
9. g 

Nyelvtan 2020. április 27-30. (7. hét) 

Kedves Diákjaim! 

Folytatódik a helyesírással kapcsolatos tudnivalók elsajátítása. 

1. óra 2020. április 27. hétfő 

Új anyag: A kezdőbetű.  Az idegen szavak helyesírása 

TK. 102-107. o. 

Segítségül adok a kezdőbetűk helyesírásához egy vázlatot. Nem szükséges leírnod a 

füzetedbe. 

VÁZLAT 

A) Kis kezdőbetűvel írjuk: 

 történelmi események nevét (honfoglalás, mohácsi vész) 

 ünnepek nevét (karácsony, húsvét, anyák napja) 

 rendezvények, versenyek nevét (a magyar nyelv hete, fogászati hónap) 

 pénzek nevét (forint, dollár) 

 égtájak nevét (észak, északnyugat) 

 népneveket (magyar, német, francia) 

 vallások nevét (református, buddhista) 

B) Nagy kezdőbetűvel írjuk: 

 mondatok első szavát 

 megszólítások minden főnevét 

 tulajdonneveket (Ezeket részletezem.) 

a) személynevek: 

 egyelemű: Kossuth→kossuthi  DE Kossuthtal 

 különírt: Kossuth Lajos→Kossuth Lajos-i 

 kötőjeles: Bajcsy-Zsilinszky→bajcsy-zsilinszkys 

b) intézménynevek: 

 Katona József Színház→Katona József színházi (A benne lévő köznevek –i 

képzős alakját kis kezdőbetűvel írjuk!) 

 Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium (Csak az és a kicsi!) 

 A mozik, vendéglők, üzletek, fürdők stb. Corvin mozi, Kis Rabló étterem, 

Korona cipőbolt, Lukács fürdő 

c) márkanevek: Milka csokoládé, Omnia kávé, Audi 

d) Kitüntetések, díjak nevei: 

 Nobel-díj→Nobel-díjas 

 Eötvös Loránd-emlékérem 

e) A címek: 

Búvár, Kívánságkosár, Nők Lapja, Szózat 

Magyar Nemzet→Magyar Nemzet-beli (cikket olvastam) 

f) A földrajzi nevek: 

Három csoportot különböztetünk meg. 

 egyelemű: Európa, Duna, Tiszakécske→európai, dunai, tiszakécskei 



 kötőjeles: 

o   Kis-Balaton, Dél-Dunántúli→kis-balatoni, dél-

dunántúli (köznévi előtagú) 

o János-hegy, Szent Anna-tó→János-hegyi, Szent 

Anna-tavi (tulajdonnévi előtagú) 

 különírt: Vas megye, Szabadság tér, Gyöngyös város→Vas megyei, Szabadság 

téri, Gyöngyös városi 

Ha ezeket megnézted, átismételted, akkor olvasd el az idegen szavak helyesírására vonatkozó 

részt is.  

2. óra 2020. április 29. szerda 

Új anyag: Az elválasztás. Az írásjelek 

TK. 107-111. o. 

Elevenítsd fel az elválasztásról tanultakat! Tanulmányozd a tankönyvi szöveget is! 

Tekintsd át az írásjelek című részt is! 

 

Most két beadandót készítek. Mind a két órához adok egy-egy feladatsort. 

Kérlek, oldd meg ezeket. Külön-külön részjegyet kapsz rájuk. 

 

BEADANDÓ  I. 

 

1. Javítsd ki a mondatok helyesírási hibáit!     9 pont 

a) Már Húsvétkor megbeszéltük az Anyák napi műsort és a pünkösdi programot. 

b) A Szépművészeti múzeumba megyünk Karácsonykor. 

c) A Magyarok és a Finnek egészen közeli rokonok. 

d) Az édesanyám Katolikus, az édesapám Református.  

e) Mennyiért lehet a Forintot váltani? 

2. Töltsd ki a táblázatot!       8 pont 

alapszó toldalék új szó 

Mikszáth + -i  

Fazekas Mihály Gimnázium + -i  

Mikszáth Kálmán + -i  

Nők Lapja + -beli  

Élet és Tudomány + -beli  

Dél-Kína + -i  

Balaton-felvidék + -i  

Séd patak + -i  

 

3. Hol hiányzik a kötőjel? Tedd ki, ha szükséges!    6 pont 

a) Fertő tó   b) Szabadság híd  c) Bakony hegység 

d) Duna híd    e) Petőfi féle   f) Al Duna 

 4. Egészítsd ki a szavakat a megfelelő magánhangzóval!    16 pont 

 a) i-í: gejz_r, szerv_z, na_v, dev_za 



 b) o-ó: diszk_, fot_riporter, vide_, kil_méter 

 c) u-ú: _nió, cenz_ra, abszol_t, strukt_ra 

 d) ü-ű: zs_ri, trib_n, koszt_m, parf_m 

5. Írd le a szavak milyen kérdésre felelő azonos tőből származó melléknevét! 5 pont 

a) szimbólum 

b) típus 

c) kultúra 

d) tradíció 

e) harmónia 

6. Egészítsd ki a szavakat a mássalhangzó rövid vagy hosszú alakjával!  10 pont 

a) r: ba__ikád, a__ogáns, te__or, ko__igál, konku__encia 

b) n: te__isz, mille__ium, pa__íroz, ko__ektor, iró__ia 

 

BEADANDÓ II. 

1. Pótold a hiányzó írásjeleket Eötvös József aforizmájában!   3 pont 

Miután nem tehetünk semmit miből valami ne ragadna ránk ne foglalkozzék senki oly 

tárggyal mely által magát beszennyezhetné. 

2. Tedd ki a hiányzó vesszőket!      3 pont 

a) Se kint se bent mint a küszöb. 

b) Azt se tudja eszik-e vagy isszák. 

c) Jaj kinek se esze se pénze! 

3. Írd le szótagolva az alábbi szavakat!      17 pont 

jégeső, dodzsem, partig, mégis, megalszik, névadó, ébresztget, Szolnokig, Pécsett, 

Rákóczi, Vargha, maharadzsa, milligramm, hordágy, felébred, legelső, mechanika 

4. Írd le szótagolva az alábbi szólásokat, közmondásokat! 

a) Kapálódzik, mint ürge a madzagon. 

b) Ma menyasszony, holnap asszony. 

c) Lerántja az álarcát. 

 

Jó és eredményes munkát kívánok! 

 

FONTOS 
Kérlek, ha lehet, ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A két feladatot egy levélben 

juttassátok el hozzám! A számomra elküldött levél tárgyába pedig írjátok be a tantárgy nevét, 

valamint a 7. heti beadandó szavakat! 



Köszönöm szépen. 

 

Határidő: 2020. május 2. (szombat) 20:00. 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Áldás, békesség! 

      Böbe néni 
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