
11. g 

NYELVTAN 

Kedves Diákjaim! 

Most két hétre kapjátok meg a feladatokat, pontosabban a tavaszi szünet előtti három napra, illetve 

az utána következő háromra. Dátumozom, a könnyebbség kedvéért. 

1. óra  2020. április 8. szerda 

A nyelvi tervezés, a nyelvpolitika 

TK. 82-85. o 

Kérlek, olvasd el a tankönyvi szöveget. Tanuld meg a két fontos fogalmat! (Fogalomtár 

röviden összefoglalja) 

 

2. óra  2020. április 15. szerda 

A nyelvművelés 

TK. 85-88. o 

A tankönyvi szöveg tanulmányozása mellett tekintsd meg ezt a videót! 

https://mediaklikk.hu/video/2020/03/24/erettsegi-2017-magyar-7-nyelvtan-nyelvujitas# 

 

BEADANDÓ  (Mindkét órához lesz feladat!)  A feladatokat nem kell leírnod, elég, ha a 

sorszámokat jelölöd! 

 

1. a) Mi a nyelvi tervezés fogalma? 

b) Hazánkban mit vesznek figyelembe a nyelvi tervezéskor? (3-at) 

2. a) Mi a nyelvpolitika? Írd le a rövid meghatározását! 

b) A nyelvpolitika négyféle álláspontot képviselhet.  Sorold fel ezeket! (Részletezés nem 

kell!) 

 

A videóhoz kapcsolódnak a következő feladatok. 

3. Miért kötik 1872-höz a nyelvújítás végét? 

4. Ki szállt először síkra a magyar nyelv mellett? 

5. Ki robbantotta ki a nyelvújítási vitát? 

6. Sorolj fel 5 nyelvújítási képzőt! Támaszd alá egy-egy ma is használatos példával! 

7. Az alábbi szavak nem terjedtek el. Mit használunk ma ezek helyett? 

a) csalomány: 

b) csepegély: 

c) restnök: 

d) mozgony: 

e) esékeny: 

8. Milyen új szó keletkezett ezzel a módszerrel? 

a) cső + orr= 

b) híg + anyag= 

c) zengő + tambura= 

d) ordít + kiabál= 

https://mediaklikk.hu/video/2020/03/24/erettsegi-2017-magyar-7-nyelvtan-nyelvujitas


9. Melyik szó tűnt Kazinczy Ferenc számára ízléstelennek? 

10. Mi a gúnyirat másik neve? 

11. Mennyi szó szerepel a Mondolat szószedetében? 

12. Mi nem működött a nyelvújítással kapcsolatban? (2 ) 

 

Jó munkát kívánok! 

 

FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A két órához kapcsolódó feladatokat 

egyben küldjétek el!  A számomra elküldött levél tárgyába pedig írjátok be a tantárgy nevét, valamint 

a 4-5. heti beadandó szavakat! 

Köszönöm szépen. 

 

Határidő: 2020. április 17. (péntek) 20:00. 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Köszönöm mindenkinek, hogy komolyan veszi a tanulást. Jó érzés, hogy megérkeznek a beadandók, 

főleg az, hogy többnyire rendesen, odafigyelve dolgoztok. Remélem, ez így is marad. 

 

Szép, mosolygós, áldott húsvéti ünnepeket nektek és az egész családotoknak! 

  

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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