
Pótvizsga 2022. Nyelvtan, 8. 

 

FELADATOK+ GYAKORLÁS 

 

1. Az összetett mondat fogalma. 

2. Az egyszerű és összetett mondat megkülönböztetése.  

3. A mellérendelő összetett mondat fogalma, jellemzői. 

4. A mellérendelő összetett mondat fajtái. A fajták jelölései, kötőszavak. 

 

Feladatok: Mf. 15-22. o. 

 

Mondatok: 

 

Megvettem az ajándékot, de elfelejtettem elhozni. 

Kata nagyon kedves volt, és mindenki szerette is az osztályban. 

Rengeteget tanultam, ezért bíztam az ötösben. 

Vagy rendelsz ebédet, vagy elmész egy étterembe. 

Ne a fejedet dugjad a ruhába, hanem a kezedet! 

 

5. Az alárendelő összetett mondat fogalma, jellemzői. 

6. Az alárendelő összetett mondat fajtái. (Alanyi, állítmányi, tárgyi mondatok. Az összes 

jelzői és határozói összetett mondat.) 

Feladatok: Mf. 23-43. o. 

 

Mondatok:  

Ahány ház, annyi szokás. 

Ahol a sövény húzódik, addig tart a kertünk. 

Aki minden feladatot megold, az lesz az esélyes a győzelemre. 

Annyi levest szedj, amennyi jólesik! 

7. Az alárendelő szóösszetételek fajtái. 

8. Az alárendelő szóösszetételek felismerése. 

 

Feladatok: Mf. 54-58. o.  

Szavak: MENNYDÖRÖG, MADÁRLÁTTA, FAVÁGÓ, SZÓKIMONDÓ, TÁRSSZERZŐ, 

GYORSÚSZÓ, JÓTETT, MADÁRDAL 

9. Az alárendelő szóösszetételek helyesírása. 

10. A mellérendelő szóösszetételek fajtái. 

Feladatok: Mf. 59-62. o. 



Szavak: ALIG-ALIG, ÍMMEL-ÁMMAL, MAHOLNAP, ADÁSVÉTEL, TESTI-LELKI, 

ÖTÖL-HATOL, SOK-SOK 

11. A mellérendelő szóösszetételek helyesírása. 

12. A szóképzés 

13. A ritkább szóalkotási módok  

Feladatok: Mf. 63-67. o. 

 

A feladat és a 6. feladat mondatait  elemezd le, és hozd majd magaddal a vizsgára! 

A 8. feladat és a 10. feladat szavai mögé írd oda, hogy milyen összetételek, ezt szintén hozd 

magaddal! 

 

ELMÉLET  

 

1. Az összetett mondat fogalma (Tk. 34. o.) 

2. Az egyszerű és összetett mondatok megkülönböztetése. 

3. A mellérendelő összetett mondat fajtái, jelölésük, kötőszók (Tk. 35. o.)  

4. A mellérendelő összetett mondatok fajtáinak felismerése, elemzése. 

5. A jelzői alárendelő összetett mondatok fajtái, utalószók, kötőszók (Tk. 43. o.)  

6. A jelzői alárendelő összetett mondatok elemzése. 

7. Az alanyi alárendelő összetett mondat + utalószók, kötőszók. (Tk. 45. o.) 

8. Az állítmányi alárendelő összetett mondat + utalószók, kötőszók (Tk. 45. o.) 

9. A tárgyi alárendelő összetett mondat + utalószók, kötőszók (Tk. 47. o.) 

10. Az alanyi- állítmányi,- tárgyi alárendelő összetett mondatok elemzése. 

11. A határozói alárendelő összetett mondatok fajtái, utalószók, kötőszók (Tk. 50-51. o.) 

12. A határozói alárendelő összetett mondatok elemzése. 

13. Az alárendelő összetett szavak fajtái. A szavak fajtáinak felismerése. (Tk. 72. o.) 

14. Az alárendelő összetett szavak helyesírása. (Tk. 72-74. o.) 

15. A mellérendelő szóösszetételek és helyesírásuk (Tk. 75-76. o.)  

16. A ritkább szóalkotásmódok (Tk. 81-82. o.) 

 

 

 


