és Mides is pénzelték az ellenfelet, és ezért a junglert okolták és szidták.

  a Arról számol be egy rangsorolt számítógépes játékot játszó személy, hogy annyira jó volt
az egyéni teljesítménye, hogy a csapata lett a győztes.
Megjegyzés: Az utasítás és a vonalak száma is mutatja, hogy nem a szöveget kell „lefordí-
tani”, hanem a tartalmának a lényegét kell megfogalmazni.

  b Nem ismerem ezt a játékot.

  c Egyéni megoldás.
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120.

 
/ 6. Egyéni megoldás. A saját hobbinyelv szakszavainak összegyűjtése magyarázattal együtt.

Megjegyzés: A gyűjtéseiket a tanulók egymásnak „rejtvényként” is feladhatják.

121.
 
/ 7. Családi szótárrészlet összeállítása a következő órára.

121.
 
/ 8. a Az igényes nyelvben a személynevek előtt nem használunk névelőt.

Megjegyzés: A nyelvmuveles.hu-n, Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány weboldalán ebben  
a témában egy nagyon jó írás jelent meg. A teljes cikk ezen a linken olvasható:
https://nyelvmuveles.hu/stilus-retegek-divatok/nev-ele-nevelo.

Személynév előtt az iskolás szabály szerint nem szabad névelőt használni. Ennek eredeti 
indoka az, hogy a határozott névelő a sok közül való kijelölésre szolgált, ugyanis a mutató 
névmásból lett. Hangalakja ma is ugyanaz, csak mássalhangzóval kezdődő szó előtt lekopott 
a z. A személynév egyedi, tehát nem kell kijelölni több közül. Ugyanezért nem használtak 
régebben névelőt birtokos személyragos (személyjeles) főnév előtt, pl. „Megkötöm lovamat…”, 
ugyanis a birtokos személyrag is kijelöl. Ez is szabály volt még száz éve. A mindennapi be-
szédben már furcsa lenne, ha valaki ezt mondaná: Fölveszem kabátom.
[…]

Ma már (jó harminc éve) a nyelvművelés is árnyaltabban fogalmaz: „Magukban álló sze-
mélynevek, különösen családnevek vagy teljes nevek előtt az igényes nyelvhasználatban 
(például az értekező prózában vagy a hivatalos nyelvi érintkezésben) általában nincs s nem 
is kívánatos a névelő.” (Nyelvművelő Kézikönyv, 1980.)

  b Aláhúzandó szavak: egyes, karó (a szöveg utolsó sora)

  c Egyéni megoldás. 
Megjegyzés: Ilyen szavakra számíthatsz: káó, furkó, ceka, szivacs (szívás), léc, dugóhúzó stb.

  d Egyéni megoldás, diákszótárrészlet.
Megjegyzés: A tanítványaim gyűjtéséből: agytankolás  – tanulás
 bájológia  – biológia
 egyenletke  – matematikatanár
 klóranyó (apó) – kémiatanár
 kornyika  – ének
 nyögtan  – nyelvtan
 pofozító  – bizonyítvány
 radar  – ügyeletes tanár
 tancsitanya  – tanári szoba
 überke  – kitűnő tanuló

122.
 
/ 9. Nem most jöttem (léptem le) a falvédőről! = Nem lehet könnyen becsapni.

Elteszem magam holnapra = alszom. Halványlila gőzöm sincs = nem tudom.
Vigyorog, mint a pék kutyája a langyos kiflire = bárgyún vigyorog.
Agyilag zokni vagy = elfáradtál. Eltévesztetted a házszámot = tévedtél. (Melléfogtál.)

122.
 
/ 10. Várható átalakítások: Ravasz, mint a róka. – Ravasz, mint a sakkautomata.

 Vág az esze, mint a borotva. – Vág az esze, mint az intelligens mosópornak.
Javaslat: Azzal is segíteni tudod a tanulók dolgát, ha te megadod az eredeti szólást, és nekik 
csak modernizálni kell. Például: Ritka, mint a fehér holló. – Ritka, mint a fehér kóla. Olyan csúnya, 
mint a sötét éjszaka. – Olyan csúnya, hogy ha lemegy a bányába, feljön a szén. Bámul, mint 
borjú az új kapura. – Bámul, mint hal a szatyorban. Stb.
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122.

 
/ 11. 

A jelnyelv
123.

 
/ 1. A www.hallatlan.hu meglátogatása. A siketek jelnyelvének megismerése.

Javaslat: Ha a gyerekek ellátogatnak a jelzett weboldalra, könnyen megfejthetik a munka-
tankönyvben lévő illusztrációk jelentését. Akár szorgalmi feladatként is kaphatják, amelynek  
a megoldása a következő: 

                               lány           fiú              okos   tíz      áll

123.
 
/ 2. 

 

                           megért         tetszik          kedves   szeret              ő engem

123.
 
/ 4. Páros, közös megoldás.

 

A kommunikáció
A 7. évfolyamos kommunikációs tananyag közel áll a tanulókhoz, hiszen a tömegkommunikáció és  
a digitális kommunikáció behálózza a mindennapjaikat. A közéleti kommunikációról is vannak már ta-
pasztalataik, ha működik (főleg, ha jól) az iskolai diákönkormányzat. Tanévenként résztvevőként többször 
hallottak már ünnepi beszédet. 

Köznyelvi szavak Szlengszavak

lány, nő csaj, bige, bébi, bőr

fiú, férfi csóka, krapek, hapsi, gádzsó

nagyon jó állati, penge, baromi, pipec

pénz zsé, della, lé, lóvé
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 Fontosnak tartom, hogy magyarórán kialakítsuk és fejlesszük a vitakultúrájukat, az érvelési techniká-
jukat. A mai közéleti vitákat látva és hallva, van mit fejlődni ezen a téren. Remélem, amikor a mostani 
hetedikesek felnőttek lesznek, másképp állnak majd vitapartnerükhöz verbálisan és a metakommuni-
kációs eszközeikkel is.
 A felszólalást és a hozzászólást is gyakorolhatják akár osztályfőnöki órákon, akár a diákönkormányzati 
gyűléseken. 
 Ha a kommunikáció tanításáról beszélünk, minden kolléga ösztönösön érzi az illem elsajátíttatásának 
fontosságát is. Minden alkalmat – a spontán kialakultakat is – meg kell ragadnunk, hogy illemre, illedel-
mes viselkedésre, udvarias magatartásra neveljük a tanítványainkat.

A tömegkommunikáció
125.

 
/ 1. Egy beszélgetős műsor kommunikációs ábrája:

125.
 
/ 2. Egyéni megoldás. 

Megjegyzés: Jó tömegkommunikációs eszközök: közszolgálati és kereskedelmi tévék, rádiók, 
sajtó, internetes hírportálok, mozi, videó stb. 

125.
 
/ 3. Egyéni megoldás.

Megjegyzés: Jó néhány televíziós műsort és csatornát fel tudnék sorolni, de nem szeretném 
egyiket sem kiemelni.

125.
 
/ 4. A tömegkommunikáció által nyújtott kikapcsolódás szinte kizárólag passzív időtöltés, amihez

gyakran társul a mozgásszegény életmód és az egészségtelen táplálkozás. Kapcsolatainkra 
is károsan hathat, mert nem jut idő a személyes beszélgetésre, közös játékra, programokra. 
A gyerekekre és a kamaszokra különösen nagy veszélyt jelent a valóságshow-k torz valóság-
képe, híradókban közre adott tragédiák és akár a koruknak értelmi és érzelmi szintjüknek nem 
megfelelő reklámok, sőt rajzfilmek is.  

A digitális kommunikáció
128.

 
/ 1. Kommunikációs zavar oka:

1. párbeszéd: hangos zaj.
2. párbeszéd: nincs közös háttérismeret.
3. párbeszéd: nincs közös kód.

ADÓINFORMÁCIÓS FORRÁS CSATORNA VEVŐ CÍMZETT

JEL VETT JEL ÜZENET
FELADÓ CÍMZETT

ZAJFORRÁS
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  a A bekarikázandó szöveg eltérő lehet.

Megjegyzés: A legáltalánosabb kommunikációs zavar oka a 3. párbeszédé, ahol nincs 
közös kód.

  b Kommunikációs zavarok elhárítása:
1. párbeszéd: hangos zaj. Megvárni, amíg elhalad a villamos.
2. párbeszéd: nincs közös háttérismeret. Elmagyarázni, mit jelent a redoxireakció.
3. párbeszéd: nincs közös kód. Okostelefonon tolmács app (alkalmazás) használata.

128.
 
/ 2. a Az első és utolsó mondat között várhatóan nagy eltérés lesz.

  b Lehetőség van benne megtapasztalni játékos formában a pletykák természetét, a kommu-
nikációs buktatók mibenlétét.

128.
 
/ 3. Egyéni megoldás. 

Javaslat: Érdemes ráirányítanod a tanulók figyelmét a kommunikációs zavar feloldásának 
lehetőségeire.

128.
 
/ 4. majonéz  majomész (majomméz)

e-mailezik  emilezik ballonkabát  baromkabát
gutaütés  butaütés terepjáró  telepjáró

128.
 
/ 5. 

A közéleti kommunikáció
Az alkalmi beszéd: ünnepi beszéd és köszöntő

130.
 
/ 1. Az ünnepi beszéd elolvasása

Javaslat: Az ünnepi beszéd szövegével a tanulók megismerkedhetnek néma olvasással, követő 
olvasással: egy tanuló előzetesen felkészül a felolvasásra, a többiek némán olvassák a szöveget.
A szöveg megismerése után a feladatok megoldása előtt mindenképpen időt kell szentelni  
az ünnepi beszéd részeinek a megismerésére.

Ellátja minden baját!

„A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!”

Ha korpa közé keveredik, 
megeszik a disznók 

közmondás jelentése: Aki 
rossz társaságba keveredik, 
maga is negatív irányban 

fog változni.

A reklámban jelentése: ne 
legyen korpás a haja.

Az ellátja a baját 
jelentése: elver, megver, 

elpáhol, ütlegel, bántalmaz, 
agyabugyál stb.

A reklámban jelentése: 
meggyógyul.

A szemét szó jelentései:
1. apró hulladék
2. hitvány ember

A reklámban jelentése:  
a szemetet 

hulladékgyűjtőbe kell 
elhelyezni. Ne szemetelj!
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  a – Nyolcadikosok ballagása

– Egy nyolcadikos tanuló
– Vendégek, szülők, rokonok, tanárok diáktársak

  b Várható átfogalmazások: Kedves ballagó diákok, kedves ünneplők!
Kedves vendékek, felnőttek és diákok!

Megjegyzés: Más üdvözlések is elfogadhatók.

  c Várható elköszönés: Minden nyolcadikos diáktársamtól Ady Endre gondolatával búcsúzom:
„Ami fél, azt el ne fogadd, egészet akarj és egészet adj!”
Megjegyzés: Más elköszönés is elfogadható. A munkatankönyvben jelzett linket megnyitva 
nagyon jó ballagási idézetek olvashatók. 

131.
 
/ 2.  

Az ünnepi beszédre való felkészülés lépései 

Témaválasztás Búcsúbeszéd 
Műfaj Ünnepi beszéd 

Elővázlat Az anyaggyűjtés előtt hasznos megírni, hogy céltudatosabb le-
gyen a beszédhez szükséges anyagok összegyűjtése.  

Anyaggyűjtés A beszédhez szükséges adatok, tények, gondolatok, idézetek 
összegyűjtése. 

Az anyagok elrendezése Az összegyűjtött anyagok átnézése, válogatása,  
a gondolatmenet megtervezése, vázlatkészítés. 

Összeállítás A beszéd kidolgozása az igényes nyelvhasználattal. A nem nyelvi 
eszközök beszéd közbeni használatának átgondolása. 

Emlékezetbe vésés A beszéd megtanulása, gyakorlás. 
Előadás Az ünnepi beszéd előadása. 

131.
 
/ 3. a Várható vázlat:  I. A jelenlévők köszöntése

 II. 1. Az alkalom megjelölése: ballagás
 2. Közös emlékek felelevenítése
 3. Az esemény méltatása

 III. A beszéd lezárása (jókívánság, humoros ballagási idézet) 
Megjegyzés: Más vázlat is elfogadható.

  b A csoportok meghallgatják egymás vázlatait. A legjobbnak tartottat kiválasztják.

  c A legjobbnak ítélt vázlat alapján a csoport közösen fogalmazza meg a búcsúbeszédet ott-
honi feladatként.

131.
 
/ 4. Az ünnepi beszédet mondó diák kiválasztása. 

Megjegyzés: Tapasztalataim szerint ilyen ügyben felelősen tudnak dönteni a diákok. Dön-
tésükkel általában egyet tudtam érteni. Ha mégsem, akkor a munkatankönyvben megadott 
szempontokkal való szembesítéssel meg lehetett őket győzni. 

Ezzel a feladattal nemcsak a vitát lehet előkészíteni, hanem a hozzászólás közéleti műfaját.
Arról sem szabad megfeledkezniük, hogy fel kell kérniük a jelöltjüket a beszéd előadására. 

Azt is tudniuk kell kezelni, ha a felkért nem vállalja el a feladatot.
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A vita és az érvelési kultúra

132.
 
/ 1. Az illusztráción szereplő emberek testbeszéde heves, sőt

dühös vitáról árulkodik.

A férfi akarja meggyőzni a nőt.

A férfi haragos, ezt felfelé mutató karja, széttárt ujjai is mutat-
ják, valamint eltorzult arca. A csípőre tett kezével testi fölényét 
igyekszik hangsúlyozni. A nő széttárt karjának üzenete: ilyen 
emberrel nem lehet értelmesen vitatkozni. Lebiggyesztett 
ajkával megvetését fejezi ki.

A nő hangszín: magas, a férfié mély, a nő hangereje közepes, a férfié hangos, a nő beszédtem-
pója gyors, a férfié lassú.
Megjegyzés: Más válaszok is elfogadhatók.

132.
 
/ 2. személyeskedő, becsületes, harsány, őszinte, türelmes, higgadt, megbántja a másikat, kiabáló

132.
 
/ 3.         Az érvelés: világos és logikus legyen. Hatásosabb, ha személyes példát, élményt mesélünk el,

vagy szaktekintélyt idézünk. A vita zárásakor érdemes megismételni az érveinket. 

        A cáfolat, amelynek megfogalmazásában keresztkérdésekre adott válaszok segítenek, azaz
a másik fél véleményének a tagadása. Fontos, hogy bebizonyítsuk, hibás a másik fél értel-
mezése. 

        Összegzés, amelynek során lehetőség van arra, hogy a vitapartnerek összefoglalják a vélemé-
nyüket, rámutassanak saját érveiknek az erősségére. 

        A vita elindítója: rövid és egyszerű állítást (tételmondat) fogalmaz meg, amely meghatározza
a vita tárgyát. Magában foglalja az állítás és a tagadás lehetőségét is. 

        A keresztkérdések, melyeknek célja az ellenfél érveinek meggyengítése és a saját érveink
megerősítése. 

Megjegyzés: A vita elindítása után cáfolat is elhangozhat és utána az állítás melletti érv, tehát 
a 2. és 3. pont felcserélhető a megoldásban.

132.
 
/ 4. a Melyik a leggyorsabb állat?

  b Timi értelmes és igazolható tényekkel érvelt, végig kulturáltan. 
Pisti semmilyen értelmes érvvel nem tudta véleményét alátámasztani, ráadásul kétszer is 
megsértette Timit. 
Misi ugyan természetfilmekre hivatkozott érveléskor, de a te gazelláid lealacsonyító kifejezés.

  c Timi. Érvelése világos és szaktekintéllyel is alá tudja támasztani.

  d Pisti: személyeskedett, megbántotta Timit. Misi: nem érvelt. Kioktatóan beszélt.

133.
 
/ 5. Csoportos szerepjáték egyéni elképzelések alapján.

2.

3.

5.

1.

4.
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ć
133.

 
/ 6. a Egyéni döntés.

  b Három érv leírása az állítás mellett vagy ellene.

  c Kulturált vita lebonyolítása.

  d A vitavezető felkérése.
Megjegyzés: Az osztály jelöljön ki egy tanulót, akit felkér vitavezetőnek!

A felszólalás és a hozzászólás

134.
 
/ 1. hozzászólás: egyszerű, spontán, tömör, rögtönzött felszólalás: anyaggyűjtés, szerkesztés, 

felkészülés, rendezettség, vázlat

134.
 
/ 2. a Érvek, például rövid idő jut a szórakozásra, sokaknak délutáni elfoglaltsága van, kevesebb

idő jut a vetélkedőre stb.

  b Vázlat: 1. A változtatandó házirendpont
2. A változtatás okának megindoklása
3. Javaslattétel
4. Támogatáskérés

  c Egyéni megoldás.

134.
 
/ 3. Egyéni megoldás.

Alkossunk szöveget! 
A fejezetben a tanulók megismerkedhetnek a szöveg nyelvtani értelmezésével, valamint a hagyományos 
és a digitális szöveggel. Ez utóbbi szövegtípus megismerésére és értelmezésére azért van szükség, mert 
napjainkban tanítványaink egyre növekvő része többször olvas digitális szöveget, mint hagyományosat. 
Gonda Zsuzsa írása alapján szerettem volna beláttatni a tanulókkal, hogy a digitális szöveget éppúgy 
értelmezni kell, mint a hagyományosat. Gonda Zsuzsa írásának teljes szövegét itt találod: http://doktori.
btk.elte.hu/lingv/gondazsuzsa/tezis.pdf.
 A kevert szövegek alkotásával azért foglalkoztam külön fejezetben a munkatankönyvben, mert  
a mindennapi életben szóban és írásban is főleg kevert szövegeket alkotunk, csak ritkábban kifejezetten 
elbeszélést, leírást vagy jellemzést. 
 Fontosnak tartottam, hogy a tanulók megismerjék az érvelő fogalmazás alkotásának algoritmusát is. 
Évek óta a központi magyar nyelv és irodalom felvételin a szövegalkotás témája az érvelő fogalmazás. 
Ezzel a témakörrel előkészítjük a 8. évfolyamos Készüljünk a felvételire! témakört, amelynek a javasolt 
óraszáma 10 óra a heti 1 magyar nyelvóra esetén.
 A minta-kiselőadás szövegének elemzésével, illetve a felkészülés egyes lépéseinek megismerteté-
sével igyekeztem segítséget nyújtani a tanulók számára abban, hogy önállóan is képesek legyenek 
kiselőadás – prezentáció – elkészítésére és előadására. Az itt szerzett praktikus ismereteket középiskolai 
tanulmányaik során is felhasználhatják.
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A szöveg
135.

 
/ 1. Várható beszédhelyzetek: 

– Géza egy sztorit mesél sajátos kifejezésekkel a barátainak, ami nagyon tetszik nekik. Az egyi-
kük odaszól a mellette állónak: – De jó a szövege Gézának! 
– Két lány egy slágert hallgat. Az egyiknek nagyon tetszik a dal szövege, ezért megkérdezi  
a másiktól: – Ki írta ennek a dalnak a szövegét?
– Két srác vitatkozik. Az egyik így torkolja le a másikat: – Sok a szöveg, apukám!
– Az egyik tanórán a tanár azt mondja az egyik tanulónak: – Olvasd el az alábbi szöveget! 
Megkapod a kérdésedre a választ.
Megjegyzés: Más beszédhelyzetek is elképzelhetők.

135.
 
/ 2. ÉKsz.2 Nyelvileg megformált (írott, nyomtatott v. beszédbeli) mondanivaló egységet alkotó

egésze.

https://ertelmezo.oszk.hu/kereses.php?kereses=sz%C3%B6veg
1. Írásban v. nyomtatásban rögzített mondanivaló, ill. az ezt alkotó, kifejező mondatok össze-

függő egésze, rendsz. hosszabb sora.

135.
 
/ 3. SzinSz. <nyelvileg megformált> rég textus; <haszontalan, üres beszédként>  fecsegés

https://szinonimaszotar.hu/keres/sz%C3%B6veg
textus, iromány, írás

A hagyományos és a digitális szöveg

A 136. oldalon lévő szöveget a szövegértő képesség fejlesztésére is fel tudod használni.
 Az előző két évfolyam kézikönyvébe már bekerült a magyarázó-értelmező szövegek feldolgozási 
algoritmusa, de elképzelhető, hogy még nem ismered ezeket a tanári segédleteket, ezért ebbe a kézi-
könyvbe is beleteszem.

1. A szöveg előzetes áttekintése
A cím, az ábrák, a képek, képaláírások megfigyelése. Feltételezések megfogalmazása a szöveg várható 
tartalmáról, az új információról. Ez az eljárás megalapozza a kívánatos olvasói szokások kialakulását.  
 Érdemes hangsúlyozottan foglalkoznod a címmel. Talán te is tapasztalod, hogy a tanulók sokszor 
átsiklanak a cím fölött. Meg kell értetni velük, milyen fontos szerepe van a címnek, hiszen utal az egész 
szöveg tartalmára, témájára, segíti a szöveg egészének a megértését.

2. Ismerkedés a szöveggel
Az ismeretterjesztő szövegekkel a tanulók többnyire néma (csendes) olvasással ismerkednek meg.  
 Érdemes rászoktatnunk őket arra, hogy olvasás közben használják a következő jeleket, inzerteket, 
amelyeket az egyes szövegrészek mellett a lapszélen jelölhetnek:
  korábban is tudtam,
 +  új ismeret,
 –  nem tudtam, nem így tudtam,
 ?  nem értem, kérdésem van.
 Természetesen a túl hosszú szöveget te is felolvashatod, lehetőleg úgy, hogy a tanulók némán 
veled együtt olvassanak (követő olvasás). Az elkalandozás megakadályozására ilyen esetben mindig 
azt kérem a gyerekektől, hogy olvasás közben számozzák be a bekezdéseket.
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Ugyancsak ezt a módszert alkalmazom, ha a tételmondat megtalálásában akarok segítséget nyúj-

tani a tanítványaimnak. Ilyenkor ugyanis olvasás közben a tételmondat előtt rövid szünetet tartok, 
és lassabb tempóban, hangsúlyosabban olvasom fel. Így készítem elő azt, hogy majdan az előadás 
alapján tudjanak jegyzetet készíteni.

Szívesen használom a követő olvasásnak azt a változatát, amikor olvasás közben szándékosan vé-
tek hibát, például kétszer olvasok egy mondatot vagy kifejezést, kihagyok egy mondatot, felcserélek 
szavakat stb. Ez persze nem öncélúan történik. A gyerekek az olvasás befejezése után bekarikázzák 
annak a bekezdésnek a sorszámát, amelyikben felolvasás közben hibáztam. A jó bekarikázásért piros 
pont jár. A következő piros pontot akkor szerezhetik meg a tanulók, ha a hibásan olvasott részt is 
aláhúzzák a szövegben.

3. A szöveg témájának megnevezése
A tanulók minél rövidebben, lehetőleg egy mondatban fogalmazzák meg, hogy kiről, miről szól  
a szöveg, mi a témája. Mindenképpen vessék össze előfeltevéseikkel! Azt „kapták-e”, amit a szövegtől 
vártak?

4. Ismeretlen kifejezések magyarázata
a) Szövegösszefüggésből

Meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy bizonyos esetekben a szöveg összefüggéseiből is kikö-
vetkeztethetik egy számukra nem ismert kifejezés jelentését, hiszen így olyan szavakat is megér-
tenek, amelyeket nem tudnak meghatározni. Gondoljunk arra, hogy a kisgyerek is felismeri a kört, 
a négyzetet, pedig nem ismeri a két alakzat definícióját!

b) Tanulói magyarázattal
Szívesen alkalmazom a tanulói magyarázatot, hiszen a gyerekek a társuk ismertetését általában 
jobban megértik, mint a pedagógusét. A magyarázó tanulót büszkeség tölti el, s még inkább arra 
sarkallja, hogy nyitott szemmel járjon a világban, és iskolán kívüli forrásokból is tudásra, ismeretre 
tegyen szert.

c) Tanári magyarázattal (szemléltetés)
Természetesen nem vitatható a tanári magyarázat fontossága sem. Ilyenkor különösen nagy szerepe 
van a szemléltetésnek, ahol jó szolgálatot tesznek a fényképek, a képeskönyvek is. Sokkal kívána-
tosabb a tanulási folyamat, illetve a szemléltetés szolgálatába állítani a modern kor vívmányait:  
az internetet, a számítógépet, a projektort, az interaktív tananyag-feldolgozásokat.

d) Szótár, lexikon felhasználásával
Az ismeretlen kifejezések magyarázata akár meg is előzheti a szöveggel való megismerkedést. Ér-
demes a helyesejtési, gyorsolvasási gyakorlatokat úgy összeállítani, hogy a szóanyaguk tartalmazza 
a tanulók számára várhatóan ismeretlen szavakat, kifejezéseket. Az előzetes szó- és kifejezés-ma-
gyarázatok megkönnyíthetik a tanulók számára a szöveg megértését.

A szótárhasználatot irányítani és szervezni kell. Meg kell tanítani a kézikönyvek gyors kezelését, 
ehhez viszont elengedhetetlen az ábécé tökéletes ismerete és a betűrendbe sorolás szabályainak 
alkalmazásra képes tudása. Gondot kell fordítani a szócikkek olvasására és értelmezésére is, például 
a rövidítések, jelek feloldására.

Ehhez természetesen megfelelő tárgyi feltételekkel kell rendelkeznie az iskolának. Nehéz megta-
nítani például a Magyar értelmező kéziszótár használatát úgy, hogy az iskolában csak néhány, esetleg 
egyetlen darab van belőle. Legalább két-két tanulóként biztosítanunk kell az adott szótárt, lexikont, 
hogy a használatukat elsajátíttathassuk velük.
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e) Internet használatával

A mai gyerekek egy része számítógépes környezetben nő fel, tehát ők a számukra ismeretlen sza-
vakat az internetes lexikonokban keresik meg. Ezek között azonban vannak olyanok, amelyeknek 
megbízhatósága erősen megkérdőjelezhető. 

A kerettanterv szerint a pedagógus feladata, hogy a tanulók kritikával fogadják a világhálón 
megjelenő információkat, és tudjanak közöttük szelektálni. Én azt szoktam tanácsolni, nemcsak  
a gyerekeknek, hanem a fiataloknak és az ismerőseimnek is, hogy az adott témában több találatot 
hasonlítsanak össze. Ha azok mindegyike megegyezik az információ tartalmát illetően, akkor – nagy 
valószínűség szerint – hiteles.

Ha neked van valamilyen jól bevált módszered, kérlek, oszd meg velem, írd meg az e-mail-cí-
memre: csopike9@gmail.com, hogy eljuttathassam a többi kolléga számára.

Az ismeretlen szavak magyarázatához, jelentésüknek megismeréséhez és megértéséhez a következő 
hasznos linkeket ajánld a tanítványaid figyelmébe!
Magyar nyelv értelmező kéziszótára: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexiko-
nok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/
Idegen szavak gyűjteménye: https://idegen-szavak.hu/
Helyesírási tanácsadó portál: https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/suggest
A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás https://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh12
Magyarország online szinonimaszótára: https://szinonimaszotar.hu/

5. A szöveg bekezdések szerinti feldolgozása
Ekkor történik a szöveg új információinak megállapítása. Ehhez szükséges az, hogy a gyerekek 
beszámozzák a bekezdéseket a könnyebb tájékozódás és ellenőrzés érdekében.

Gyakran tapasztalom, hogy a tanulók nehezen tájékozódnak a szövegben. A feladatok megol-
dása közben mindig az egész szöveget igyekeznek újraolvasni. Ennek kiküszöbölésére a szöveghez 
kapcsolódó feladatok utasításának értelmezésével egy időben azt is tisztázom velük, hogy melyik 
bekezdés alapján tudják megoldani a feladatot.

a) Adatkeresés
A tanulók valamilyen látványos módon emeljék ki a szövegben az adatokat: bekarikázás, bekeretezés, 
aláhúzás. Erre szerencsére van lehetőség a munkatankönyvben. Meg kell tanítani a diákokat, hogy 
adatkereséskor ne kezdjék el újraolvasni a szöveget, hanem „pásztázzák” a bekezdéseket (áttekin-
tő olvasás), és csak az (szám)adatokat, valamint a hozzájuk tartozó szövegkörnyezetet figyeljék. 
Az adatkeresés alkalmával olyan feladatokat is kaphatnak a tanulók, amelyekben téves adatokat 
javítanak ki, illetve mondatokat egészítenek ki hiányzó adatokkal.

b) Lényegkiemelés
Állapítsák meg a tanulók, hogy melyik bekezdésben olvastak a feladat által közölt tényről, ese-
ményről! Egészítsenek ki „nyitott” mondatokat! Az ilyen feladattípusnál jó szolgálatot tesz, ha  
a szövegben bekarikázzák a nyitott mondatokra utaló szövegrészeket. A lényegkiemelés fontos 
eleme a bekezdések tételmondatának aláhúzása. A cél az, hogy a tanulók saját szóhasználatukkal 
próbálják megfogalmazni a tételmondatokat.

c) Felosztások, rendszerezések
A táblázatok kiegészítése, alkotása segítheti a tanulók gondolatainak rendezését, amely a logikai 
műveletvégzésük alapját képezi. A felosztások, rendszerezések elsősorban a természettudományos 
tantárgyak tanulását könnyítik meg számukra.
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d) Ábrák értelmezése

Vannak szövegek, amelyek grafikont, diagramot, fürtábrát, gondolattérképet tartalmaznak. A mun-
katankönyvben jó néhány példát találsz rájuk. Ezek értelmezésére és a szöveggel való kapcsolatuk 
felfedezésére is kell időt szánnod.

6. A szöveg újraolvasása
Ez történhet néma (csendes) és hangos olvasással is. Ez utóbbit azért javaslom, mert ekkor gyako-
rolhatják a tanulók a hangos olvasást, illetve a felolvasást is. A hangos olvasás gyakorlását a felső 
tagozaton is folytatni kell. Felolvasáskor időt kell adni nekik arra, hogy a nehezen olvasható szavakat 
(hosszabb terjedelműeket, mássalhangzó-torlódást tartalmazókat, idegen tulajdonneveket, közne-
veket) újra áttekintsék. Az egyéni hangos olvasást feltétlenül kövesse értékelés, illetve az esetleges 
olvasástechnikai hibák javítása.

7. Vázlatírás
A vázlatot mindig a kiemelt tételmondatok alapján fogalmazzák meg a tanulók!

A vázlat ugyanis nem más, mint a bekezdések témáinak megnevezése. A vázlatírás tanításakor 
feltétlenül szem előtt kell tartani a fokozatosság elvét. A legkönnyebbtől kell haladni a nehezebb felé, 
és itt nem a szöveg nehézségére gondolok csupán. Érdemes először mintát mutatni a jó vázlatra. 
Ezt követően a tanulók összekevert vázlatpontokat állítsanak helyes sorrendbe, majd ezt követheti  
a hiányos vázlat kiegészítése, végezetül a gyerekek önállóan alkossanak vázlatot.

8. Jegyzetelés
Bár ez a 8. évfolyam feladata, a teljesség igényét szem előtt tartva már itt is írok róla.

A jegyzet a szöveg tartalmának tömör megfogalmazása. Először csak a legjobb képességű tanu-
lók, tanulói csoportok ismerjék meg a jegyzetelés technikáját. Ehhez az szükséges, hogy a tanuló 
önállóan tudjon vázlatot írni, mert jegyzetkészítéskor a vázlatból kell kiindulni, hiszen ez a jegyzet 
alapja. A vázlaton kívül felhasználja még a szövegfeldolgozás során kiemelt adatokat, kulcsszavakat 
és a felismert ok-okozati összefüggéseket. 

A jegyzet leírását is gyakorolniuk kell a tanulóknak. Érdemes először tanári irányítással csak egy-egy 
bekezdés jegyzetét elkészíteni. Ilyenkor kell felhívni a diákok figyelmét a rövidítések, jelek fontossá-
gára, hiszen a jegyzetnek tömörnek és jól áttekinthetőnek kell lennie. Fontos, hogy a diákok adott 
esetben – ez a szöveg jellegétől függ – tudják táblázatba rendezni a szövegből szerzett ismereteiket. 
A későbbiekben egy-egy bekezdésről készült hiányos jegyzetet egészíthetnek ki, hibás jegyzetet 
korrigálhatnak. A 8. évfolyam végére tudniuk kell önállóan jegyzetet készíteni.

137.
 
/ 1. a – Energiakalandok.

   – Energia csillagtúrákra (1, 2, 3 napos kirándulásokra.)
   – Energiamesék

 b – A környezettudatos életmód 3 fontos lépését.
  – görkorcsolya, roller, elektromos kerékpár, Segway [szegvéj] stb.

Megjegyzés: Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a 7. évfolyamos Szövegértést fejlesztő 
gyakorlatok című taneszközömben egy érdekes szöveg olvasható a Segwayről, egy olyan 
önegyensúlyozó közlekedési eszközről, amely Lithium akkumulátorról tölthető fel.
– szlogenötletek: Egyhelyben eszed? Vegyed helyben!
 Vegyed, egyed helyben!
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A kevert szövegek alkotása
138.

 
/ 1. a Gárdonyi Géza: Egri csillagok

  b leírás (táj)
elbeszélés
levél
leírás (folyamat)

  c Az elbeszélés olyan szöveg, amely eseményről szól. Bemutatja a helyszínt és a szereplőket,
majd eseményeket, történetet beszél el, általában időrendi sorrendben.
A szereplők megszólása a szövegben a párbeszéd.
A jellemzés egy valós vagy kitalált személy külső, testi és belső, lelki tulajdonságainak, 
jellemének tárgyilagos bemutatása.
A kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás írásos formája a levél.
A leírás tárgyak, növények, állatok, emberek, kitalált szereplők, tájak, folyamatok színes, 
hangulatos bemutatása szóban vagy írásban.

  d Az üvegtáblák öntésének új módszere az 1600-as években Franciaországban került kifej-
lesztésre. Először fújtak egy buborékot vagy egy hengert üvegből, felvágták, amíg
még forró volt, aztán pedig sík felületűre nyújtották ki. Tehát a 16. században még nem voltak 
üvegablakok Magyarországon. Ezért használtak olajos vásznat az ablakokon, hogy egy kis 
fényt áteresszenek, és ne legyen teljesen sötét a házban. (Forrás: https://www.wesselenyi.
com/ablak-tortenete.pdf) 
Megjegyzés: A régi ablakok borítására szép irodalmi példa Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori 
uram című versének részlete:
    Itt jajgat, s fejére kúlcsolódik keze –
   Mely szörnyű kár! egy szél pénzem elrablotta,
    Lantornás ablakom ketté szakasztotta! –
A lantorna a marha hólyagjának megszárított hártyája, amelyet befőttesüvegek lekötésére, 
hajdan üveg helyett lámpára illesztve v. ablaküveg helyett használtak.

139.
 
/ 2. a Egy kosárlabda-mérkőzésen a vendég és a hazai csapat között történtek.

  b Várható címek: Győztünk!
 Oszi, a megmentőnk
 Miénk lett a győzelem

Megjegyzés: Más címek is elfogadhatók, de legyenek érdeklődést keltők, rövidek, utaljanak 
a szöveg tartalmára, amire a részletből lehet következtetni.

  c Oszi sikeresen bedobta a második büntetőt is. A meccs hőse megszerezte a csapatunknak
a győzelmet.
Megjegyzés: Más befejezés is elfogadható.
Mivel a szövegből kiderült, hogy Oszi az első büntetőt dobta be, ebből következik, hogy a bíró 
két vagy három büntetőt ítélt meg. A kosárlabda játékszabályzatában ugyanis ez szerepel: 
Ha valakit dobás közben faultolnak (szabálytalankodnak vele szemben), de a dobó bedob-
ja a labdát, akkor ért a kosár, és plusz 1 büntetődobást végezhet el, míg, ha nem ment be  
a labda, akkor annyi büntetődobás jár neki, ahány pontos (2 vagy 3) volt a dobási kísérlete. 
A kosár értéke: a büntetődobásból elért kosár 1 pontot ér, a hárompontos vonalon belüli 
területről dobott kosár 2 pontot ér, a hárompontos vonalon kívülről dobott kosár 3 pontot ér.
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139.

 
/ 3. a Az első idézetben alanyváltás történt. Más az alanya az első és a második mondatnak. Ha

a harmadik mondatba nem tesszük ki az alanyt, értelemszerűen a hallgató azt hiszi, hogy  
a második alanyra vonatkozik, pedig Arany nyerte meg a fődíjat. 
– Arany János a Kisfaludy Társaság pályázatára írta meg a Toldit. Toldi Miklós a hagyomány 
szerint Nagyszalontán élt. Megnyerte a fődíjat.
  A második idézet olyan, mintha végig Mikszáth Kálmánról szólna, pedig Mauks Ilona 
költözött haza a szüleihez. Mikszáth azért sem tehette, mert a szülei akkorra már meghaltak.
– Mikszáth Kálmán 1873-ban vette feleségül Mauks Ilona Máriát. Meghaltak a szülei, ezért  
a feleségével együtt a fővárosba költözött. Megbetegedett, és hazaköltözött a szüleihez 
vidékre.

  b – Arany János a Kisfaludy Társaság pályázatára írta meg a Toldit. Toldi Miklós a hagyomány
szerint Nagyszalontán élt. Arany megnyerte a fődíjat.

– Mikszáth Kálmán 1873-ban vette feleségül Mauks Ilona Máriát. Meghaltak a szülei, ezért
a feleségével együtt a fővárosba költözött. A neje megbetegedett, és hazaköltözött  
a szüleihez vidékre.

139.
 
/ 4. a Feladó: Konc bácsi Címzett: Bendegúz

  b A regényrészlet szerepenkénti felolvasása

  c Például: Egy kis futással Bendegúz hamar elérte a 196-os bakterházat. Konc bácsi lelkendezve
fogadta. Nagyon várta a fiút, akinek a bokájára szerzett nagyon finom, fekete kenőcsöt, mert 
folyton sánta. Bendegúz megkérdezte tőle, hogy nem kocsikenőcs-e. A bácsi bizonygatta, 
hogy igazi finom patikaszer. Meg is szagoltatta vele, hogy milyen jó kátrányszagú.

140.
 
/ 5. a A csillagot a felső rajzhoz kell tenni. Indoklás: „Fekete karvédő van a kabátján, csíptető 

a szemén, … Nagyon rövidlátó.” 

  b Kovács urat szolgalelkű, aggódó, szerény, tisztelettudó embernek ismertem meg.

  c Várható párbeszéd: 
– Kovács úr! Azonnal jöjjön be hozzám!
– Szép jó napot kívánok, főnök úr! Mit tetszik parancsolni? 
– Egy nagyon fontos munkát kap most tőlem. Két óra alatt el kell végeznie, de a legapróbb 
hiba sem lehet benne.
– Igenis, főnök úr! Bár kicsit rövid az idő, de mindent elkövetek.
Megjegyzés: Más párbeszéd is elfogadható.

140.
 
/ 6. öntelt, megjátssza magát, nagyképű, fellengzős stb. 

laza, felszínes, jópofizó, bizalmaskodó, erőszakos stb.

141.
 
/ 7. Címzett  Megszólítás        Búcsúzás

Barátod  Helló Sebő!        Szia!
Nagyapád Drága Papa!        Ölellek.
Igazgatód Tisztelt Igazgató Asszony! (Úr!)  Tisztelettel üdvözlöm.
Megjegyzés: Más megoldások is elfogadhatók.
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141.

 
/ 8. A címzettet tegezed: képzeld el, ha láttad volna, ha hallottad volna, nem fogod elhinni, nem hinnél

a szemednek stb.
A címzettet magázod: képzelje el, ha látta volna, ha hallotta volna, nem fogja elhinni, nem hinne 
a szemének stb.
A címzettet tessékeled: tessék elképzelni, ha tetszett volna látni, ha tetszett volna hallani, nem 
tetszene elhinni, nem tetszene hinni a szemének stb.
Megjegyzés: Más kifejezések is elfogadhatók.

141.
 
/ 9. a Bevezetés: E Tárgyalás 1: E  Tárgyalás 2: L  Befejezés: E

  b Várható leíró rész: A felső része piros színű. Műbőrből készült. Fűző helyett tépőzárral lehet
a lábra erősíteni. A belsejében talpbetét található, hogy ne legyen lúdtalpam. A talpa nagyon 
ruganyos.
Megjegyzés: A leírás lábbelinként más és más.

142.
 
/ 10. a 1. Várható vélemény: Az író jól alkalmazta a levélről tanultakat. Világosan fogalmazott. Kerülte

a felesleges szóismétlést. Jól tagolta a levelet. Figyelembe vette, kinek szól a levél. A levél 
hangneme megfelel a címzetthez való viszonyának.

2. Pankával kapcsolatos kifejezések: Nem tudod, mit hagytál ki!  (1–2. sor)
Képzeld el, …     (6. sor)
Ugye nem nevetsz ki?    (13. sor)
Micsoda kalandjaink lennének! (13–14. sor)
… szívesen megnézem veled … (15–16. sor)
… minél hamarabb gyógyulj meg!  (16. sor)

Tumnus úrral kapcsolatos kifejezések: Nekem Tumnus úr, a faun tetszett a legjobban 
a szereplők közül. (2–3. sor)
Tumnus urat már akkor megkedveltem, (9. sor)

3. Jellemzés. A tárgyalás 1. bekezdésében. (A szöveg 2. bekezdésében.)

  b Válaszlevél: egyéni megoldás.
Megjegyzés: A válaszlevél megírásához nagyon jó támpontot ad az eredeti levél mind  
a tartalmi, mind a formai sajátosságok betartásához. A válaszlevél valójában Panka reakciója, 
válasza Bori levelének az egyes bekezdésében leírtakra.

142.
 
/ 11. a és b Várható címek: Az első koncertélményem

 Koncert az ifiparkban
 Bátyámmal az ifiparkban stb.

 Várható szöveg:
 Fél órával a koncert előtt érkeztünk a bátyámmal az ifjúsági parkba. Rendes srác a bátyám – 
gondoltam magamban. – Elhozott magával. Igaz, a szüleim megígértették vele, hogy nagyon 
vigyáz rám.
 – Gyere, igyunk egy üdítőt! – hívott a büfé felé.
 – Jó, de nem maradunk le semmiről? – kérdeztem.
 – Te csak légy nyugodt! – felelte.
 Az ifi park a városunk középpontjában található. Az árnyas fákkal övezett színpadon kü-
lönböző stílusú zenét játszó együttesek lépnek fel. A büfé jól felszerelt, kapható minden, mi 
szem-szájnak ingere.
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 Nagyon izgatott voltam, gyorsan megittam a kólámat. A zenekar már hangolt. Élőben még 
sohasem hallottam egyetlen zenekart sem játszani. 
 Kigyulladtak a fények, felcsendült a zene. Csodás élmény volt.
Megjegyzés: Másképpen is meg lehet szerkeszteni a szöveget. A lényeg az, hogy a mondatok 
szöveget alkossanak. Például a bevezetés ezekből a mondatokból is állhat: 
 Félórával a koncert előtt érkeztünk a bátyámmal az ifjúsági parkba. Az ifi park a városunk 
középpontjában található. Az árnyas fákkal övezett színpadon különböző stílusú zenét játszó 
együttesek lépnek fel.
 Például a párbeszédes résznél: 
 – Gyere, igyunk egy üdítőt! – hívott a büfé felé. A büfé jól felszerelt, kapható minden, mi 
szem-szájnak ingere.
 – Jó, de nem maradunk le semmiről? – kérdeztem.
 – Te csak légy nyugodt! – felelte.

143.
 
/ 12. a és a Várható levél jellemzéssel ötvözve:

Kedves Bátyám!

 Remélem, minden rendben van otthon. Én is jól vagyok. Azért írok neked, mert olyan dolog 
történt a Kollégiumban, amire még nem volt példa, mióta én itt vagyok.
 Már többször meséltem neked Csokonairól, akivel együtt kezdtem a Kollégiumot. Írtam 
arról is, hogy a barátom hamar kitűnt éles eszével és költői tehetségével. Imádta a könyveket, 
ahogy én is. Gyakran beszélgettünk arról, mit olvastunk. Misi itt írta az első verseit, és azóta is 
ontja őket. Nem is értem, hogy tudja ilyen zseniálisan kifejezni magát.
 És képzeld el! Kicsapták Misit a Kollégiumból! Az egyik tanárunktól tudtuk meg az okát. 
Szerinte is a legokosabb diák a barátom, de Misi nem tartotta meg az előadásait, az istentiszte-
letekre sem ment el mindig. Jó, ezt én is tudtam. A halasi és a kecskeméti legációról a pénzzel 
együtt viszont Pestre ment a saját dolgát intézni. Persze, közben a pénzt is elköltötte. Mikor 
visszajött Debrecenbe, örökre kizárták a Kollégiumból.
 Te mit szólsz ehhez? Már most nagyon hiányzik Mihály. Írj valami vigasztalót! Arról is, hogy 
mi újság otthon.

Testvéri szeretettel ölellek: 
Debrecen, 1795. május 17.

János
Megjegyzés: Más levél is elfogadható. A lényeg az, hogy feleljen meg a levél tartalmi és formai 
sajátosságainak.
Javaslat: A levél megírása előtt hívd fel a tanulók figyelmét arra, hogy mikor íródhatott a levél! 
Az előzetes információkból kiderül, hogy 1795 húsvétja után. A nyelvezetében igyekezzenek 
kerülni a 21. századra jellemző diáknyelvi vagy szlenges nyelvhasználatot.

 
Érveljünk!
144.

 
/ 1. a Várható példák: a szüleim nem engednek el valahová, ahová el szeretnék menni; más 

a véleményem valamiről, mint a barátomnak, és szeretném meggyőzni őt stb.

144.
 
/ 2. a A természetvédelem.

  b Az érvek alapján. Egy érv egy bekezdés.
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Érvelő fogalmazás

Szerkezeti rész Tartalma Terjedelme

Bevezetés A téma megjelölése (az utasításban szerepel, 
annak átfogalmazása), álláspont 1 mondat

Tárgyalás
(Az érvek, ellenérvek

 felváltva is 
követhetik 
egymást.)

1. érv: keresettek a jó szakemberek 2 mondat

2. érv: biztos megélhetés 2 mondat

1. ellenérv: könnyebb jól fizető munkát találni 2 mondat

2. ellenérv: külföldi elhelyezkedés 2 mondat

Befejezés Az álláspont megindoklása, érzelmi lezárás. 1 mondat

  b A növény- és állatvilág védelme, a megújuló energiák használata, vegyszeres gyomirtás
helyett gyomlálás.

  d Várható érvek: 1. A természet állapotromlásának a következménye, hogy romlik az emberek
egészségi állapota.

Megjegyzés: A rossz minőségű ivóvíz betegségek terjedéséhez vezethet, a rossz levegőmi-
nőség miatt légzési rendellenességek alakulhatnak ki, a zaj növeli a stresszt stb.

2. A környezeti problémák megoldása többe kerül, mint a megelőzés.
Megjegyzés: Más érveket is lehet írni.

  e Befejezésvariációk: 
Nagyon sokféleképpen lehet védeni a természetet, de fontos, hogy ebben mi is részt vegyünk.

Nagyon fontosnak tartom, hogy én magam is tegyek a természet megóvásáért.

Gondold át, te mit tehetsz azért, hogy egy élhető Földön élj!
Megjegyzés: Más befejezések is elfogadhatók.

145.
 
/ 3. Várható címek: Le az egyszer használatos műanyagokkal!

Mentsük meg a tengereket!
Műanyag szatyor helyett vászontáska

Megjegyzés: Más címek is elfogadhatók.
Várható bevezetések:

Nagyon örülök, hogy végre az Európai bizottság és a Magyar Parlament is betilt 
sok egyszer használatos műanyag terméket.
Tudtad, hogy az összes tengeri szemét 70%-a egyszer használatos műanyag?
Napjaink nagy feladata, hogy megtisztítsuk a tengert az egyszer használatos 
műanyagok tömegétől.

Megjegyzés: Más bevezetések is elfogadhatók.

146.
 
/ 4. a 
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  b Átalakított bevezetés:

Egyre többen mondják, hogy egy jó kétkezi szakma felér egy diplomával. Nézzünk két-
két érvet mind a kettő mellett!
Megjegyzés: Más bevezetés is elfogadható, de érdemes megőrizni a téma megjelölését 
az eredeti bevezetés elejéből. A bevezetés második mondatának mindenképpen olyannak 
kell lennie, amiből nem derül ki a szövegalkotó állásfoglalása.

  c Egyéni megoldás.
Megjegyzés: A tanuló vagy a szakmaválasztással, vagy a diplomaszerzéssel kapcsolatban 
írja le a két érvét.

  d Egyéni megoldás.
Megjegyzés: A megoldás attól függ, hogy a tanuló melyik álláspont mellett sorakoztatta 
fel az érveit az előző feladatban. Ahhoz kell alkalmazkodnia a befejezésének is.

147.
 
/ 5. a Vonattal vagy repülővel utazzunk.

  b Várható utasítás: Manapság sok vita folyik arról, hogy vonattal vagy repülővel érdemes
utazni. Legalább 10 mondatban fogalmazd meg az álláspontodat! Írj 2-2 érvet, amely  
a vonattal, illetve a repülővel való utazás mellett szól!
Megjegyzés: Nagyon fontosnak tartom, hogy a tanulók jól tudják értelmezni az érvelő 
fogalmazás írására vonatkozó utasítást. Ennek ellenőrzésére a legjobb módszer, hogy ők 
maguk tudnak-e utasítást megfogalmazni.

Az 4. feladat utasítása lehet számukra a minta, hiszen annak az érvelő fogalmazásnak  
a felépítése hasonló, mint ebben a feladatban.
Az utasítás két részből áll: 1. a téma megfogalmazása,
 2. az érvek számának és a terjedelemnek a megadása.

  c Várható bevezetések:
Tény, hogy napjainkban egyre nagyobb teret hódít a repülővel való közlekedés. Én viszont 

jobban szeretek vonattal utazni.
Tény, hogy napjainkban egyre nagyobb teret hódít a repülővel való közlekedés. Én is 

szívesebben repülök, mint vonatozom.
Megjegyzés: Más megfogalmazású bevezetések is elfogadhatók. A megoldásban azért van 
kétféle bevezetés, mert a tanulók is vagy az egyik, vagy a másik táborba tartoznak.

148.
 
/ 6. Megjegyzés: Rendhagyó módon megjegyzéssel kezdem és nem az egyes részfeladatok meg-

oldásaival. Ennek az az oka, hogy a feladat elvégzése során a tanulók valójában elsajátíthatják 
az érvelő fogalmazás alkotásának algoritmusát.
 Ez nemcsak azért fontos, mert évek óta érvelő fogalmazást kell alkotnia a diákoknak  
a központi középiskolai magyar írásbelin, hanem azért is, mert a mindennapi életben is egyre 
többször kerülnek olyan helyzetbe, hogy érvelniük kell egy állítás mellett vagy ellen.
 Mivel több téma közül egyet kell kidolgozniuk, ezért nagyon nehéz megoldást adnom hozzá. 
Ez mégsem mondatelemzés, ahol általában teljesen egyértelmű a megoldás, így az ellenőrzés is. 
 Hogy mégis egy kicsit egyértelműbbé tegyem az ellenőrzést, a részfeladatoknál az első 
téma egy lehetséges megoldásváltozatát viszem végig.
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  a Fogalmazásom témája: A közösségi oldalakon a családtagok által posztolt csecsemőket és

kisgyerekeket ábrázoló fotók
Az érvelő fogalmazásom címe: Gyermekfotók a közösségi oldalakon

  b és c

Állítás 1 Állítás 2
Érvek Ellenérvek Érvek Ellenérvek

boldogság 
megosztása

unalmas 
a sok fotó

unalmas 
a sok fotó

boldogság 
megosztása

örök emlék 
nem tudnak 

tiltakozni 
a közreadás ellen

nem tudnak 
tiltakozni 

a közreadás ellen
örök emlék 

büszkeség felnőttként ciki lesz felnőttként ciki lesz büszkeség

családi 
kapcsolatok

 erősítése

fontosabb 
a személyes kapcsolat

fontosabb 
a személyes kapcsolat

családi kapcsolatok 
erősítése

Megjegyzés: Állítás 1: Jó, ha a családtagok kirakják a gyermekekről készült csecsemő- és
 kisgyerekkori fotóikat a közösségi oldalakra.
 Állítás 2: Nem jó, ha a családtagok kirakják a gyermekekről készült csecsemő- 
 és kisgyerekkori fotóikat a közösségi oldalakra.

A táblázatot nézve a felületes szemlélő az hiszi, hogy nyolc különböző érvet és ellenér-
vet kell összegyűjteni, de valójában csak négyet, ugyanis ami az első állításnál érv volt,  
az a második állításnál ellenérv lesz. Ez a feladat egyben a logikus gondolkodást is fejleszti.

Természetesen a második állításnál el kell fogadni azt is, ha a tanuló egészen más érveket és 
ellenérveket sorakoztat fel. Ezzel pedig a látóköre szélesedik, és érvelő gondolkodása fejlődik.

  d Várható bevezetések:
A közösségi oldalakat elárasztják a családtagok a családjuk csecsemőiről és kisgyerekeiről 

ábrázoló fotókkal. Két érvet írok, ami mellette, két érvet írok, ami ellene szól.
A szülők és a nagyszülők elárasztják a gyerekükről, unokájukról készült fotókkal a közösségi 

oldalakat. Ezt egyrészről megértem, másrészről nagyon nem. 
Megjegyzés: Buzdítsd arra a tanítványaidat, hogy ne csak lemásolják az általuk választott 
témához kapcsolódó állítást, hanem valóban fogalmazzák át!

  e A tárgyalásban leírandók átgondolása

  f Várható befejezés szóban: 
Véleményem szerint fontos a mértéktartás és a személyiségjogok tisztelete. Ajánlom  

a posztoló felnőttek figyelmébe is. 
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  g Várható érvelő fogalmazás:

Gyermekfotók a közösségi oldalakon

A szülők és a nagyszülők elárasztják a gyerekükről, unokájukról készült fotókkal a közösségi 
oldalakat. Egyrészről megértem, másrészről nagyon nem.

Az érthető, hogy ha egy kisbaba születik a családban, a szülők és nagyszülők az egész 
világgal szeretnék megosztani a boldogságukat. 

A másik jó dolog, hogy a távol élő rokonok, barátok is látják a gyerekeket. Erősödnek  
a kapcsolatok.

Arra viszont nem gondolnak a posztoló felnőttek, hogy a rengeteg gyerekfotó egy idő 
után másoknak unalmassá válik, sőt már meg se nézik.

Azt is rossz dolognak tartom, hogy a kicsik nem tudnak tiltakozni a fotóik közreadása 
ellen. Nem biztos, hogy nagykorukban örülni fognak minden fotónak, ami kikerült a netre.

Véleményem szerintem fontos a mértéktartás és a személyiségjogok tisztelete. Ajánlom 
ezt a gyerekfotókat kirakó felnőttek figyelmébe is.

  h Önellenőrzés megadott szempontok alapján.
Javaslat: Nagyon soknak tűnnek az ellenőrzési szempontok. Az osztály szövegalkotási 
szintjének ismeretében te magad kiemelhetsz néhányat, főleg azokat, amelyekben hibázni 
szoktak a tanítványaid.

150.
 
/ 7. Társ szövegalkotásának értékelése a 6. h) feladat szempontjai alapján

Javaslat: Az értékelésnél is érdemes néhány szempontot kiemelni, hogy azok legyen a fő 
szempontok.

150.
 
/ 8. Érvelő fogalmazások témáinak megadása

KÉRÉS: Szeretnélek megkérni, hogy a legérdekesebb témákat küldd el nekem az e-mail-címemre: 
csopike9@gmail.com. Nagy segítség lenne számomra a további módszertani munkáimhoz.

 
Kiselőadás
153.

 
/ 1. a Várható új információk: a csehek és a lengyelek minden Jókai művet lefordítottak; burmai,

kínai, örmény, török nyelvre is lefordították a regényeit, csodagyereknek tartották, ötévesen 
már iskolába járt stb.
Megjegyzés: A tanulók teljesen eltérő információkat írhatnak le a szövegből.

  b 1. Jókai a világhírű író   5. A pápai évek
   2. Családi háttere és keresztneve 6. Jókai és Petőfi Kecskeméten
   3. A csodagyerek    7. Irány Pest!
   4. Az apa halála    8. A Hétköznapok sikere

Megjegyzés: Más vázlatpontok is elfogadhatók.

  c Talán szívesebben kezetekbe veszítek a regényíró írásait, és valóban el is olvassátok, ha
néhány érdekességet megtudtok róla. (bevezetés: az 1. bekezdés utolsó mondata)
… sok olyan dolgot mondok el most nektek, amiről még nem hallottatok. (bevezetés:  
a 2. bekezdés utolsó mondata)
Nem is tudjátok elképzelni, … (tárgyalás: a 3. bekezdés 1. sora)
Gondoljátok el, … (tárgyalás: a 3. bekezdés 7. sora)
Nem tudom, vajon a mi szüleink … (tárgyalás: a 4. bekezdés 2. sora) 
Ahogy már említettem nektek, … (tárgyalás: a 6. bekezdés 1. sora)
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Nagyon bízom abban, hogy kiselőadásommal közelebb került hozzátok Jókai Mór. (befejezés: 
az 1. bekezdés utolsó mondata)

154.
 
/ 2. Az 5. évfolyamos munkatankönyv 17. oldalának 2. feladatát kell felidézniük a tanulóknak:

Nyilvános zóna: ha nagyobb embercsoporthoz szólunk, ezt a távolságot érezzük kényelmes-
nek, például tanórai kiselőadás tartása közben, ünnepségen a szereplő a nézőktől, a tanár 
a gyerekektől, ha magyaráz nekik.
Társadalmi zóna: ilyen távolságot tartunk az idegenektől, a postástól, az áruházi eladótól,  
a hetes tart ilyen távolságot az osztálytársaitól, autóbuszon az utas az ellenőrtől.
Személyes zóna: baráti és társas összejöveteleken, utcai beszélgetéseken állunk ilyen messze 
a másik embertől, osztályklubdélutánon, a szünetben egymással beszélgetők.
Intim zóna: csak az érzelmileg hozzánk legközelebb állók tartózkodhatnak benne: szülők, test-
vérek, legjobb barátok, barátnők, nagyszülők.

154.
 
/ 3. 

15–45 cm
intim

46–122 cm
személyes

123 cm–3,6 m
társadalmi

3,6 m felett
nyilvános

Térjen ki minden apró 
részletre!Fogalmazzon tömören! Csapongjon a témán belül!

Tájékozódjon a hallgatóságnak az adott 
témából való felkészültségéről!

Minél több szakkifejezést használjon!

Ne foglalkozzon  
a hallgatókkal!

Említsen témával kapcsolatos 
érdekességeket, „sztorikat”!

Vegye figyelembe a közönség 
életkorát!Tartsa 

a szemkontaktust  
a hallgatósággal! Csak tényeket közöljön 

a hallgatókkal!

Egy személyt válasszon ki  
magának, akihez beszél

Törekedjen a változatos és 
választékos kifejezésmódra! 

154.
 
/ 4. a Jótanácsok előadóknak

  b Folyamatosan kapcsolatot kell tartania az előadónak a hallgatósággal.

  c Nem tudja tartani a kapcsolatot a hallgatósággal.
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154.

 
/ 5.  

154.
 
/ 6. Megjegyzés: Rendhagyó módon – az érvelő fogalmazás alkotásának algoritmusához hasonlóan

– megjegyzéssel kezdem és nem az egyes részfeladatok megoldásaival. Ennek az az oka, hogy  
a feladat elvégzése során a tanulók valójában elsajátíthatják a kiselőadás készítésének algorit-
musát.
 Igyekeztem olyan témákat választani, amelyek felkeltik a tanulók érdeklődését, de termé-
szetesen bármelyikük választhat szabadon is.

  a A választott téma megnevezése, a kiselőadás címének és alcímének a megadása
Javaslat: Előzetesen közöld a tanulókkal, hogy a kiselőadás alcímének megadása nem 
kötelező, hiszen nem kötelező egy kiselőadásnak alcímet adni.

  b A kiselőadás elővázlatának az elkészítése
Megjegyzés: Egyéni megoldás. Érdemes kiemelni az elővázlat fontosságát.

  c A legfontosabb tények, adatok kicédulázása, források összegyűjtése
Megjegyzés: Tapasztalataim szerint a tanulók nem szokták fontos dolognak tartani  
a források megjelölését, számukra egy felesleges nyűg. A későbbiekben – középiskolában, 
felső oktatási intézményekben – azonban ez elvárás lesz, éppen ezért jó, ha megtanulják  
a cédulázás technikáját. 

  d Az összegyűjtött anyag rendszerzése önállóan

  e Az előadás szövegének kidolgozása
Megjegyzés: Fontosnak tartottam, hogy a tanulók a Jó, ha tudod! részben a kiselőadás 
részeinek arányairól is tudomást szereznek. A kidolgozásnál ez lényeges szempont.

  f A végleges vázlat elkészítése
Megjegyzés: A hagyományos szövegműfajoknál – elbeszélés, leírás, jellemzés – a szöveg 
kidolgozását mindig megelőzte a vázlatírás. Azért akadnak olyan diákok, akik a szövegalkotási 
dolgozatban kihagyják a vázlatot, és a szöveg megalkotása után utólag írják meg a vázlatot.  
A kiselőadásnál azonban más a helyzet. A kiselőadás szövegének megalkotását megelőzi 
az előzetes vázlat elkészítése. A végleges vázlat az előadást segíti.

Túlzsúfolt a szöveg.
Kicsik a betűk.

Nehezen olvasható.
Sokat kell olvasni, ezért nem tud figyelni  

az előadóra.

A rajzok alátámasztják, 
amiről az előadó beszél. 

A rajzok segítik az információk 
megértését, megjegyzését és felidézését.
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  g Felkészülés a kiselőadás megtartására

Megjegyzés: A feladatban a kiselőadásra való felkészüléshez adtam tanácsokat. Gyakor-
latomban mindig arra törekedtem, hogy meggyőzzem a tanítványaimat, ne felolvasást 
tartsanak kiselőadás címén.

Ha az izgulósak mégis ragaszkodtak ahhoz, hogy a teljes szöveget olvassák, akkor legalább 
arról igyekeztem meggyőzni őket, hogy nagyon gyakorolják be, az érdekesebb részeket 
mondják „kívülről”, mert csak így tudnak kapcsolatot tartani a hallgatóságukkal, az osztály-
társaikkal.

Legjobb, ha csak a végleges, bővebb vázlatot tartják a kezükben „puskaként”, ahogyan 
azt a g) feladatban elkészítették.

158.
 
/ 7. Egy társ kiselőadásának értékelése értékelőlapok segítségével

Megjegyzés: A véleménynyilvánításban még hiányosságokkal rendelkező tanulók számára 
nyújtanak segítséget az értékelőlapok. Természetesen a véleményt nyilvánító tanuló kiegé-
szítheti az értékelést.

158.
 
/ 8. a Például: – Betűtípus: Times New Roman

 – Betűméret: cím: 40, szöveg: 28 Betűszín: cím: sötétzöld, szöveg: fekete
 – A háttér színe: halványzöld,  mintázata: pöttyös (10%)

Megjegyzés: Más megoldások is elfogadhatók.
Számomra és a visszajelzések alapján is a prezentáción a legjobban olvasható betűtípus  
a Times New Roman. Én szeretem a halványzöld háttérszínt, mert nyugtatja a szemet. Azért 
választok a címhez sötétzöld színt, mert harmonizál a hátérrel, ugyanakkor a mérete miatt 
figyelemfelkeltő. A szöveget mindig fekete betűszínnel írom.
A http://bbteszocioblog.blogspot.com/2013/06/hogyan-keszitsunk-prezentaciot-tippek.
html linken ez olvasható: 
„Betűtípus, betűméret”
Használjunk talp nélküli betűtípust. Ajánlottak a kifejezetten képernyőn való megjelenítéshez 
kidolgozott Georgiana, Verdana és Tahoma betűtípusok.
Szöveghez legalább 20-as, címhez 32-40-es karaktereket használjunk.
Egy bemutatón belül ne váltogassuk a betűtípust, a szöveg stílusát és a betűméretet, mert 
zavaróvá, fárasztóvá válik. Ezekhez a technikákhoz csak akkor folyamodjunk, ha valamit ki 
akarunk emelni – de ha túl gyakran használjuk őket, pontosan e funkciójukat veszítik el.”

  b Egyéni megoldás: dia megtervezése

  c Egyéni megoldás: dia megtervezése




