
A MONDAT ÉS A SZÖVEG 
 

3. rész 

 

39. Szerepcsere. Cseréld fel a birtokos szerkezetek elemeinek szerepét! A birtokos jelzőt 
kifejező szó legyen a birtokszó, és fordítva: például a költő verse – a vers költője. 
Megváltozik-e a szerkezetek jelentése? 

a költő verse    a város fényei 

az édesanya gyermekei   az ország népe 

a verseny győztesei   az állatok világa 

40. Mátyás király és családja 
Milyen rokoni kapcsolatban volt Mátyás király az alábbi négy személlyel? 

  Hunyadi János 
 Szilágyi Erzsébet 

  Szilágyi Mihály 
  Hunyadi László 

41. Írd helyesen a birtokos személyragokat! A következő szerkezetekben egészítsd ki a 
birtokszót a megfelelő birtokos személyjellel! 

A verseny díj_____ 
A ház erkély_____ 
A zsák folt_____ 
A ruha ujj_____ 
Toldi esté_____ 
Az apraja–nagy_____ 
A bakancs szíj_____ 

42. Értelmezők innen–onnan. A feladat jelzői olyan értelmezők, amelyek gyakran kapcso-
lódnak egy-egy főnévhez, így az értelmezős szerkezet állandó szókapcsolattá vált.  

 Például: Mátyás, az igazságos 

 

a) történelemből: _______________, az Isten ostora 

   _______________, az államalapító 

   _______________, a szigeti várhős 

 

b) földrajzból:  _______________, a kincses város 

   _______________, a magyar tenger 

   _______________, az ezer tó országa 
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c) biológiából:  _______________, a fák doktora 

   _______________, az állatok királya 

   _______________, a sivatag hajója 

43. Naprendszerünk és a bolygók 

Írd ki az alábbi szövegből a mennyiségjelzős szószerkezeteket! 

 Bizonyára tudod, hogy kilenc bolygó kering egyetlenegy állócsillag körül a mi 
Naprendszerünkben. Csaknem minden bolygónak holdja is van.  
 A Jupiter és a Szaturnusz tucatnál is több holddal dicsekedhet. Számtalan 
égitestecske is röpköd a világűrben. A Mars és a Jupiter között keringő rengeteg kisbolygó 
seregében alig akad gömbölyű. Megszámlálhatatlan az égbolt sokmilliárdnyi törpéje és 
óriása. 
 A Göncölszekér hét csillagból áll. Elődeink sok csillagképet állatokról neveztek el. 
Néhány csillagképet minden évszakban láthatunk. 

44. Határozók Weöres Sándor verseiben 
Kinn voltam a rengeteg erdőn, 

medvét láttam kúszni a lejtőn, 

tíz körömmel másztam a fára, 

megszökött a medve vacsorája. 

   (Medve–nóta) 

Napsugár a levegőben, 

tündököl a rét,  

kincseit az ifjú tavasz 

bőven önti szét. 

   (Napsugár a levegőben) 

Este a láb gyönge, fáradt 

lombok alatt nézünk ágyat. 

Szöcske–bokán jő az álom 

száll a világ lepke–szárnyon. 

   (Barangolók) 

Vízben, sárban 

cuppogva járok, 

majd ha bozót leszek, 

esőt kívánok. 

   (Futózápor) 



 

 

 

3 

Gyere már, őzike, 

a mező szélire, 

velem itt elleszel, 

a vadász nincs közel. 

   (Kicsi őz) 

Harap–utca három alatt 

megnyílott a kutya–tár 

síppal–dobbal megnyitotta 

Kutyafülű Aladár. 

   (A kutya–tár) 

 Keress példát a versrészletekből a következő mondatrészekre! 

a) ragos névszóval kifejezett helyhatározó: _________________________________ 

b) névutós névszóval kifejezett helyhatározó: _______________________________ 

c) időhatározó: ______________________________________________________ 

d) ragos névszóval kifejezett eszközhatározó: _______________________________ 

e) társhatározó; a személyes névmás ragos alakja: ____________________________ 

45. Visszafelé! Ebben a feladatban megfordítottuk a mondatelemzés sorrendjét. 
 Előbb vizsgáld meg a mondatok szerkezeti ábráját, majd írj egy-egy nekik 

megfelelő mondatot! 

a) A             Á  ______________________________ 
 
          

meJ         T  ______________________________ 
      
      

   miJ 
 

b)         A             Á  ______________________________ 
 

          miJ         T    T  ______________________________ 
 

c)       (A)             Á  ______________________________ 
                             

                 T 
                               

                    meJ    miJ ______________________________ 
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46. Elemezd a mondatok elemeit szófaji érték és mondatbeli funkció alapján! 

a) A szamóca telepítését nem jó szeptemberre hagyni. 

b) Idén sok termés lesz a cseresznyefán. 

c) Régen a légtornászok a cirkuszi sátrak előtt mutattak be néhány gyakorlatot. 

d) Macskánk, a Cirmos, hajnalban egeret hozott a konyha elé. 

e) A tóban ma is élő állatok közül a legértékesebbek a halak. 

47. Milyen mondatrészek rímelnek az idézett sorpárban? 

Mondd meg ezt, jó Bence, az édesanyámnak: 
Gyászba borult mostan csillaga fiának. 
  * 
Avval odaadta az edényt Bencének, 
Reszketett a keze az öreg legénynek. 
  * 
Most van a dandárja réten a munkának, 
De foga nem füllik ahhoz e gazdának. 

48. Szerkeszd meg a mondatot! A szerkezetek alapján írj egy-egy mondatot! A mon-
datban a felsorolt szófajok fordulhatnak elő! 

a) A            Á 
    

          T   Hi  Hr 

(ige, főnév, főnév, főnév, határozószó) 

b)  A           Á 
      

     T 
        

          T       Hm 

(ige, főnév, főnév, főnévi igenév, melléknév) 

49.  Olvasd el kifejezően az alábbi idézetet! 
 „Hogy milyen legyen egy mondat, rövid-e vagy hosszú, az nyilván nevetséges, 
avatatlan kérdés. A gondolatot és a mondatot nem lehet rőffel mérni. (...) Itt nálunk a 
bírálók sokszor megróják ennek vagy annak »hosszú« mondatatit. Ez a kifogás csak akkor 
volna helyénvaló, ha a rossz hosszú mondatokat rónánk meg. Mert a hosszú mondatok 
között éppúgy lehetnek rosszak, mint a rövid mondatok között. 
 Tévedés azt hinni, hogy a rövid mondatok »magyarosabbak« és »természeteseb-
bek«. Szerkesztésük válogatja, hogy melyik micsoda.” 

(Kosztolányi Dezső: Erős várunk a nyelv) 

a) Milyen a szöveg első, második és ötödik mondata szerkezet szerint? 

b) Hány gondolatot tartalmaznak külön-külön? 


