7. és 8. osztály – Mintafeladatok

Ebben a dokumentumban az elmúlt évek Nyelvmester feladatlapjaiból válogattunk össze
néhány feladatot. Egy feladatlapban általában 5-6 feladat szerepel + a csoportosan
dolgozó gyerekeknek + 1 összetettebb feladatot kell megoldani (Csoportos feladat)

Szófajaink
A többes szófajú szavak mindig a mondatban nyerik el aktuális
szófajukat. Írjatok mondatokat az alábbi szavakkal úgy, hogy a megadott
szófajúak legyenek!
A. árva
a. főnév:
b. melléknév:

______________________________________________
______________________________________________

B. derék
a. főnév:
b. melléknév:

______________________________________________
______________________________________________

C. ötvenhat
a. főnév:
b. számnév:

______________________________________________
______________________________________________

D. német
a. főnév:
b. melléknév:

______________________________________________
______________________________________________

E. fagy
a. ige:
b. főnév:

______________________________________________
______________________________________________
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Csoportosítsátok a szavakat szófajuk szerint! Egy szó nem illik bele a
táblázatba. Ezt írjátok a vonalra, adjátok meg a szófaját, és írjatok
vele egy mondatot!
ápolás

borotválkozik

egyedül

felépül

mozdulatlan

nagyüzemi

négykézláb

öt harmad

reggel

sokadik

szárít

szépséges

tanulságosság

több

ügyesség

volna

FŐNÉV

MELLÉKNÉV

SZÁMNÉV

IGE

HATÁROZÓSZÓ

Kakukktojás: __________
Mondat: ____________________________________________________________

Írjatok egy olyan mondatot, amelyben szerepelnek az alábbi szófajok:
befejezett melléknévi igenév, főnév (tulajdonnév), vonatkozó névmás,
módhatározószó, kötőszó, módosítószó. A mondatban egyéb
szófajok is lehetnek, de a kötelezően előírt szófajú szavakat húzzátok
alá a mondatban, és írjátok alá a fajtáját!
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Jelentés és szófaj
A) Változtassátok meg a sok szó jelentését toldalékolással! Minden új szó mellé
írjátok oda szófaját is!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
B) Változtassátok meg a kap szó jelentését igekötőkkel! Minden új szóval írjatok
egy-egy mondatot is!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Szófaj – teszt
Karikázzátok be a helyes megoldást!
1. Láttam egy szép képet a múzeumban. Milyen szófajú ebben a szövegben az egy
szó?
a. névutó
b. számnév
c. névelő
d. névmás
2. Melyik nem névelő az alábbiak közül?
a. ez
b. az

c. a

3. Melyik szó gyűjtőnév?
a. szánalom
b. ménes

c. lódarázs

4. Melyik állítás igaz?
a. a valaki egy ismeretlen névmás
b. az egymással egy általános névmás
c. a magad egy kölcsönös névmás
d. az enyém egy birtokos névmás
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d. egy

d. kapotnyak

7. és 8. osztály – Mintafeladatok
5. Melyik főnévi igenév igei formája nem ikes ige az alábbiak közül?
a. játszani
b. szökni
c. könyörögni
d. szokni
6. Melyik állítás hamis?
a. a makaróni egy tulajdonnév
b. az én egy személyes névmás
c. az ilyen egy mutató névmás
d. az olvasva egy határozói igenév
7. Melyik nem tartozik a névszók közé?
a. főnév
b. számnév

c. melléknév

d. ige

8. Melyik szó legpontosabb meghatározása nem ige?
a. kér
b. alszik
c. mindegyik szó legpontosabb meghatározása ige
9. Melyek nem köznevek?
a. Budapest, Marci

b. majom, lakik

c. toll, pénz

d. kenyér, kifli

10. Melyik a legpontosabb meghatározás az élő szóra?
a. melléknév
b. főnév
c. folyamatos melléknévi igenév d. ige

Csoportos
Írjatok egy 15-20 mondatos fogalmazást a következő címmel!
Karácsonyra várva
A fogalmazásban húzzatok alá minimum 6 féle szófajt különböző
színekkel!
Készítsetek egy jelmagyarázatot a fogalmazáshoz, amelyen jelölitek,
hogy melyik szófajt, milyen színnel húztátok alá! pl: főnevek-zöld
Az általatok választott szófajok összes szavát húzzátok alá a
szövegben!
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Szövegtípusok
Mondat vagy szöveg?
Írjátok be a megfelelő oszlopba a jellemzőket!
szövegegység ☼ láncszem ☼a kommunikáció teljes egysége ☼zárt,
mikroszerkezeti egység ☼ láncolat ☼ strukturált, zárt egység
Szöveg

Mondat

Elszökött mondatok
Az alábbiakban öt különböző típusú szövegrészletet olvashattok,
azonban mindegyikből elszökött két-két mondat. Szerencsére
összegyűjtöttük őket, de a ti feladatotok, hogy mindegyik mondatnak
megtaláljátok a helyét. A mondatok sorszámait írjátok a szövegekben
található pontsorokra!
A Hobbit: Az öt sereg csatája Peter Jackson Hobbit-trilógiájának befejező része.
Miközben sikeresen visszahódították otthonukat Smaugtól a sárkánytól, Zsákos Bilbo és
barátai akaratlanul is halálos veszedelmet szabadítottak a világra. A dühöngő Smaug
nőket és gyerekeket sem kímélve támad Esgarothra (Tóváros). Mindeközben a
visszaszerzett kincsektől megrészegült Tölgypajzsos Thorin Bilbo erőfeszítései ellenére
hátat fordít barátainak és elárulja őket. ……….. Bár kizárólag Gandalf tud róla, Szauron
szörnyű tervet forral: orkok seregeit indította útnak, hogy a Magányos Hegyen támadásba
lendüljenek. …………….Bilbo az öt sereg gigászi csatája közepén találja magát, ahol saját
és barátai életéért is harcolnia kell, miközben Középfölde egészének sorsa forog kockán.
(filmismertető)
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Tisztelt Samsung Zrt.!
Azzal a problémával fordulok Önökhöz, hogy 2010. december 06-án vásároltam a miskolci
Vodafone márkaképviseletben egy Samsung S5830 típusú készüléket 2 éves
hűségnyilatkozattal.
……….. Mikor a készüléket megjavítva visszakaptam, a jótállási jegyre új határidőnek
2011. december 23. lett feltüntetve.
A készülék később ismételten meghibásodott, szinte használhatatlanná vált, folyamatosan
kikapcsolt, így 2011. dec. 16-án bevittem a készüléket a vásárlás helyére. ………………
2012. január 5-én bementem az üzletbe, hogy érdeklődjek a készülék szervizelési
státuszáról, ekkor tájékoztattak róla, hogy a javítást csak fizetős keretek között vállalják,
mert a garancia lejárt december 12-én! (panaszlevél)
Árnika hazavitte szegény Dzsonit a harminchat tornyú kastélyba, sínbe tette a lábát mert
nagyon ügyes királykisasszony volt ám , megmosdatta, megetette, és olyan vidám volt,
amilyen még soha. Össze is súgott a várbeli népség: Nocsak, mi történt a mi Árnikánkkal,
milyen jókedvűen jön-megy, mióta itt ez a törött lábú? Maga Árnika is csodálkozott:
Nocsak, mi történt velem, de vidáman jövök-megyek, mióta itt ez a törött lábú? …..…
Bizony Árnika beleszeretett szegény Dzsoniba.
Szegény Dzsoni meg nyögött, nyöszörgött, méltatlankodott. Azt hihetné az ember, a törött
lába miatt. Pedig törődött is ő a törött lábával! ……. Mert a szíve úgy ugrándozott,
ficánkolt, mint egy jókedvű kecskegida. Ha Árnika a közelében volt, azért, ha meg elment
valahová, azért, hogy mikor jön már vissza. A szíve azt szerette volna, hogy Árnika mindig
szegény Dzsoni ágya szélén üljön. (mese)
Ferenc pápa lufikra cserélte a galambokat
A fehér galambok reptetésének hagyománya II. János Pál pápához fűződik. ……., ezzel
szimbolizálva a világbékéért való imádkozást és a munka fontosságát. Tavaly azonban
sirályok és varjak rondítottak bele a rituáléba, és a galambokra támadtak. A hagyomány
ellen állatvédők is szót emeltek.
…….… Mint mondta: a léggömbök is ugyanúgy lehetnek a béke szimbólumai.
Ferenc szerint a lufik ugyanúgy jelképezhetik a békét, mint a galambok. Ráadásul így az
állatvédőknek sem lehet egy szavuk sem. (színes hír)
Halhatatlanság
Már nem volt fiatal, de még elég jól bírta magát; ismerték és félték a nádas lakói, de még
azon túl is, közelben-távolban, minden négylábú lény. Látása nem romlott, s ha
ezerméteres magasságból kiszemelte zsákmányát, úgy csapott le rá, mint egy kalapács,
…………
És így, viruló korában, ereje teljében, két lassú szárnycsapás között egyszer csak megállt
a szíve. ……., kiterjesztett szárnyával, fenyegető mozdulatlanságban túlélve a halált még
két vagy három perccel, míg el nem állt a szél. (novella)
1)Tájékoztatott az ott dolgozó hölgy, ha visszaérkezik a készülék, értesítenek.
2) Östör király meg csak mosolygott, mert ő aztán tudta ám, mitől jön-megy vidáman
Árnika.
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3) Ahogy a sötétség erői egyre jobban előretörnek, a törpék, tündék és az emberek
választás elé kerülnek: összefognak vagy elpusztulnak.
4) De nem mertek előbújni sem a nyulak, sem az ürgék, sem a környező falvak
baromfiai, mert ő ott lebegett ezer méter magasban
5) A szíve miatt nyögött, nyöszörgött, méltatlankodott.
6) Ennél azonban jóval nagyobb veszélyek is leselkednek a hobbitra és barátaira.
7) Ferenc pápa a galambok tavalyi megtámadása miatt döntött úgy, hogy változtat a
hagyományon – a madarakat színes lufikra cseréltette.
8) A készülék 2011. márciusban meghibásodott és szervizbe került.
9) mely egyetlen ütéssel veri be a szöget.
10) A madarakat minden január utolsó vasárnapján engedték szabadon

Fűre lépni tilos! Ez a mondat önmagában teljes szöveg. Gyűjtsetek ti
is hasonló, egymondatos szövegeket!
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Barátunk, a Móra
A következő könyvajánlóból kimaradtak a névelők. Írjátok be a
hiányzó névelőket, ahova szükséges!
Amikor Jókai Mór _________ anyai átok ellenére feleségül vette _________
Laborfalvi Rózát, annak már volt egy tizenharmadik évében lévő ________
törvénytelen lánya, akit ugyancsak ________ Rózának hívtak. _______ új „Jókai”
kisasszony szeszélyes, elkényeztetett __________ gyermek volt, _________ fiatal
lány korában pedig makacs, __________ fékezhetetlen teremtés. ________ ő
törvénytelen lánya _______ harmadik Róza, akit _______ anyja halála után
Laborfalvi kérésére ________ Jókai örökbe fogadott. _______ harmadik Rózából
Feszty Árpádnak, _______ körkép festőjének felesége lett. Laborfalvi halála után
_____ házaspár együtt élt Jókaival. ________ harmonikus _______viszony akkor
szakadt meg, amikor _______ Jókai feleségül vette Nagy Bellát, _______ nála
ötvennégy évvel fiatalabb _______ színésznőt.
Jókairól és _________ három Rózáról szól _______ népszerű írónőnek ez ______
nagyrészt ismeretlen életrajzi adatokat feltáró, de _______ romantikus elemekben
is bővelkedő igaz regénye.
Melyik könyvnek az ajánlóját olvastad? ___________________________
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Ki írta a könyvet? ____________________________________________
Mennyiért lehet megvásárolni a könyvet a kiadó honlapján? _______

Milyen szövegből valók az alábbi részletek? Ha a megoldások
betűjeleit a megfelelő helyre írjátok be, akkor fentről lefelé
összeolvasva egy értelmes szót kaptok. Mi ez a szó, és hogyan
kapcsolódik a szövegekhez?
az Óperenciás- tengeren is túl
Vizsgáznak a rendőrök matematikából.
Vágd apróra a hagymát
jelentős csapadék várható a déli megyékben
Orkney-szigetek. Szigetcsoport Skóciától ÉK-re
A nagytiszteletű úr éppen közepén volt a
tósztnak…
7) Alulírott Kovács János (sz. Balassagyarmat,
1985.01.06., an. Varga Rozália) azzal a kéréssel
fordulok Önhöz…
8) Ukrajna keleti részén az elmúlt napokban ismét
fellángoltak a harcok
9) 1 jövőbe látás 2 előre látás, körültekintés
1)
2)
3)
4)
5)
6)

10) Kérlek, add át üdvözletemet az édesanyádnak.

Ó) hivatalos levél
T) időjárás-jelentés
L) regény
G)hír
A) baráti levél
T) mese
I) szócikk egy
szótárból
E) vicc
O) szócikk egy
lexikonból
X) ételrecept

Ide írjátok a megfejtéseket!
1) ____________
2) ____________
3) ____________
4) ____________
5) ____________
6) ____________
7) ____________
8) ____________
9) ____________
10) ___________
A keresett szó: ___________________________________________
Magyarázat:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Csoportos feladat:
Gyűjtsetek benneteket érdeklő szövegtípusokat! Ragasszatok fel vagy
írjatok 1-1 példát mindegyikhez 2 A/4-es lapra, és írjátok oda, milyen
szövegről van szó: pl. zeneszöveg, hirdetés!
Adjatok címet a munkátoknak! Minimum 6 szövegfajta szerepeljen a
montázson.

Tömegkommunikáció 2015-ben
Milyen kommunikációs eszközök népszerűek 2015-ben?
Gyűjtsetek össze legalább hatot! Húzzátok alá azokat, amelyeket ti
is használtok!
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Keressetek a szórácsban 7 tömegkommunikációs eszközt, írjatok
hozzá ti is hármat, majd írjátok ki az összest ABC sorrendben!
I

N

T

E

R

N

E

T

P

P

K

J

I

B

H

E

H

M

O

Z

I

A

A

L

O

C

I

D

S

V

N

E

N

S

S

K

Ö

N

Y

V

E

A

C

A

Z

I

I

Í

Ú

J

S

Á

G

K

L

Z

I

A

R

Ó

A

R

U

I

M

R

A

R

Á

D

I

Ó
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Mivel foglalkoznak az alábbi honlapok? Írjatok mindegyikről egy
egész mondatot!
nlc.hu:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
index.hu:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
twitter.com:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
emag.hu:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
koponyeg.hu:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
wikipedia.hu:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
5percangol.hu:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
totalcar.hu:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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eduline.hu:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
csubakka.hu:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Mai világunkban a legtöbb újságnak és magazinnak van online változata
is. Látogassatok el az alábbi honlapokra, és töltsétek ki a táblázatot!
HONLAP CÍME

A SAJTÓTERMÉK NEVE

www.ng.hu

www.es.hu

www.otletmozaik.hu

www.mno.hu

www.nemzetisport.hu

www.storyonline.hu

www.napigazdasag.hu

www.est.hu

www.neon.hu
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MIVEL FOGLALKOZIK?
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Épp végeztetek a középiskolai felvételi írásbeli részével. Írjatok 1-1
sms-t, egyet a legjobb barátotoknak, egyet anyukátoknak és egyet az
osztályfőnököknek, amelyben röviden beszámoltok arról, hogyan
sikerült! Ügyeljetek a megfelelő stílus használatára!
legjobb barátnak:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
anyukának:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
osztályfőnöknek:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Írjátok le 6 mondatban mi a véleményetek a közösségi portálokról (pl:
facebook) Mit gondoltok előnynek, hátránynak? Mennyire és milyen
célra használjátok?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Csoportos feladat
Válasszatok ki egy terméket közösen, amit mindannyian kedveltek a
csoportban!
Készítsetek egy plakátot erről a termékről A/4-es méretben! Rajzoljatok,
fotózzatok! A plakát legyen figyelemfelhívó, izgalmas és kreatív!
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