NYELVTANI GYAKORLÓFELADATOK - SZÓFAJOK
1. Oldd meg az alábbi szöveggel kapcsolatos nyelvtani feladatokat!
Géza kemény kézzel, szigorúan irányította a magyarság sorsát. Családjával együtt felvette
a kereszténységet. A törzsfőket és a népet is erre kényszerítette. Erős hadsereget szervezett.
Fejedelmi székhelyül a Duna jobb partján fekvő Esztergomot választotta.
a) Írd le a pontvonalra a szövegből azt a szót, amelyikben először figyelhető meg
mássalhangzók összeolvadása!
A szó: ........................................
b) Írd le a pontvonalra a szövegből azt a szót, amelyikben először figyelhető meg írásban
jelölt teljes hasonulás!
A szó: ........................................
c) Írd le a pontvonalra a szövegben található igekötős igét! ...............................................
d) Írd le számmal a pontvonalra, hogy a szövegben hány tulajdonnév található!
............................................
2. Alkoss mondatokat a minta szerint!
minta: hold + melléknév + jelen idejű ige = A fényes hold világít.
a) fák + melléknév + múlt idejű ige = ....................................................................................
..............................................................................................................................................
b) levél + számnév + jövő idejű ige = ....................................................................................
..............................................................................................................................................
c) madár + melléknév + feltételes módú ige = .......................................................................
..............................................................................................................................................

3. Nevezd meg a kiemelt szavak szófaját!
Mi az igazság?
Vajon szeret-e mindenki tanulni? Ugye, nehéz erre mindenki által elfogadott jó választ
adni? S ha azt kérdezem, szerettek-e játszani? Bezzeg egyszerűbb a felelet.
Gondolkoztatok-e azon, vajon miért, mi miatt van ez így? Aligha tévedek, amikor azt
mondom, - alaposan átgondolva - talán azért, mert a tanulásban nincs annyi örömetek, mint
a játékban.
De mi jelenti az örömöt? A siker.
A tanulmányi munkában pedig csakugyan nem könnyű sikert elérni. De ne adjátok fel
a harcot! Annál nagyobb az öröm, minél jobban meg kell érte küzdeni.
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4. Elemezd az alábbi igéket a következő szempontok szerint:
mód, idő, szám, személy, ragozás.
leírhatnátok: ____________________________________________________
játsszatok: ____________________________________________________
kitaláljuk: ____________________________________________________
5. Az alábbi szavakkal alkoss két-két mondatot úgy, hogy a szó a megjelölt szófaji értékben
szerepeljen!
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6. Hogyan csoportosítjuk a főneveket?
Készíts táblázatot, amelybe beírhatod a tulajdonnevek fajtáit a felsorolt példák alapján!
Benedek Elek, Bodrog, Szultán, Jupiter, Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai-díj, Amodent,
A félőlény

