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Nyelvtan  2020. április 20-24. (6. hét) 

Kedves Diákjaim! 

Remélem, mindenki kipihente magát a tavaszi szünetben. Ugye mindannyian feltöltődtetek 

energiával és most újult erővel folytatjátok a tanulást? 

A már megkezdett különírás és egybeírás részt folytatjuk tovább. 

TK. 100-102. o. 

Olvasd el a tankönyvi magyarázó szöveget. Megint készítek vázlatot, remélem, így 

könnyebben megértitek ezeket a helyesírási szabályokat. Tehát folytasd a vázlat leírását! 

 

VÁZLAT 

E) Az anyagnévi jelzős, a számnévi jelzős és a folyamatos melléknévi igeneves szerkezetek  

Ezekre egy szabály vonatkozik. A táblázat szemléletesen megmutatja ezt. 

 Anyagnévi jelzős 
szókapcsolatok 

Számnévi jelzős 
szókapcsolatok 

Folyamatos 
melléknévi igeneves 

szókapcsolatok 

egyszerű szó + 
egyszerű szó 

aranylánc háromnapos védőgát 

egyszerű szó + 
összetett szó 

arany nyaklánc három hónapos védő homokgát 

összetett szó + 
egyszerű szó 

fehérarany lánc tizenhárom napos partvédő gát 

összetett szó + 
összetett szó 

fehérarany nyaklánc tizenhárom hónapos partvédő homokgát 

 

F) Mozgószabály 

 Ha egy eredetileg kötőjellel írt összetételt újabb taggal bővítünk 

(pl. számítógép-programozó + képzés), az első két tagot egybeírjuk, és ahhoz 

kapcsoljuk kötőjellel az utótagot: számítógépprogramozó-képzés.  

 Hasonló a helyzet azoknál a többszörös összetételeknél, amelyeknek első 

két különírt tagjához csatoljuk a harmadik tagot (pl. személyi jövedelemadó + 

bevallás → személyijövedelemadó-bevallás). 

 

G) MELLÉRENDELŐ SZÓÖSSZETÉTELEK 

A mellérendelő szóösszetételek közül azokat írjuk egybe, amelyeknek csak az utolsó tagját 
toldalékoljuk (pl. búbánat[os], csigabigá[k], hírnév[vel]). Kötőjellel írjuk őket a legtöbb esetben: 

 ha azonos, toldalékolatlan tövek ismétlése alkotja az összetételt (pl. egy-egy, már-már); 
 ha egyik tagjuk nem önállóan használt szó (pl. nőttön-nő, unos-untalan); 
 ha a toldalékokat mindkét tag megkapja (pl. apád-anyád, tesz[nek]-vesz[nek]); 
 ha nem vagy csak kivételesen toldalékolhatók (pl. csitt-csatt, sakk-matt). 



Különírjuk a kézről kézre, szemtől szembe, illetve a fej fej mellett, kéz a kézben típusú szerkezetek 
tagjait. Ezeknek mindkét tagja értelmes szó. 

(ITT VAN VÉGE A VÁZLATNAK) 

Szokásomhoz híven ismét egy feladatlapot állítottam össze. Legyetek szívesek megoldani! 

Beadandó 

1. Írd le helyesen a vázlat E) pontja alapján a szavakat! 

a) alumínium + edény= 

b) acél + mérő + szalag= 

c) bőr + pénz + tárca= 

d) gyapjú + sál= 

e) mű + anyag + padló + burkolat= 

f) hernyó + selyem + ing= 

g) védő + nő= 

h) ötvenhét + másodpercnyi= 

i) egy + szótagos= 

2. Készítsd el a szavak helyesen leírt alakját a mozgószabály alapján! 

a) családi ház + építés= 

b) hideg víz +csap= 

c) kémia + házi feladat= 

d) kutya macska barátság= 

e) kajak kenu verseny= 

f) idegen nyelv + oktatás= 

g) használt ruha bolt= 

3. Húzd alá a szópárok közül a helyes alakot! 

a) néha néha  néha-néha 

b) réges régi  réges-régi 

c) eget földet  eget-földet 

d) házról házra házról-házra 

e) süt főz  süt-főz 

f) piff puff  piff-puff 

g) hébe hóba  hébe-hóba 

h) hír név  hírnév 

i) nap nap után nap-nap után 

j) várva várt   várva-várt 

 

Jó munkát kívánok mindenkinek! 

 

Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok!  A számomra elküldött levél tárgyába 

pedig írjátok be a tantárgy nevét, valamint a 6. heti beadandó szavakat! Köszönöm szépen. 

Határidő: 2020. április 24. (péntek) 20:00.  Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Áldás, békesség!  
Böbe néni 

mailto:bobe.tancineni@gmail.com

