
9. g 

Kedves Diákok! 

 

A magyar nyelv és irodalom tantárgyakat heti egységben, ciklusban kapjátok meg. Az itt 

megjelenő tananyagok, tennivalók tehát kb. 2 tanórányi nyelvtant és 2 tanórányi irodalmat 

tartalmaznak. 

A házi feladatoknak, beadandóknak a határideje: 

a nyelvtant kedden 20:00-ig  

az irodalmat szerdán 20:00-ig kérném szépen eljuttatni hozzám a 

bobe.tancineni@gmail.com címre. Az elküldött válaszok lehetnek fotók, begépelt szövegek 

is. A leveletekbe legyetek szívesek a saját neveteket beleírni.  

 

Bárkinek gondja, baja, óhaja van, keressen bizalommal! 

Mindenkinek nagyon tartalmas, hasznos tanulást, készülést kívánok, de lehetőleg segítsetek a 

testvéreiteknek, a szüleiteknek is, legyetek (persze csak szigorúan otthon!) sokat a kertben, 

levegőn! Sok erőt, vidámságot!  

 

Irodalom 

1. Új anyag: A reneszánsz irodalma  

Tk. 124 - 129. o. 

Segítségként a következő: 
https://slideplayer.hu/slide/2044402/ 

Feladat: Kb. 10-12 összefüggő mondatban bemutatni a reneszánsz általános jellemzőit! 

Ezt kérlek, küldd el számomra 2020. március 25. 20:00-ig! 

 

2. Új anyag: Petrarca szonettjei 

Tk. 130-133. o. 

Tekintsd át az életrajzát! Megjegyzendő adatok: humanista tudós, itáliai reneszánsz első 

jelentős költője, 1327-es élménye, koszorús költő.  

A Daloskönyv lényegét emeld ki!  

Tanulandó a szonett fogalma (Tk. 133. o.) 

Olvasd el a verset! Ti szerencsés füvek, boldog virágok… címűt (Tk. 131. o.) 
https://www.youtube.com/watch?v=MPDKdtE0P74 

Kérlek, tanulmányozd a szonett elemzését! 

Házi feladat: A Tk. 131. oldalán a 6. 9. 10. kérdésekre válaszolni, s küldeni 2020. március 25. 

20:00-ig. (Tehát a kettő irodalom házit egyszerre kérném.) 
 

Nyelvtan 

Új anyag: A mondatok  

1. óra Tk. 76-79.  

Először olvasd el a tankönyvi szöveget, majd nézd meg a videót! 
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/mondat-fogalma-es-csoportositasa 

2. óra  Tk. 79-82.  

A tankönyvi szöveg áttekintése után, két videót ajánlok a figyelmedbe. 
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-i 
https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/az-osszetett-mondatok-fajtai-ii 
Ha ezeket alaposan megnézted, megértetted, akkor oldd meg a feladatlapot, s küldd vissza  

2020. március 24. 20:00-ig! Köszönöm szépen! 
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 Feladatlap 

 

1. Alkoss megadott fajtájú mondatokat! 

a) egyszerű, tagolt, teljes, bővített, óhajtó 

b) egyszerű, tagolatlan, felkiáltó 

c) összetett, alárendelő, felszólító 

d) összetett, mellérendelő, kijelentő 

2. Készíts egyszerű mondatot úgy, hogy legyen benne alany, állítmány, tárgy, helyhatározó, 

időhatározó, minőségjelző. A jelző az alanyhoz kapcsolódjon! 

3. Elemezd az összetett mondatokat! Alkalmazd a tanult jelöléseket! Készítsd el az ágrajzukat 

is! 

a) alárendelőek: 

Uralkodás közben válik el az, hogy milyen az ember. 

Nem azért megyek el, hogy vissza ne jőjek. 

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent.  

b) mellérendelőek: 

Fáj a szívem, a szemem meg könnyezik. 

A lónak négy lába van, mégis megbotlik. 

A betegnek teljes nyugalomra van szüksége, vagyis kerülnie kell minden izgalmat. 

 

 

 


