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A MONDAT ÉS A SZÖVEG 

(folytatás) 

 

62. Állapítsd meg a mondatrendet! Hol helyezkedik el a főmondat?  

– az összetett mondat elején:  1 

– az összetett mondat végén:  2 

– beékelődik a főmondatba:   X 
 

a) Tudod-e, hogy a csizmadiát mióta hívják csizmadiának? 

b) Amikor Mátyás volt a király, akkor kapta azt a megtisztelő nevet. 

c) Ennek pedig a históriája az, hogy élt egyszer az országban egy ravasz csizmadiamester. 

d) Arra számított, hogy a király bőkezűen megjutalmazza csekély ajándékáért. 

e) Csinált egy pár parádés csizmát, hogy majd felviszi a királynak Budára. 

f) „Aki a csizmámért egy tarisznya aranyat akaszt a vállamra, olyan király való nekem.” 

g) Már a palota kapujában kezdett öntelten hivalkodni mindenki előtt, aki csak az útjába 
került. 

h) Az ajtónálló, aki bejelentette a mestert, megsúgta az érkező számítását a királynak. 

i) Mátyás király, ahogy illik, megköszönte a csizmát. 

j) Aztán megparancsolta a szolgáknak, hogy tömködjék tele a lovak alól való szalmával. 

k) A szolgák, akik a parancsot gyorsan teljesítették, így adták át a díjat: 

l) „Ez a csizma díja, amelyet megérdemeltél.” 

m) Mint a kámfor, úgy eltűnt a ravaszdi a csizma díjával a palotából. 

Fejezd be találó csattanóval a tréfát! A történetet megtalálod Szép Ernő: Mátyás király 
tréfái című könyvében. 

63. Pótold a hiányzó írásjeleket! 

Való az hogy magyarból rosszak a jegyeid Látod ezt nem tudom megérteni Mit tud az 
aki még az anyanyelvét sem ismeri jól Ne hidd azt hogy nem kell tanulni Azt ajánlom 
fogadj meg egy jó tanácsot Vigyázz jobban dolgozataid külalakjára mert a csúnya 
külalak a tartalom értékét is rontja Megfigyelted-e hogy a jó tanulók szépen is írnak 
Hát azt tapasztaltad-e hogy a gondos olvasható írásban kevesebb a hiba 
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64. A következő versrészletben állapítsd meg: 

a) versszakonként a mondatok számát; 

b) a mondatok fajtáját szerkezetük szerint! 

 
Elsuhogott a füttyös 

sárgarigó is délre. 

Sárgul az árva diófa 

zöld terebélye. 
 

… 
 

Földre, fejekre, kosárba 

kopog a dió-zápor, 

burkos dióra a gyermek 

kővel kopácsol. 
 

Már, mintha álmodnék, hallom 

zaját a jó örömnek, 

darálók forognak, diós 

mozsarak döngnek. 
 

Fagyban és nagy havazásban 

meg kell maradnunk jónak 

s tisztának is, hogy örüljünk 

csörgő diónak. 
 

Majd csorgó hó levén ring a 

picike dió–csónak, 

s lomb zöldül újra a füttyös 

sárgarigónak. 

(Nagy László: Dióverés – részlet) 

 

65. Alakítsd át összetett mondattá! 

a) A dolgozni nem szerető (személy) nem érdemel kenyeret. 

b) Eszünkbe jutott a távolléted. 
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66. Írd le tollbamondás után az alábbi szöveget, majd húzd alá az alanyi mellék-
mondatot tartalmazó összetett mondatot! 

 „Azokról az előkelőségekről, akik nem tudtak más érdemekkel dicsekedni, mint 
őseik nagyságával és hőstetteivel, Swift ezt a példázatot mondta: 
 – Olyanok, mint a krumpli. Ami bennük érték, az a föld alatt van.” 

 

67. Alakítsd át a következő nehézkes mondatokat alárendelő összetett mondatokká! 
Fejezd  ki a mondat alanyát alanyi mellékmondattal! 

Dicséretben részesülnek a feladataikat legpontosabban végző tanulók. A keveset nem 
becsülő (ember)  a sokat nem érdemli. A gyorsabban futó hamarabb célhoz ér. A 
rendszeresen sokat olvasó (egyén) művelt lesz. Késlekedésed nem volna illő. 

 

68. Fejezd ki alanyi mellékmondattal a kiemelt részt! 

Az önző másoknak nem segít. Célunk kezdettől az alapos tudás megszerzése. 
Osztályfőnökünk engedélyétől függ az új film megtekintése. Az úszni nem tudó ne menjen a 
mély vízbe. A másnak rosszat akaró pórul jár. 

 

69. Egészítsd ki alanyi mellékmondattal a következő főmondatokat! 

Ott voltak azok is, ___________________________ . 

Jó, hogy ___________________________________ . 

Az hiányzik, ________________________________ . 

Szomorú dolog, _____________________________ . 


