
A MONDAT ÉS A SZÖVEG 

 

1.  Milyen mondatrész? Milyen szófaj? 
 

Két okos megérti egymást, két bolond összevész. 

 – Milyen mondatrészi szerepe van a kölcsönös névmásnak? 
 

Nem használ a tanács, ha nincs követője. 

 – Milyen szófaji értéke van a második tagmondat állítmányának? 
 

Ahol sok a szó, ott kevés a tett. 

– Milyen mondatrészi szerepe van a határozatlan számnévnek? 
 

Akinek a kevés nem kell, sokat nem érdemel. 

 – Milyen mondatrészi szerepe van a vonatkozó névmásnak? 
 

Aki melegedni akar, a füstöt is szenvedje. 

 – Milyen szófaji értéke van az első tagmondat tárgyának? 

2. Keresd meg a szólások alanyát! 

 a) Állapítsd meg, milyen szófajjal fejeztük ki az alanyt! 

 b) Válassz ki egy szólást, és értelmezd annak jelentését! 

Ahol kettő veszekedik, a harmadik örül.  ____________________ 

Sok nincs őrzi a vagyont.  ____________________ 

Néha a kevesebb több volna.  ____________________ 

Könnyű beszélni, nehéz megtenni.  ____________________ 

Akkor a legrosszabb a rossz, amikor magát jónak tetteti. ____________________ 

Jobb egy adok, mint száz kérek.  ____________________ 

3. Keresd ki az alábbi idézetekből a főnévi igenevet, és állapítsd meg, milyen 
mondatrész szerepét tölti be? 

a) „A virágnak megtiltani nem lehet, 

 Hogy ne nyíljék, ha jön a szép kikelet,” 
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    (Petőfi Sándor) 

b) „Szabad-e Dévénynél betörnöm 

 Új időknek új dalaival?” 

    (Ady Endre) 

c)  „Itt élned, halnod kell!” 

    (Vörösmarty Mihály) 

d) „Másfelől, a Tisza túlsó partján, 

 Mogyoró- s rekettyebokrok, tarkán. 

 Köztük egy csak a nyílás, azon át 

 Látni távol kis falucska tornyát.” 

    (Petőfi Sándor) 

e) „Nem elég jóra vágyni: 

 a jót akarni kell!” 

    (Váci Mihály) 

f) „Az iskolába nem tanulni hiába, 

 Ilyet ... a természet tanított tégedet.” 

    (Petőfi Sándor) 

g) „Megismerni a kanászt 

 Cifra járásáról,...” 

    (Népdal) 

h) „Szabad a madárnak ágról ágra szállni,...” 

    (Népdal) 

i) „Szeretnék szeretni...” 

4.  Dolgozatjavítás. Mi a hiba az alábbi mondatokban? Figyelj az alanyra! 

a) Csokonai apja borbély és seborvos volt. Diáktársaival önképzőkört szervezett a 
kollégiumban. 

b) A szultán tőrbe csalta Török Bálintot, így esett fogságba. 

c) Feri, a kutyájával érkezett az állomásra. Amikor észrevett minket, elkezdett ugatni. 

d) Éppen a tévét néztük, amikor megérkeztek nagyapáék. Ejtőernyős ugrásokat mutattak 
be, de mi már nem figyeltünk oda. 

5.  A megszólítás helyesírása és stílusa  

a) Figyeld meg, és jelöld X-szel a megszólítás szavait a következő verssorokban! 

b) Jelöld a mondatokban az alanyt és az állítmányt! (Ha a mondat nem nevezi meg az 
alanyt, írd le a sor mellé az alanyt megnevező névmást!) 
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c) Tedd ki az írásjeleket a mondatokban és a mondatok végére! 

Kocsisom kocsisom nagyobbik kocsisom  

Fogd bé a lovakat     __________________________ 

Isten hozott haza kedves édesapám 

Hol maradt hol maradt az én édesanyám  __________________________ 

Várjatok várjatok tizenkét gyilkosok  __________________________ 

Vágassuk ki rózsám 

Azt a száraz nyárfát     __________________________ 

Hej rózsa rózsa ékes vagy    __________________________ 

Hajnali csillag fényes vagy    __________________________ 

6.  Hibás az alany! Húzd alá a hibát, írd le a mondatot helyesen, azután jelöld a 
mondatok alanyát és állítmányát! 

Vörösmarthy Mihály Kölcsey és Petőfi kortársa volt. 

Az Eötvös Loránd tudományegyetem a kiváló fizikus nevét őrzi. 

Északeurópa voltaképpen a tengerbe nyúló félsziget. 

Ázsia partjait északon a Jegestenger, keleten a Csendes Óceán, délen az Indiai óceán 
határolja. 

7.  Ismered-e Gárdonyi Gézáék gólyáját? Most róla olvashatsz. A történet folytatását 
a Cifra mese című kötetben megtalálhatod. Olvasd el a szöveget, majd végezd el a 
gyakorlatokat! 

 A tél elmúlt. Egy tavaszi reggelen ismerős kelepelés ébresztette föl Gárdonyiékat. 
Megjött a gólyaúr. Büszkén és vidáman ugrált föl és alá. Egy másik gólyával érkezett. Az 
új gólya bátortalanul álldogált. Egy rossz kereket cipelt föl Gyuri az eperfa tetejére. 
Megkötözte fönn. Meg is drótozta gondosan. A két gólya azonnal elkezdte a fészekrakást. 
Szép, boglyas fészket raktak. Még egy királysas is ellakhatott volna benne. 

a) Keresd meg a fenti szövegben a fő mondatrészeket! 

b) Állapítsd meg, hány bővített és hány tőmondat van a szövegben! 

c) Gazdagítsd bővítményekkel a szöveg főmondatait! 

8. Melyik határozó helyes? A nyelvhelyességi szempontból helyes mondatokat jelöld 
X-szel! 

A mondatszerkesztésnél van a hiba.  A mondatszerkesztésben van a hiba. 

Jelen voltam a megbeszélésen.  Jelen voltam a megbeszélésnél. 

Ott volt a névsorolvasáson.   Ott volt a névsorolvasásnál. 

Figyelj a feladat kijelölésénél!  Figyelj a feladat kijelölésekor! 

Bodri napokig nem evett semmit.  Bodri napokon keresztül nem evett semmit. 

9.  Mikor -ba, -be, mikor -ban, -ben? Egészítsd ki a határozókat a megfelelő raggal! 
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 Kiskorom____ sokat mesélt édesanyám. Most már a rádió____ és televízió____ 

mesélnek a gyermekeknek. A kicsik háló ruhá____ öltözve ülnek a tévé előtt. Az esti 

mese után lefeküsznek az ágyuk____, és mély álom____ merülnek. Álmuk____ néha 

még mosolyognak is. 

10. Hányféleképpen fejezik ki a közmondások az általános alanyt? Válaszolj erre a 
kérdésre a következő közmondások elemzésével! 

 Milyen  Milyen 

 névszóval? igealakkal? 

Oda fut az ember, ahová a többiek tódulnak. _________  

Sokat ígér a világ, de keveset ad. _________ 

Mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. _________ 

Senki sem lehet bíró a maga dolgában. _________ 

Nem eszik olyan forrón a kását, mint ahogyan főzik.  _________ 

Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra! _________ 

11. Melyik a helyes változat? Húzd alá! 

 a) Fáznak a füleim.   Fázik a fülem. 

 b) Elveszett a kesztyűm.  Elvesztek a kesztyűim. 

 c) Fájnak a szemeim.   Fáj a szemem. 

 d) Meggyógyultak a veséim.  Meggyógyult a vesém. 

12. Keress olyan irodalmi műveket, amelyek címében többes szám van! Alkoss velük 
mondatokat! 

 Milyen számban lesz a mondatok névszói állítmánya? 
 Például: Fekete gyémántok – A Fekete gyémántok kitűnő olvasmá… 

13. Az alábbi mondatok Fekete István tollából származnak. 

a) Függőleges vonallal jelöld a szavak határát a tagolatlan szövegben! 

A felhőkbőlesőlett, azesőbőlpatak, sapatakokújrafelhőkkéváltak, mertapatak-
tisztelteanapotéspárávaláldozottneki. Ésafelhőkelindultakkeletre, nyugatra, 
északra, délre. Gomolyogtak, torlódtak, belsejükbenvillámokdörögtek, 
éssiettekoda, aholkiszáradtaföld, éslekonyultfejjelesőértimádkoztakavirágok, és 
esőértsírtaszél. Ilyenkorzúgottaszél, éshosszúostorávalúgyverteafelhőket, 
mintarészegkocsisalovakat. 

b) Másolj le egy tárgyat tartalmazó mondatot! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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c) A leírt mondatban húzd alá hullámvonallal a határozókat, és írd föléjük a határozó 
fajtáját is! 

14. Javítsd ki azokat a mondatokat, amelyekben a miatt és végett névutók felcserélődtek! 
Írd le a helyes változatot, és indokold! 

a) Hófúvás miatt késve indult reggel az autóbusz. 

b) Rövidzárlat miatt tűz lobbant az iskola raktárában. 

c) A betegnek gyógyulása miatt kímélnie kell magát. 

d) A felek megegyezés végett tárgyalni kezdtek. 

e) Kati meghűlés végett nem mehetett veletek kirándulni. 

15. Egészítsd ki a helyes névutóval, és írd le a mondatokat! Húzd alá az okhatározót, a 
célhatározót pedig keretezd be! 

A rendetlen külalak __________________ a dolgozatom nem lett kitűnő. 

Édesapám nem tud nyugodtan aludni a zaj _______________________ . 

Gergely az ügy elintézése ______________________ az elnökhöz fordult. 

A sűrű köd _______________________________ nem indul a repülőgép. 

A gyerekek kivizsgálás ___________________________ orvoshoz mentek. 

16. Felismered-e János vitéz határozóit? Írd ki a határozókat, és határozd meg a fajtáju-
kat! 

  Fölkapott hirtelen egy petrencés rudat, 

  A petrencés rúddal Jancsi után szaladt. 

  Mikor elvégezte Jancsi a beszédet, 

  Az égő gyertyával a házból kilépett. 

  Erre a magyarság lóra kerekedett, 

  S keresni indult a rabló törököket; 

  Nem soká kereste, mindjárt rájok akadt, 

  És egy követ által izent neki hadat. 

  S ló előtt a lánnyal lassacskán ballagott. 

17. Hogyan kapcsolódik a határozó a többi mondatrészhez? 

a) Elemezd az alábbi mondatokat, és állapítsd meg, hogy melyik mondathoz melyik ábra 
kapcsolódik!  

A. Matyi megjelent a vásáron libáival. 

  B. Nem akarta levenni süvegét Döbrögi előtt. 

  C. A földesúr hajdúival deresre húzatta Matyit. 

  D. Ebéd után Döbrögi kiment az áccsal az erdőbe. 
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b) Folytasd az elemzést úgy, hogy az ábrákat magad készíts el! 
  A. Matyi kötéllel fához kötözte Döbrögit. 
  B. Famohával betömte a száját. 
  C. Az ispán fejszékkel estig kereste az urat és az ácsot. 
18. Írd ki, és nevezd meg a határozós szerkezeteket! 
  Farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. 
  Nem jó az ördögöt a falra festeni. 
  Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek. 
  Gyapjáért szokták a juhot megnyúzni. 
  Madarat tolláról, embert barátjáról ismered meg! 
  Egy cipőben járnak. 

19. A fenti szólások és közmondások közül egynek magyarázd meg az értelmét! 

20. Kutya van a mondatban!  

 Alkoss mondatokat a kutya szóval úgy, hogy minden mondatban más mondatrészi 
szerepe legyen! (alany, névszói-igei állítmány, tárgy, társhatározó, okhatározó, 
helyhatározó). 

21.  Állapítsd meg, hogy a kés főnév milyen mondatrész a következő mondatokban! 
Amikor kicsi voltam, gyakran hallottam: Ne nyúlj a késhez! Kés, villa, olló nem 

gyermek kezébe való. 
 Már rég megtanultam késsel és villával enni. A villa a kés mellett fekszik az 
asztalon. Gyönyörű csontnyelű kést kaptam ajándékba az édesapámtól. Már tudom, 
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hogyan kell a késsel bánni. Nem engedem, hogy az öcsém a késhez nyúljon. Az ollót a 
késsel együtt élesítettem meg. Az ollóért és a késért édesanyám ment el. 

22. Vihar után 
 A fák lassan kirajzolódnak a sötétben. A vihar is lankadni kezd. Az öreg is fát rak a 
tűzre. Erélyesen vakkant a szomszédék kutyája. Az eb hegyes fülével kitűnően észleli a 
zajt. Lassan esni kezd az eső. A mennydörgő hangra elhallgatott a sok méhecske is. 
a) Készítsd el a fenti mondatok ábráit! 
b) Írd ki az alárendelő szószerkezeteket, és nevezd meg fajtájukat! 
c) Állapítsd meg a határozók fajtáit és kifejezőeszközeit! 

23. Javítsd ki a helytelen határozókat! Javítás után írd le a füzetbe, és húzd alá a 
szokásos módon! 

 A hulladékgyűjtésnél részt vett az osztály. Ágota betegség végett nem jött el. Nagy 
volt az igyekezet minden csoportnál. A mi csoportunk első lett. Mekkora volt a 
meglepetés az eredményhirdetésnél! A bések nem akarták elhinni, vitatkoztak az eset 
fölött, és napokon keresztül csak erről beszéltek. 
 – Ne sopánkodjatok már! – mondta Júlia –, a legközelebbi gyűjtésnél mi is 
győzhetünk. 
 – Ne lógassátok az orrotokat! – szólt bele Koppány –, a matematikában mi 
vagyunk a jobbak, mert a dolgozatírásnál mi követtük el a legkevesebb hibát a 
számításoknál. 

24.  Írj mondatokat, amelyekben a virág főnév a megadott mondatrészek szerepét tölti 
be: alany, állítmány, tárgy, helyhatározó, eszközhatározó, társhatározó, 
célhatározó! 

25. A Tisza határozói. Állapítsd meg, milyen határozó a kiemelt szó! 
A folyó oly simán, oly szelíden 
Ballagott le parttalan medrében … 
Boldog órák szép emlékeképpen 
Rózsafelhők úsztak át az égen. 
Ottan némán, mozdulatlan álltam, 
Mintha gyökeret vert volna a lábam. 
… Zúgva, bőgve törte át a gátot, 
El akarta nyelni a világot. 

26. Tréfás dal komoly kérdésekkel: 
Száraz tónak nedves partján 
döglött béka kuruttyol, 
hallgatja egy süket ember, 
ki a vízben lubickol. 

a) Elemezd, majd ábrázold az első tagmondat szerkezetét! 

b) A három tagmondatban négy minőségjelzős és egy birtokos jelzős szerkezet van. 
Melyek ezek? 
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c) Az első tagmondatban háromféle mondatrészhez kapcsolódnak jelzők. Nevezd meg 
ezeket a mondatrészeket! 

 


