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A MONDAT ÉS A SZÖVEG 

(folytatás) 

 

70. Elemezd a mondatokat! 

a) Mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya. 

b) Megkísérli egyszer-kétszer, nem bírná-e szárnya még fel. (Arany János) 

c) „Hát a másik hol van?” – fanyalogva kérdi. (Arany János) 

d) Bajban ismerni meg, hogy ki az igaz barát. (közmondás) 

e) Ami késik, nem múlik. (közmondás) 

f) Kit a kígyó megmart, remeg a gyíktól is. (közmondás) 

g) Váci Mihály írta: „Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell!” 

h) „ Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell!” – írta Váci Mihály. 
 

71. Alakítsd át a következő egyszerű mondatokat helyhatározói alárendelő összetett 
mondatokká! 

 A baleset színhelyén voltam. A falu végén álló kis háznál megpihentünk. A 
szünidőt legszívesebben a folyó partján levő táborban tölteném. Az új lakótelepi 
építkezések színhelyén jártunk. 

72. Keresd ki az időhatározói mellékmondatokat! 

a) Ha elmégy is, járj békével, 

    Rólam se feledkezzél el. 

    Akkor jussak én eszedbe, 

    Mikor kenyér a kezedbe. 

   (Népdal) 

b) Mikor mind a ketten eleget örültek, 

    Megolvasni a pénzt egy sírhalomra ültek. 

   (Arany János: Toldi) 

c) Miután megmosdott az egész legénység, 

    A francia királyt várába kísérték. 

   (Petőfi Sándor: János vitéz) 

d) S míg azt a fiúnak nyújtá jobb kezével 

    Megtörölte száját inge elejével. 

   (Arany János: Toldi) 
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e) Mikor mentem hazafelé, 

    Megnyílt az ég háromfelé. 

   (Népdal) 

f) Addig éljen, míg a hon él! 

   (Vörösmarty Mihály) 

73. Egészítsd ki a csonka mondatokat! Jelöld a fő- és mellékmondatot! Mit fejez ki a 
mellékmondat? 

Ha holnap szép idő lesz, ________________________________________________ 

Hogyha megérkezik a tehergépkocsi, ______________________________________ 

Ha nem tanulsz rendszeresen, ____________________________________________ 

Ha csakugyan eredményt akarsz elérni, ____________________________________ 

Ha segítségre van szükséged, _____________________________________________ 

Akkor jelentkezzél továbbtanulásra, _______________________________________ 

Nem tévednénk annyit, _________________________________________________ 

Jutalmat csak akkor kapunk, _____________________________________________ 

Csak úgy lehet tanulni, _________________________________________________ 

A versenyt megnyerjük, _________________________________________________ 

Ha figyeltetek az órán, __________________________________________________ 

Csodálkoznék, ha ______________________________________________________ 
 

74. Pótold a vesszőt az alábbi mondatokban! 

A Volga nagyobb folyó mint a Duna. Éva mint a szavalóverseny győztese nemzetközi 
táborba megy. Marika éppen olyan szorgalmas mint nővére. Ezt Jancsinak mint 
krónikásnak a figyelmébe ajánlom. Elváltak egymástól mint ágtól a levél. Úgy él mint hal a 
vízben. 
 

75. Alakítsd át a következő mondatok kiemelt mondatrészeit hasonlítást kifejező 
mellékmondatokká! 

Jobb egy példa száz leckénél. Hamarabb járt a nyelve az eszénél. Széles e világon nincsen 
árvább nála. Toldi György vörösebb lett a főtt ráknál. Drágább vagy énnekem a világ minden 

kincsénél. Kőnél keményebb a szíve. Hófehér lett. Falfehér vagy. 
 

76. Válaszolj módhatározói mellékmondattal! 

Hogyan számítjuk ki a négyzet területét? 
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Miképpen őrizhetjük meg testünk rugalmasságát? 

Miként óvhatjuk meg könyveinket a rongálódástól? 

Hogyan érhetünk el jó eredményt a tanulásban? 

77. Állapítsd meg a mellékmondatok fajtáját! 

Forr epéd, hogy más is márt veled egy tálba. 
Bámult Miklós, mert ő olyat sose látott. 
Maga is melléült fővigyázónak, 
Nehogy baja essék kocsinak meg lónak. 
    (Arany János: Toldi) 
Tarsolyába nyúlt, hogy sípját elővegye. 
    (Petőfi Sándor: János vitéz) 
Nem rest a bíróhoz menni, 
Hogy panaszát meghallgassák. 
    (Arany János: A fülemile) 
Valami nagy, nagy tüzet kéne rakni, 
Hogy megmelegednének sokan. 
    (József Attila) 
Minden lépten nő az agg csodája, 
Mert sok újat meglepetve lát. 
    (Vörösmarty Mihály) 
Szájat ő csak azért tart, hogy legyen mivel ásítani. 
    (Petőfi Sándor) 
György haragja pedig lészen rendkívüli, 
Mert vitéz szolgáját igen keserüli. 
    (Arany János) 
Megyeri elbúsula, kedvét szegi neki a folt, 
Mivelhogy egy kabátja volt ... 
    (Petőfi Sándor) 
Szeretném magam megmutatni,  
Hogy látva lássanak ... 
    (Ady Endre) 
Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette, 
Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette. 
Úgy mutatta, mintha nem is venné észre ... 
Toldi tűr azonban, bárha nem békével. 
Szeme, mint az acél, a szikrát úgy hányja. 
Vesztenél, ha tudnál, egy vizeskanálban. 
Ott is azt susogta a nád minden szála, 
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Széles e világon nincsen árvább nála. 
Szánta kis gazdáját, hogy bújdosni mégyen. 
El kell fogni nyomban, ez kemény parancsa. 
Jaj, most Toldi Györgyöt, 
Ha még el nem vitte, elviszi az ördög. 
Édesanyját félti igen-igen nagyon, 
Nehogy a zörejre szörnyen felriadjon. 
Nem azért megyek el, hogy vissza ne jöjjek. 
    (Arany János: Toldi) 

 

 


