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NYELVTAN 2020. május 4-8. (8. hét)   

Kedves Diákjaim! 

A héten a végére érünk a helyesírási tananyagnak.  

Új anyag: A rövidítések és a mozaikszók helyesírása 
 TK. 111-112. o. 
Olvasd el a megadott oldalakat! 
Készítettem vázlatot, kérlek, írd le a füzetedbe! 
 

VÁZLAT 

1. A rövidítések 

Két csoportjuk van. 

a) Valódi: aug. (augusztus), a. (alsó, alatt) Bp. (Budapest) 

b) Jelszerű: 

 mértékegységek  km (kilométer) 

 pénznemek  Ft (forint) 

 égtájak elnevezése D (dél) 

 vegyjelek  S (kén) 

 országjelek  H (Magyarország) 
TOLDALÉKOLÁSUK: kötőjellel és a toldalék a kiejtett alakhoz igazodik  
aug.-ban, km-es, Bp.-et, Ft-tal, S-nel, D-en 
 

2. A mozaikszók 

Két fajtáját különböztetjük meg. 

a) A betűszók: BKV, MTA, FTC, OTP, BÚÉK 

b) A szóösszevonások: Mahart, gyes 

TOLDALÉKOLÁSUK:  

 kötőjellel a betűszókhoz BKV-nál, MTA-nak, FTC-vel, OTP-ben 

 közvetlenül a szóösszevonásokhoz Mahartnál, gyesen 
 

(Itt van vége a vázlatnak.) 
 

Új anyag: A számok helyesírása 
 TK. 112-113. o. 
Tanulmányozd a tankönyvi szöveget, példákat, táblázatot! 
 
Mindkét tananyaghoz hasznos segítségedre lehet az alábbi oldal. Olvasd el, oldd meg a hozzá tartozó 

feladatokat! Ellenőrizni is tudod az eredményeidet. Tedd meg ezt is! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_10/lecke_03_024 

Készítsd el a feladatlapot, ez lesz a beadandód! 

BEADANDÓ 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_10/lecke_03_024


1. Mit jelenthetnek az alábbi rövidítések? 

a) ált.     f) pu.    

b) kb.     g) Kr. e. 

c) db     h) ref. 

d) dr.     i) Ui. 

e) ig.     j) u. 

2. Írd le az alábbi szavak rövidítését! 

a) észak=    f) például= 

b) telefon=    g) emelet= 

c) ifjabb=    h) saját kezével= 

d) század=    i) Magyarország= 

e) délelőtt=    j) március= 

3. Írd le a szavak mozaikszavas alakját! 

a) Magyar Távirati iroda=  f) televízió= 

b) Debreceni Egyetem=  g) kiskereskedelem= 

c) Boldog új évet kívánok!  h) gyermekgondozási segély= 

d) Művészetek Palotája=  i) tuberkulózis= 

e) Egyesült Nemzetek Szervezete= j) általános forgalmi adó= 

4. Húzd alá a helyes alakokat! 

a) MÁV-ot  MÁV-t   f) ÉK-n  ÉK-en 

b) MTA-nak MTÁ-nak  g) ker.-nek ker-nek 

c) BKK-nál BKK-nél   h) hl-el  hl-rel 

d) jún-ban jún. –ban  i) °C –s  °C-os 

e) FT-al FT-tal   j) bp.-i  Bp.-i 

5. Keresd meg a mondatokban található számneveket! Írd le őket számmal! 

a) András a tizedik kerületben a Hajó utca huszonháromban lakik. 

b) Kati kettőezer-húsz május harmincadikán lesz tizennyolc éves. 

c) Ági a kilencedikbe, Eta a tizenkettedikbe jár. 

d) Nyaraláskor a tizenharmadikon a tizenhármas szobában laktunk. 

6. Pótold – ha szükséges – a hiányzó pontokat a keltezésekben! 

a) 1848 március 15-én 

b) 1848 tavaszán 

c) 1848 és 1867 között 

d) 1848 után 

e) 1848 évi 

f) 1848-1849 év 

Jó munkát kívánok! 

Lehetőleg ne kézzel, hanem számítógépen dolgozzatok! A kérdéseket nem kell leírni, elég csak a 

sorszámukat/betűjelüket és természetesen a helyes választ. 

Határidő: 2020. május 8. péntek 20:00   cím: bobe.tancineni@gmail.com 

Áldás, békesség!  

Böbe néni 

mailto:bobe.tancineni@gmail.com

