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A MONDAT ÉS A SZÖVEG 

(folytatás) 

 

27. Egér a mondatban. Mi történik, ha egy egér kerül a mondatba? Különféle mondatrész lesz 
belőle. Legyen: alany, névszói állítmány, névszói-igei állítmány; tárgy, részeshatározó, 
eszközhatározó, okhatározó, célhatározó, helyhatározó és állandó határozó. 

28. Egy Radnóti-vers jellemzői 

Szél tombol a kertben, egy ág leszakadt, a sikongás 

felhallik egészen a házig. 

Erdőkön, a síkos avarban a hófogú farkas 

gyorslábú kis őzre vadászik. 

   (Radnóti Miklós: Éjjeli vihar) 

a) Ebben a négysoros versben az első mondat jelzők nélkül szól a viharról. Milyen mondatrészek 
teszik „érzékletessé” az első két sort? 

b) A második mondat jelzői érzékletesen jelzik a veszélyt. Készítsd el a második mondat szerkezeti 
ábráját, állapítsd meg a jelző fajtáját! 

29.  Hibás határozók! Bizonyítsd be egy-egy mondattal, hogy a következő mondatok furcsa 
módhatározója vagy állapothatározója másféle szövegkörnyezetben volna a helyén! 

Az én unokáim sülve-főve szeretik a csirkét. 

A királynő halála után a trónörökös elanyátlanodva került a trónra. 

A kutató ládába csomagolva érkezett meg az óriáskígyójával. 

Úgy lekéstem, hogy már futólag sem fogok időben odaérni. 

Mikor csinálod már meg azt a könyvespolcot föltehetően? 

Folyton csak beszéltek, ahelyett hogy tettlegesen hozzáfognátok végre a dologhoz. 

Mindenki szenvedélyesen vitatkozott, csak Aladár ült hallgatólagosan az asztal mellett. 

30. Mikszáth Kálmán jelzői. Az író regényeinek, elbeszéléseinek címét idézzük. Jelöld a jelző 
fajtáját, és határozd meg a jelzők szófaját! 
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Cím A jelző fajtája Szófaja 

A jó palócok    

Bede Anna tartozása    

Különös házasság    

Az a pogány Filcsik    

A két koldusdiák    

Az elfelejtett rab    

A mi örökös barátunk    

Szegény Gélyi János lovai    

Beszterce ostroma    

A beszélő köntös    

31. Három főnév keres jelzőt! Melyik melléknév lehet közös jelzője a következő három-három 
főnévnek?  

 

 orgona   feladat 

.......................... egér  .......................... étel 

 köpeny   műfaj 

  

32. Hat jelző keres egy főnevet! Melyik főnév illik hozzájuk? 

felbecsülhetetlen  lélegzetelállító   emlékezetes 

borongós   megszívlelendő  csipetnyi 

33. Két szóhoz egy jelző! Írd be a kipontozott helyre azt az egy jelzőt, amelyik mind a két szóhoz 
illik! 

     kés;      étel; 

 _______     _______ 

     nyelv;      modor; 
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     galóca;      beszéd; 

 _______     _______ 

     humor ;     bukta; 

 

    hír 

_______ 

szél 

         

34. Eltévedt jelzők. Az alábbi felsorolásban a jelzők eltévedtek. Keresd meg a jelzőhöz illő jelzett 
szót! 

  vörös alma   ártalmatlan bárány 

  vékony sikátor  piros vérsejt 

  virágos iparág   keskeny fal 

  ártatlan ital   virágzó ablak 

35. Hogy mondanád helyesen? Javítsd ki a következő mondatokban azokat a ragos névszóval vagy 
névutós szerkezettel kifejezett vonzatokat, amelyeket hibásnak vélsz! 

a) Szívesen segítenék, de az intézkedés nem rajtam függ. 

b) Amikor döntéshez került sor, sokan újabb kérdéseket vetettek fel. 

c) Tudom, hogy mindig jó szívvel voltál Tamásékkal szemben. 

d) Sokáig vitatkoztak a javaslatok fölött, míg végre megegyeztek. 

 
36. Weöres Sándor értelmezői.  

Keresd ki az idézett Weöres-versekből az értelmező jelzőket! 

Kis trombitát vegyenek, 

pirosat, fehéret, 

lilát, sárgát, kéket! 

Mézesbábot vegyenek, 

tükrös szívet, szépet. 

 

* 
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Van-e csizma eladó, 

hóba–sárba mindig jó? 

Van kis csizma eladó, szép varrás a szárán, 

hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám. 

Van-e ködmön eladó, 

szélben–fagyban mindig jó? 

Van kis ködmön eladó, szép hímzés a vállán, 

hogyha ilyet hordanék, bizony sose bánnám. 

 

37. Hogyan mondjuk helyesen?  

Mi a hiba a következő mondatokban: a helytelenül használt névutó vagy ragos névszó helyett 
más névutó vagy más rag kell? Talán másképpen kellene szerkeszteni a mondatot? 

a) Jobban értem a szabályt, ha példákon keresztül magyarázzák meg. 

b) Szép hangja mellett hallása is kitűnő. 

c) Sérülésből kifolyólag nem vehetek részt az edzésen. 

d) Szerintem már a szervezésnél hiba történt. 

38. A színházban és otthon 

 Keresd ki a mód- és állapothatározókat! 

Hogyan? 

Színházban 

1. A közönség forrón ünnepelte a hegedű-
művészt. 

2. A fiatal művész nagyon szépen játszott. 

3. Hibátlanul tolmácsolta a nehéz zene-
művet. 

4. A művész meghajolva köszönte meg az 
ünneplést. 

Otthon 

1. Édesanyám forrón issza a kávét. 

2. Az egész család jóllakottan kelt fel az asz-
taltól. 

3. A sütemény érintetlenül maradt az asztalon. 

4. Ebéd után a kertben üldögélve beszél-get-
tünk a vendégekkel. 

 


