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Egyes mondatrészekhez kapcsolódó 

nyelvhelyességi feladatok 

 
Az alany és az állítmány egyeztetése 

 
Az alany és az állítmány egyeztetése látszólag egyszerű dolog, és a legtöbb-

ször úgy tűnik, hogy nyelvérzék kérdése. Olykor mégis adódnak gondok ezen a 
területen is. Az alábbi feladatok megoldásához (ellenőrzéséhez) segítségére lesz a 
c) pont utáni tájékoztató, amely viszont nem követi a feladatok sorrendjét. 

 
a) Karikázza be a mondatba illő igealakot! Van, ahol mindkét változat helyes. 

 
költ 

Az Egyesült Államok jelentős összegeket  _______ a világűr kutatására.  
költenek 

 
teremtettek 

A Fülöp-szigetek diplomáciai kapcsolatot __________több kelet-európai  
teremtett 

állammal. 
 

kívánja 
A fővárosi vízművek javítani _________ szolgáltatásainak színvonalát. 

kívánják 
 

folyóiratok voltak. 
Az Új Idők népszerű _________________  

folyóirat volt. 
 

állták 
A Kárpátok útját _______ a hideg beáramlásának. 

állta 
 

határolja. 
A Duna-medencét a Kárpátok ___________ 

határolják. 
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b) Írja bele a mondatba a megadott szó ideillő alakját! 

(kénytelen)____________ leszünk hamarabb indulni.  

(legyen) ____________ szívesek segíteni!  

A vendég mind ____________ (elment) 

Mind ____________ (elment) 

A könyv és a füzet már a táskámban ____________ (van) 

A könyv, a füzet és a színes ceruzáim mind a táskámban ___________ (van) 

István és Attila ____________ (osztálytárs) 

István és Attila ____________ (szorgalmas) 

(leült) ____________ a helyére István és Attila.  

 
c) Karikázza be a mondatba illő igealakot! Van, ahol mindkét megoldás helyes! 

 
érték 

Az elnök és kísérője most ______el a kordont. 
érte 

 
érték 

Az elnök és két kísérője most______ el a kordont. 
 érte 

 
maradt 

A naptár, a tankönyvek és az értelmező szótár _________ az asztalon. 
maradtak 

 
Budapesten, a XI. kerületben, két, a rendőrség előtt egyelőre ismeretlen 

 

személy betört 
________________ a körtéri csemegeboltba, ahonnan jelentős értékű italt  
személyek betörtek 

tulajdonított 
és dohányárut _____________el. 

tulajdonítottak 
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Segítségképpen megadunk néhány olyan szabályt, amely az alany és az 
állítmány egyeztetésére vonatkozik. 

 

o Ha a mondatnak több egyes számú alanya van, az állítmány általában 
magyarosabb egyes számban. 

o Ha az alanyok személyek, az utánuk következő igei állítmány állhat egyes és 
többes számban is. 

o Ha az állítmány a személynevek előtt áll, akkor csak az egyes szám képzelhető 
el.  

o Ha a személyeknek egymáshoz való viszonyáról, kapcsolatáról van szó, a 
névszói állítmány többes számba kerül. Egyéb esetekben viszont a névszói és 
a névszói-igei állítmány állhat egyes és többes számban egyaránt. 

o Ha a mondat alanya a mind névmás, az állítmány kerülhet egyes és többes 
számba egyaránt. 

o Amikor több, vegyesen egyes és többes számú alanynak közös állítmánya van, 
ez vagy a sorrendtől függetlenül többes számú, vagy pedig a hozzá 
legközelebb álló alanynak a nyelvtani számát követi. 

o Többes számú alany mellett egyes számú állítmány áll, ha az alany csupán 
alakja szerint többes számú, valójában viszont egységes fogalmat fejez ki. 

 
 


