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I. MIT TANULTUNK AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN?
1. A kommunikáció és a tömegkommunikáció

1.   Olvasd el az alábbi cikk részletét, és válaszolj a kérdésekre!

Elkészült a globális digitális helyzetkép – részlet
A Nielsen felméréséből kiderül: hazánkban is zajlik a digitális forradalom,  
de a világátlagnál kevésbé gyorsan. 

Míg a hatvan vizsgált országban a megkérdezettek átlag 69 százaléka gondolja, 
hogy a személyes kapcsolatokat egyre inkább az elektronikus eszközök váltják 
fel, addig Magyarországon ez az arány 51 százalék. Többek között ezt állapítja 
meg a Nielsen most megjelent tanulmánya, amelynek „Harc a nézőkért vilá-
gunkban, ahol a tévé mindenütt elérhető” a címe. […]

VéLeméNy mAGyArOrSzáG 60 OrSzáG
áTLAGA

„A videoprogramok életem fontos részét jelentik.” 25 55
„A személyes kapcsolatokat egyre inkább elektronikus 

eszközök helyettesítik.” 51 69

„élvezem azt a szabadságot, hogy kapcsolatba kerülhetek 
valakivel bárhol, bármikor.” 49 76

„Szívesebben nézek videoprogramokat akkor, 
amikor azokat a megadott időpontban sugározzák.” 57 65

„Szívesebben nézek videoprogramokat akkor, 
ha kapcsolódnak a közösségi médiához.” 23 49

„minél nagyobb a képernyő, annál jobb.” 48 63

Forrás: Nielsen fogyasztói információkat és ismereteket szolgáltató vállalat

Fontos kutatási eredmény, hogy a személyes találkozásokat, összejöveteleket 
felváltják a közösségi médián folytatott valós idejű beszélgetések, és a résztve-
vők ott cserélik ki véleményeiket kedvelt tévéműsoraikról. Társasági esemény 
lett a közös tévénézés, ami már kilépett a nappali vagy hálószoba falai közül. 

A vizsgált országok válaszadóinak nagyobb része, 53 százaléka bizonyos té-
véműsorokat azért néz meg, hogy utána tudjon róla csetelni a neten. Továbbá 
49 százalék szívesebben megnéz videoprogramokat akkor, ha azok valamilyen 
módon kapcsolódnak a közösségi médiához. 

A második, harmadik és néha a negyedik képernyő egyrészt megnöveli a né-
zők választási lehetőségeit, másrészt pedig a tartalomszolgáltatóknak, valamint 
hirdetőknek további alkalmakat nyújt arra, hogy elérjenek nézőket, és kapcso-
latba kerüljenek velük.  […]

(Médiainfó – www.mediainfo.hu, 2015. 04. 02. 15:34)
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a)  Mi a Nielsen?

 

b)  A cikk szerint hány országban végzett felmérést a Nielsen?

 

c)  Nevezz meg egy olyan országot, ahol végeztek felmérést!

 

d)  A cikk mely állításait támasztják alá a táblázat adatai? Jelöld ezeket aláhúzással!

e)  A cikkben közölt felmérés szerint a közösségi média kiszorítja a tévéné-
zést vagy sem? Válaszodat indokold is 2-3 mondattal!

 

 

 

 

2.   Számolj be a felmérés eredményeivel összefüggésben saját médiafogyasztói 
szokásaidról 2-3 mondatban! 

 

 

 

 

3.   Mutasd be néhány mondatban a felsorolt fogalmak felhasználásával, mi jel-
lemzi a személyes kommunikációt, és mi a tömegkommunikációt! 

kommunikációs folyamat üzenetfeladó

zaj

csatornacímzett

közvetlenkétirányúegyirányú közvetett
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2. A helyesírás

1.   Páros tollbamondás
Diktáljatok egymásnak tíz-tíz nehéz helyesírású szót! A tollbamondó bátran 
használhatja A magyar helyesírás szabályai című kiadványt. 

2.   Helyesírási totó
Jelöld a megfelelő számmal, milyen mássalhangzót kell írni a  következő sza-
vakban!

 1 = rövid 2 = hosszú

Tipp

1. be…fentes (n)

2. be…szülött (n)

3. me…dörgés (ny)

4. me…ország (ny)

5. me…asszonytánc (ny)

6. vi…hang (sz)

7. fe…séges (n)

3.   Írj egy-egy mondatot azokkal a szavakkal, amelyekben hibát ejtettél! Ügyelj 
a helyesírásukra!

4.   Pótold a hiányzó magánhangzót a szavakban!

árb  crúd   kétárb  cos   metaf  raelmélet   t  ristabakancs

lámpab  ra   b  jdosóének   kürt  skalács   alum  niumtartály

Tipp

8. fe…sík (n)

9. fe…költ (n)

10. fe…tartó (n)

11. felje…való (b)

12. alpa…aöltöny (k)

13. alpa…atálca (k)

13+1. esőkö…eny (p)
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5.   Írd a mondatokba a megadott igék megfelelő alakját! 

a)          már békén, látod, hogy mennyire zavarja! (hagy) 

b)         , ez nekünk is sikerülni fog! (elhisz)

c)  Akkor        , mit is kell összeszerelni! (lát)

d)  Még ma         a levelet, hogy a héten megérkezzen! (felad)

e)  Ti mióta                 ezt a játékot? (játszik)

f)  Ne hagyjuk abba,               még tovább! (játszik)

g)  Nem kaptam eddig semmit,          már el újra az ímélt! (küld)

h)            arrébb a biciklidet, mert zavarja a járókelőket! (tol)

6.   Helyesírási totó
a)  Mit tanultál a keltezésről? Válaszd ki a helyes megoldást!

1 2 HeLyeS meGOLdáS

1. 2015. január 5. 2015 január 5.

2. jan 6. jan. 6.

3. 6.-án 6-án

4. 1-jén 1-én

5. 2015 márciusában 2015. márciusában

6. 2000. előtt 2000 előtt

7. 19–20. század 19.–20. század

8. 1849. mártírjai 1849 mártírjai

9. 1492 fordulópont az emberiség 
történelmében

1492. fordulópont az emberiség 
történelmében

10. 26-ra 26-ára

10+1 8.-dik 8-adik

b)  Fogalmazd meg a tanult szabályszerűségeket, készíts vázlatot a füzetedben!
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7.   a)  Írd le helyesen a zárójeles példákat!

 TULAJDONNÉV  

• (balassi bálint)    

• (pilis)    

• (egyesült királyság)    

• (veszprém megye)    

• (duna folyó)    

• (velencei tó)    

• (sárgarigó utca)    

• (észak európa)    

b)  Lásd el -i képzővel a tulajdonneveket, írd le őket a 2. oszlopba! Írd az oszlop 
feletti vonalra a szófajuk nevét!

8.   a)  A pár mindkét tagja írjon az alábbi képekhez egy-egy egyszerű monda-
tot a füzetébe a megadott szempontok szerint! (Ne változtass a megadott 
szavak alakján!)

A) B)

A kérdő mondatban szerepeljen a 
vagy kötőszó!

Az óhajtó mondatban szerepeljen 
a sütkérezni és az enni szó!

C) D)

A kijelentő mondatban a fiatal és 
a tehetséges ellentétes mellérendelő 
szószerkezetként szerepeljen!

A felszólító mondatban szerepel-
jen a kutyát és a macskát szó!

b)  Cseréljétek ki a füzeteiteket, ellenőrizzétek egymás munkáját!
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3. A szövegalkotás

1.   Olvasd el a következő szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Furcsán üres volt a lakótelep. A korán kelők már elmentek, a nyolcra járók, mint 
Gergő szülei is, még nem indultak el. A különálló hatalmas házak körül szép volt 
a pázsit, túl szép is, senkinek se jutott eszébe, hogy rálépjen, pláne hogy futkos-
son vagy focizzon rajta. „Hol lehet itt focizni?” – jutott eszébe Gergőnek, ahogy az 
egyenesre nyírt pázsitot nézte. Az egyik csapról hosszú gumicső lógott le, lustán 
nyúlt el, mint egy alvó kígyó.

Gergő elrágta a kenyeret a szalámi után, s elindult ki a lakótelepről.
A telep végén félig kész házak álltak, óriási fehér csontvázukon parányi em-

berek nyüzsögtek, hegesztő kék fénye villogott a magasban, mintha szentjános-
bogarak röpködtek volna. Mész és friss betonfertőtlenítő szúrós illata terjengett 
a levegőben. Kíváncsian bámészkodott, majd megunta, és a nyaka is elfáradt, 
tovább ballagott egy-egy kavicsot vezetgetve, rugdosva a falak tövében.

Az utolsó kavics is eltűnt egy gödörben, mikor egy betonváz mögül kikanya-
rodva meglátott egy földszintes utcát.

Olyan váratlan volt a látvány, a tízemeletes betonváz mögött lapuló földszin-
tes utca, hogy percekig ámulva nézte. Az utca közepén sárgállott a keramitkoc-
ka – amellyel az út volt kirakva –, mint az arany, ahogy a nap rásütött. Tiszta 
volt, mintha most seperték volna fel. Holott első pillantásra is nyilvánvaló volt, 
hogy nem lakik senki a kis utcában, mivel egy-két ablakból hiányzott az üveg, 
a többi pedig be volt csukva nyár elején. Azon kívül egy-egy utcára nyíló ajtó 
pedig tárva-nyitva volt, de senki se mozgolódott az ajtó mögött. Gergő aprólé-
kosan sorra vett mindent a betonváznak támaszkodva.

Az utca egyik oldalán három ház állt, még jó állapotban, a másikon kettő. 
A  harmadik házhely üres volt. Mindegyik háznak kőkerítéssel körülvett udva-
ra volt, sovány ecetfák nyúltak a kerítés fölé. Némelyik ablakban virágzott az 
ottfelejtett muskátli, az ablakok alatt sötétlő pinceablakokon távolról is szinte 
érezhető nyirkos szag dőlt ki, az egyik pinceablakból egy kócos macska ugrott ki 
rémülten, s eltűnt a kőkerítés mögött, mint egy puha árnyék. Az utcatáblát ugyan 
leszedték a szélső házakról, de a kapuk, ajtók felett otthagyták a számtáblákat.

Gergő dobogó szívvel gyönyörködött a halott utcában. Találgatta, hogy mi 
történhetett. Csakis az, hogy a lakók már elköltöztek, mivel nyilván lebontják 
az öreg házakat, kell a hely a lakótelepnek. De még nem bontották le. A régi 
lakók meg olyan gyorsan költözhettek el, hogy ottfelejtették például a virágzó 
muskátlit az ablakban.
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Mikor mindezt végiggondolta, elhatározta, hogy terepszemlét tart, vagyis ala-
posabban és közelről szemügyre vesz mindent. Még egy gyors gondolat is átfu-
tott a fején, hogy talán lehetne valamit kezdeni ezzel a halott utcával, vagyis hogy 
nem egészen veszett el a nyár.

(Csukás István: Vakáció a halott utcában – részlet)

a)  Milyenek a lakótelep házai, és milyen házak vannak a halott utcában?

 

b)  Hány ház van a halott utcában? 

 

c)  Mi bizonyítja, hogy lakatlanok a halott utca házai?

 

d)  Hogyan mondanád másképp a szövegben szereplő, következő szavakat, szó-
kapcsolatokat?

– pázsit:  

– bámészkodott:  

– aprólékosan:  

– dobogó szívvel gyönyörködött:  

– szemügyre vesz mindent:  

2.   Keress a szövegből 3 példát hasonlatra!

 

 

 

3.   a)  Keress a szövegből két példát leírásra, jelöld is be ceruzával! 
b)  Cseréljétek ki munkafüzeteteket! Ellenőrizzétek, ha szükséges, beszéljé-

tek meg, és javítsátok egymás munkáját!
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4.   Milyen eszközökkel érzékelteti az ürességet, a sivárságot Csukás István 
a szövegrészletben? Írj 5-6 példát!

 

5.   Adj címet az olvasott részletnek!

 

6.   Készíts – szabadon választott technikával – három rajzot a történethez úgy, mint-
ha egy képregény kockái lennének!

7.   Folytasd a történetet a füzetedben: írd meg, vajon mi történhetett a halott utcá-
ban!

8.   Nézz utána a könyvtárban vagy az interneten, miről szól Csukás István Vakáció 
a halott utcában című regénye!

9.   Írj másfél-két oldalnyi terjedelmű fogalmazást a füzetedbe szabadon válasz-
tott témában a következő megkötésekkel! 
a)  Használd fel a Csukás-szövegben szereplő hasonlatok valamelyikét!
b)  Elbeszélő jellegű szövegedben szerepeljen minimum 2-3 leíró rész is!
c)  Adj címet fogalmazásodnak, készítsd el a történet vázlatát!
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4. A beszédhangok

1.   Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

HOZZÁVALÓK
– 40 dkg liszt
– 20 dkg cukor
– 1 csomag sütőpor
– 2 tojás
–  1 citrom reszelt héja  

és leve
– 25 dkg margarin
– porcukor
– lekvár
–  vaníliarúd  

vagy -aroma

ELKÉSZÍTÉS
A lisztet a cukorral, a marga-
rinnal, a sütőporral, a tojással, 
a reszelt citromhéjjal és a cit-
rom levével, a vaníliarúd kika-
part belsejével vagy a vaníliaa-
romával összedolgozzuk. 

Az így készült tésztából 4 cipót formázunk.
A cipókat egyesével kinyújtjuk kb. fél centi vastagra.
A kinyújtott tésztát linzerformával kiszúrjuk, ügyelve, 
hogy annyi legyen az alja, amennyi a lyukas teteje. 

10-15 perc alatt kisütjük előmelegített sütőben. A még 
forró tetejét porcukrozzuk, majd az aljára kanalazott 
lekvárral összeragasztjuk.

LINZERKARIKA

a)  Mely összetevők esetében határozza meg a recept írója a pontos tömeget?

 

b)  Mely hozzávalók nem kerülnek bele a sütemény tésztájába? 

 

c)  Mire kell ügyelnie a sütemény készítőjének?

 

d)  Adj címet az elkészítés külön bekezdéssel jelölt fázisainak!

1.  

2.  

3.  

2.   Sorold fel, milyen nem nyelvi jelek kísérik a fenti írott szöveget!
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3.   Írj 3-3 példát a szövegből magas, mély és vegyes hangrendű szóra!

magas hangrendű szó:   

mély hangrendű szó:      

vegyes hangrendű szó:   

4.   a)  Keress a szövegben öt példát olyan szóra, amelyikben valamilyen mássalhang-
zótörvény érvényesül!

 PÉLDA MÁSSALHANGZÓTÖRVÉNY

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

b)  Határozd meg, milyen mássalhangzótörvény érvényesül az egyes szavakban!

5.   Az előző feladatban felsorolt mássalhangzótörvényeken kívül még milyen 
mássalhangzótörvényről tanultál? Nevezd meg őket, és írj rájuk példát is!

 

6.   Határozd meg a következő fogalmakat saját szavaiddal!

a) Vegyes hangrendű szó

 

b)  Illeszkedés törvénye
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5. A szavak szerkezete és jelentése

1.   Olvasd el az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre!

Képzeld el, hogy kialszik minden fény…

A Láthatatlan Kiállítás Budapest egy különleges, interaktív utazás egy láthatat-
lan világba, ahol teljes sötétségben próbálhatsz meg eligazodni csupán a tapin-
tás, a hangok és az illatok nyomán.

Bízz vakon!
Ha eljössz, Te is megértheted majd, milyen érzés az egyik legtöbb információt 

adó érzékszerved, a látásod nélkül élni, és hogyan erősödnek fel egyéb érzékeid.
Ezen a kiállításon vakok vagy látássérültek kísérnek el egy olyan útra, ami 

megváltoztatja az életed.
Érdekes?
Furcsa?
Idegen?
Esetleg természetes?
Egy óra vakság fel tudná nyitni a szemed?
A Láthatatlan Kiállítás Budapest egyik leglátogatottabb programja, mely Prá-

gában, Varsóban és Stockholmban is várja az érdeklődőket!
A kiállításon a résztvevők csupán tapintás, hallás, szaglás és egyensúlyérzé-

kelés útján jutnak információkhoz. Így a látáshiány okozta új helyzetben a nehé-
zségek mellett azt is megtapasztalhatják, hogy a szem mint érzékszerv kiiktatá-
sával is lehet szép és teljes a világ.

A Láthatatlan Kiállítás Budapest a nem látók és a látók világát igyekszik köze-
líteni egymáshoz, és pozitív élményeken keresztül tanítja meg, hogyan segíthet-
jük, s miképpen érthetjük meg őket.

(Láthatatlan Kiállítás, www.lathatatlan.hu nyomán. 2017. 09. 01.)

a)  Mi a kiállítás teljes neve?

 

b)  Mely városokban van még ilyen kiállítás?

 

c)  Kiknek készült a kiállítás?
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d)  Mi a szervezők célja a kiállítással?

 

e)  Mely érzékszerveiket használhatják a látogatók a kiállításon?

2.   a)  Értelmezd saját szavaiddal az interaktív kifejezést!

 

b)  Hangalak és jelentés kapcsolata szempontjából milyen szó az interaktív? 

 

c)  Hangalak és jelentés kapcsolata szempontjából milyen a vak és a világ szavunk? 
Válaszodat indokold is meg a füzetedben!

3.   Mit jelent a szövegben szereplő két mondat? 

a)  Bízz vakon!  

 

b)  Egy óra vakság fel tudná nyitni a szemed?  

 

4.   a)  Jelöld be azt a szót, amelyiken nem szerepel semmilyen toldalék!

három sokaságnyúl kékországoskirályság

b)  Keress a szövegben 4 olyan alapszófajú szóra példát, amelyik toldalék nélkül, 
tőszó formájában szerepel! Húzd alá ezeket a szavakat!

c)  Keress a szövegben 4 olyan alapszófajú szóra példát, amelyiken csak képző sze-
repel, jel és rag nem! Karikázd be ezeket a szavakat! 

5.   Jelöld a következő szavakban a szóelemek határát a tanult módon!

látók tanítjaérzékszervedinformációt

6.   Keresd meg az alábbi képletekhez illő szót a szövegben! Írd a szót a képlet 
mellé!

szótő+képző+rag:  

szótő+rag:  

szótő+jel+rag:  

szótő+képző+képző:  
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6. A szófajok

1.   Olvasd el az alábbi szöveget, válaszolj a kérdésekre, és oldd meg a feladatokat!

A pacsirta – részlet

Ismeritek-e a kis pacsirtát? Noná, nem ismeritek. A költők annyit áradoznak 
róla, hogy muszáj az embernek ismerni. Még az olyan becsületes városi ember 
is ismeri, aki különben azt hiszi, hogy a búzát kapálják, a szarka pedig négylábú 
állat, mely a víz felszínén csúszkál.

A pacsirta éneklő madár, ami alatt azt értjük, hogy őrült csiripelést végez, 
amikor a magasba száll. Valamivel nagyobb a verébnél, de jóval kisebb a véreb-
nél, s tolla olyan szürkés, mint a veréb tolla, de szurokba mártva a pacsirta is 
fekete.

Ha tavasszal járkálunk a mezőn, pacsirtát mindig láthatunk, amennyiben pe-
dig nem látnánk, vagy vakok vagyunk, vagy pechünk van. A pacsirta jókor ébred, 
s mire a munkások a mezőre érnek, s dühös morgás közt megkezdik napi mun-
kájukat, a pacsirta már éktelen vígsággal csiripel, azaz zenél, sőt danál, vagy 
másképp, csicsergi reggeli énekét. Néha olyan magasra repül, hogy csak akko-
rának látszik, mint egy darázs – ebben hasonlít a repülőgéphez. […]

(Nagy Lajos: Képtelen természetrajz – részlet)

a)  Kinek mely művét kell megkeresned, ha a részletet tovább szeretnéd olvasni?

 

b)  Képezz az a) pontban megnevezett tulajdonnevekből mellékneveket!

 

c)  Írd ki a szövegből azokat az igéket, amelyeknek jelentése az énekel szóval rokon!

 

d)  Írd ki a szövegből azokat a szavakat, amelyekkel a szerző a pacsirta tulajdonsá-
gait írja le!
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2.   Írj a következő szófajokra egy-egy példát a szövegből!

főnév:  

melléknév:  

(feltételes módú, többes szám 2. személyű) ige:  

határozószó:  

mutató névmás:  

(ellentétet kifejező) kötőszó:  

3.   Határozd meg az aláhúzott szavak szófaját!

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

4.   Határozd meg, mi a különbség az alapszófajú szavak és a viszonyszók kö-
zött! A részletből vett példákkal szemléltesd magyarázatodat!

 

 

 

 

5.   Készítsetek a füzetetekben az olvasott szöveghez hasonló, humoros jellem-
zést 8-10 mondatban egy általatok választott állatról vagy növényről! A szö-
veg elkészítése előtt gyűjtsétek össze jellegzetes tulajdonságait!
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7. A szószerkezetek

1.   a)  Írd az aláhúzott szószerkezeteket a táblázat megfelelő oszlopába! 

Gyakran halljuk ezt a kifejezést: már az ókori görögök is… Igen, nagyon sok min-
dent köszönhetünk nekik. Például az olimpiai játékokat vagy egy csomó atlétikai 
számot. De maradandót alkottak az építészet, a szobrászat terén is. Kár, hogy 
Pheidiasz legnagyobb alkotásai már csak a leírások alapján készült másolato-
kon láthatók. 

ALáreNdeLő SzóSzerKezeT meLLéreNdeLő SzóSzerKezeT

példa fajtája példa fajtája

b)  Ábrázold a szószerkezet tagjainak viszonyát!

c)  Határozd meg a szószerkezetek fajtáját is, írd a táblázatba a példa mellé!

2.   Keress a szövegből az alábbi szószerkezetekre példát!

a)  Birtokos jelzős alárendelő szószerkezet:  

b)  Mennyiségjelzős alárendelő szószerkezet:  

c)  Választó mellérendelő szószerkezet:  

3.   Írj szószerkezeteket az alábbi hiányos képletek segítségével! 

a)  régi →             szószerkezet:                

b)                      szószerkezet:               
 |
 gyorsan 
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8. A mondatok és a mondatrészek

1.   Olvasd el az alábbi könyvajánlót, és válaszolj a kérdésekre!

Kiss Attila: Altináj 

Kiss Attila remek könyvében időutazásra hívja az olvasót ezer évvel ezelőttre, 
a Hét Törzs Szövetségének területére. A Szövetségbe tartozik a keszi törzs is. 
Közöttük él Csábán, akinek visszaemlékezését ismerjük meg első s legkedve-
sebb lováról, Altinájról. A kancát apja, Akkus ajándékozta a fiának. A bonyodal-
mak akkor kezdődnek, mikor Altináj megnyeri az ősszel megrendezett lóver-
senyt, Akkus pedig Csábán nagy bánatára jó pénzért eladja a lovat.

A fiú elindul megkeresni a paripát. Otthon hagyja szüleit, testvérét és barátját, 
Árikánt is. A lány Csábán után indul, és segít neki megtalálni a lovat. Útjuk során 
tudomást szereznek arról, hogy a Szövetség nagy veszélyben van. Nehéz dönte-
niük: Altinájt keressék tovább, vagy mentsék meg a Hét Törzset? 

Vajon hogyan döntenek? Sikerülhet-e a keszi fiúnak visszaszerezni a lovát? Le 
tudja küzdeni az akadályokat? 

Eredj Te is Altináj után! Éld át Csábán kalandjait újra és újra a könyv segítsé-
gével! 
(Kovács Balázs Kiss Attila Altináj című könyvéhez írt ajánlója nyomán. A Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár honlapja; www.fszek.hu, 2010. 05. 14., 2017. 07. 25.)

a)  Hol játszódik az Altináj című regény? 

 

b)  Ki a regény címszereplője, és ki a főszereplője?

 

c)  Értelmezd az olvasott szöveg segítségével a keszi fiú kifejezést!

 

2.   Mondatfajták a beszélő szándéka szerint

a)  Milyen mondat a beszélő szándéka szerint a kékkel aláhúzott mondat? 

 

b)  Milyen mondatok vannak még a szövegben? 
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