Felvételi előkészítő – magyar nyelv és irodalom
Leíró magyar nyelvtan feladatsor megoldása
(2.feladatlap)
1. Töltsd ki a táblázatot!
vizet iszom, száműztem magamat, Tiszteljétek a közkatonákat! pusztán születtem, messze
vándoroltam, keresztúton állok, első esküm, fekete kenyér, Nemzeti dal
Alárendelő szószerkezetek
Bővítmény

Alaptag

Tárgyas szószerkezetek

Határozós szószerkezetek
Jelzős szószerkezetek
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2. Alkoss az itt lévő szavakból szószerkezeteket! Állapítsd meg a szószerkezetek tagjai
közti viszonyt!
a nép gondjait

birtokos
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a főurak nem kedvelték
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3. Alkosd meg az alábbi szószerkezeteket úgy, hogy az eszik ige legyen az alaptag!
Eszközhatározós:

kézzel eszik

Módhatározós:

mohón eszik
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Tárgyas:

halat eszik

Alanyos:

a lány eszik

4. Írd a táblázat megfelelő rovatába, hogy milyen szószerkezet jelentését sűrítik a
felsorolt képzett szavak és mi a képző jelentése!
gereblyéz

A szószerkezetek
gereblyével dolgozik

A képző jelentése
valamivel bánik

csomóz

csomót köt

valamit létrehoz

véleményez

véleményt mond

cselekvés eredménye

keményít

keménnyé tesz

valamilyenné tesz

fehéredik

fehérré válik

valamilyenné

5. Melyik a párja? A felsorolt szavaknak az a szó a párja, amelyik ugyanazokra a
betűkre végződik, és a szófaja is azonos. A párokat a keretbe írt szavak közül
válogasd ki, és írd a szópárok mellé a szófaj megnevezését!

árva, borsó, énekelve, (levest) főzött, kérdezünk, köszöni,
köszönni, sétáló, töltött (paprika), teve

a szó
medve
korsó
gyáva
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táncoló
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töltött (paprika)
énekelve
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szófaja
főnév
főnév
melléknév
ige
ige
ige
melléknévi igenév
melléknév
határozó

