
9. g 

Nyelvtan 

Kedves Tanulóim! 

A héten folytatódik a helyesírási témakör. 

Az új anyag bevezetője: Helyesírásunk alapelvei  

Tk. 92-93. o. 

Olvasd el ezeket az oldalakat, tanulmányozd a 93. oldal ábráját! 

 

1. Új anyag: A kiejtés elve 

TK. 93-94. o 

Alaposan olvasd el a megadott oldalakat! 

Nézd meg a ppt 1-6. diáját! 

https://slideplayer.hu/slide/11482481/ 

2. Új anyag: A szóelemzés elve 

TK. 95-96.o. 

Olvasd el figyelmesen a leckét! 

Folytasd a már elkezdett ppt-t  a 7-11-es diák megtekintésével! 

 

BEADANDÓ 

Készítsd el az alábbi feladatokat! (Lehetőleg ne kézzel, hanem számítógépen!) 

 

1. Fogalmazd meg, mi a különbség a helyesírási szabályok és a helyesírási alapelvek között! 

2. Csoportosítsd a szavakat! Töltsd ki a táblázatot! 

A kiejtés elve A szóelemzés elve A hagyomány elve Az egyszerűsítés elve 

    

pálya, asszony, böjt, anyja, Kölcsey , annyi, tízes, adsz, hattyú, batyu, korcsolya, mossa 

3. Javítsd ki a mondatokban előforduló helyesírási hibákat! Írd le helyesen a mondatokat! 

a) A szelid ijjász a hínárosban kiváncsiskodott. 

b) A pénzsovár óríás buzgón lottozótt. 

c) A hüvös homokdünék lenyűgözték a látogatokat. 

4. Pótold a mondatok hiányzó mássalhangzóit! 

a) Ha___ menjen a ha____seregbe! (d) 

b) Nem érdemes megfe____ni őt azért, mert rosszul fe___te be a kosarat.(d) 

c) Kiá____hatatlan alak, mert csak á___tat azzal, hogy leszedi az á___ványt. (l) 

d) Nem te__lik arra, hogy á___mennyezetet építsünk a lemá___ó  fal helyett. (l) 

5. Gyűjts tíz szót példaként a szóelemzés elvéhez! 

6. Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben megadott igék megfelelő alakjával! 

a) Már régóta vágyott arra, hogy ő ___________________ ezt a szerepet. (játszik) 

b) A mágnes magához ________________a gombostűt. (vonz) 

c) A bálra drága ruhát vettek, hogy elegánsnak __________________. (látszik) 

 

https://slideplayer.hu/slide/11482481/


FONTOS 

Kérlek, hogy ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A számomra elküldött levél tárgyába pedig 

írjátok bele a tantárgy nevét, valamint a 3. heti beadandó szavakat! 

Köszönöm szépen. 

 

Beküldési határidő: 2020. április 7. kedd 20:00 

bobe.tancineni@gmail.com címre 

 

Ügyeljetek a helyesírásra, hiszen ez most nagyon számít! 

 

Jó munkát kívánok mindenkinek! 

Böbe néni 
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