
9. 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 6. hétfő 

A hagyomány elve (TK. 96. o.) 

Olvasd el a tankönyvi szöveget, értsd meg a lényegét! 

A már megkezdett online tananyag további megtekintése. (12-13. diák) 

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

 

2. óra  2020. április 8. szerda 

Az egyszerűsítés elve (TK. 96-97. o.) 

Figyelmesen olvasd el a hozzá tartozó leírást! 

A már megkezdett online tananyag további megtekintése. (14-15. diák) 

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

A 15. dián van egy hiba! 

 

FIGYELEM! FONTOS! 

Az egyszerűsítő írásmódnál megváltozott a keresztnevek helyesírása. 

(Ha valakinek régi tankönyve van, ott is rosszul szerepel!) 

HELYESEN: 

A Mariann-nal, Ivett-tel, Bernadett-től, Zsanett-tel, Kamill-lal.  Azaz nemcsak a 

családneveknél, hanem a keresztneveknél sem szabad egyszerűsíteni, ha három azonos 

mássalhangzó van egymás mellett! 

 

3. óra  2020. április 15. szerda 

A különírás és az egybeírás (TK. 98-100.) (Ezt több órán keresztül vesszük!) 

Tanulmányozd a tankönyvi szöveget! 

Kérlek, írd le a füzetedbe az alábbi vázlatot! 

 

VÁZLAT 

Általában különírjuk az egymás mellett álló szavakat. 

Az egybeírás három esete: 

 jelentésváltozás (ezermester, barátfüle, parkolóóra) 

 jelöletlen nyelvtani viszony (életmentő, távolugrás, rigófészek) 

 hagyomány (faasztal, négytagú, indítóállvány) 

 

Az alárendelő szószerkezetek és szóösszetételek helyesírása 

A) 

A szóösszetétel típusa Különírás Egybeírás 

Alanyos árvíz sújtotta (vidék) nyakatekert 

Tárgyas életet ment életmentő, egyetért 

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


Határozós távolra ugrik távolugrás, ágrólszakadt 

Minőségjelzős kis ujj kisujj 

Mennyiségjelzős hat ökör, orvos bátyám, 
gyermek szereplő, ajándék 
lemez 

hatökör 

Birtokos jelzős a láb ujja lábujj, barátfüle 

Jelentéstömörítő (ilyen nem lehetséges) hollófekete, emlékkönyv 

 

B) A két tagból álló szóösszetételeket EGYBEÍRJUK: energiatakarékosság 

Kettőnél több tagból állókat: 

 hat szótagig EGYBE pl. számítógépszerviz 

 hat szótagnál hosszabb, KÖTŐJELLEL pl. számítógép-billentyűzet 

Az igekötő is összetételi tag, ha két szótagú! 

A jeleket és a ragokat NEM számoljuk. 

C) Ha tulajdonnévhez köznévi utótagot kapcsolunk, azt KÖTŐJELLEL tesszük. 

pl. Balassi-vers, Kazinczy-verseny 

D) Igekötős kapcsolatok: 

EGYBE: megír, kikérdez, átmegy 

KÜLÖN: meg akarjuk írni, ki szeretném kérdezni, át kellene menni 

 nem írja meg, nem kérdezi ki 

KÖTŐJELLEL: vissza-visszanéz, meg-megáll 

  oda-vissza szaladgál, ki-be járkál 

 

(Eddig tart a vázlat, ígérem, legközelebb nem írunk ennyit!) 

Beadandó: Ismét egy feladatlapot kapsz kitöltésre. 

FELADATLAP 

1. Pótold a hiányzó j vagy ly betűket! 

bo___ong, fo____tanak,  kóvá___og, lesú__t, nyava___og, somo____og, sü____ed, für___, 

hangyabo____, kara___, mág___a, zsiva___, bá___os, forté____os, ka___la, rigo___ás, 

tava___, ma___d, re___té___es, ha___dan 

2. Húzd alá a helyes alakot! 

Kazinczy Kazinczi 

Weselényi Wesselényi 

Kosuth  Kossuth 

Kölcsey  Kölcsei 

Vörösmarthy Vörösmarty 

Babits  Babics 

Dériné  Déryné 

3. Oldd meg a szóegyenleteket, és írd le az így kapott szóalakokat! 

Bernadett + -vel=   sövény + nyírás= 

Papp + -val=    futball + labda= 

bridzs + -vel=    jegy + gyűrű= 

balett + táncos=   Gimm + -mel= 

4. Alkoss szóösszetételeket az alábbi szavakból! Írd le mindet helyesen!  



a) ajak, kerekítéses    g) tömeg, kommunikáció 

b) állapot, határozó    h) rabszolga, kereskedelem 

c) időtartam, váltakozás   i) vármegye, rendszerről 

d) jelentés, megkülönböztetés  j) függvény, ábrázolás 

e) mássalhangzó, rendszer   k) valószínűség, számítás 

f) mozaikszó, alkotás    l) tojás, fehérje 

5. Foglald külön-külön mondatba a szópárokat! 

a) sok szög – sokszög 

b) földön futó – földönfutó 

c) kis ujj – kisujj 

 

Jó munkát kívánok mindenkinek! 

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

pedig írjátok bele a tantárgy nevét, valamint a 4-5. heti beadandó szavakat! 

Köszönöm szépen. 

 

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

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 

Lenne egy másik kérésem is. Mivel én csak az e-mail-címetek segítségével érlek utol benneteket, 

legyetek szívesek naponta megnézni a leveleiteket. Van, hogy valami miatt visszaküldök egy-egy 

beadandót, s mellékelem a kéréseimet. Meg lehetne oldani, hogy reagáltok ezekre? Nagyon 

kellemetlen, hogy várom tőletek a javítást, a módosítást, a pótlást, s nemhogy ezt nem kapom meg, 

még azt sem, hogy tudomásul vetted ezt a lehetőséget, de nem kívánsz vele élni. Vagy azt, hogy 

megkaptad, s majd igyekszel. Tudom, hogy sokfelé kell alkalmazkodnotok, rengeteg a tennivalótok, 

de könnyebben menne a közös munka, ha jobban figyelnétek rám.   

Előre is köszönöm az együttműködéseteket! 

 

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

  

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
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