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TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Középszint Tétel 

TÉMAKÖR A nyelvi szintek 

TANANYAG CÍME 
Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, egyszerű 

mondatok elemzése 

A tétel vázlata: 

I. A mondat 

II. A mondatrészek 

III. A mondatfajták a beszélő szándéka szerint (a mondat modalitása) 

IV. A mondat logikai minőség szerint 

V. A mondat szerkezet szerint 
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I. A mondat 

1. A leíró nyelvtannak melyik ága foglalkozik a mondatok tulajdonságaival? 

 

 

 

2. Hogyan állítjuk elő a mondatokat? 

 

 

 A mondatok előállítását a nyelvtani, szórendi szabályok és a szójelentés irányítja. 

 A mondat kerek, egész, lezárt gondolat. 

 A mondatok a szöveg építőelemei. 

 A nyelv nagyszerűségét bizonyítja, hogy nagyon változatos felépítettségű és végtelen számú 

mondatot tudunk előállítani. 

 

3. Mi a rendszermondat és a szövegmondat? 

 

 

 Egy rendszermondat jelentése akár többértelmű is lehet. 

 A szituáció, a testbeszéd, a nyelv kifejezőeszközei egyértelművé teszik az adott mondat 

jelentését. 

4. Terjedelem szempontjából milyenek lehetnek a mondatok? 

 

 

  

A mondatok megszerkesztésének szabályait a leíró nyelvtanon belül a mondattan foglalja 

össze. 

 

A mondatokat szavakból és szószerkezetekből állítjuk elő. 

Ha a mondatot önmagában, elszigetelten, nyelvtani szempontból vizsgáljuk, 

rendszermondatnak, ha konkrét szituációban használjuk, szövegmondatnak nevezzük.  

 

A mondatok terjedelem szempontjából igen változatosak lehetnek, akár egyetlen szóból is 

állhatnak (pl. Nahát!), de többnyire több szóból, szószerkezetből, tagmondatból állnak. 
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5. Mit jelent a mondategész, mondategység, tagmondat fogalma? 

 

 

 Ezen belül az egyszerű mondat egyetlen mondategész, mely egy mondategységből áll. 

 Az összetett mondat szintén egyetlen mondategész, viszont szerkezetileg két vagy több 

önálló mondategységre, azaz tagmondatokra tagolódhat. 

 Az összetett mondat tagmondatai között grammatikai, tartalmi, logikai kapcsolat van. 

 

II. A mondatrészek 

1. Melyek a mondat fő részei? 

 

 

 

2. Milyen fajtái vannak az állítmánynak? 

 

 

 igei állítmány (pl. az anya vásárol; a gyerek nem lát; a tárgyalások békéhez fognak vezetni), 

 névszói állítmány (pl. a fal rozsdavörös, a könyv érték), 

 névszó-igei állítmány (pl. a ház fala rozsdavörös volt; a férj féltékeny lesz). 

  

Egy lezárt, teljes mondat egy mondategészt alkot. 

A mondat fő részei: állítmány, alany, tárgy, jelző, határozó. 

Az állítmány lehet: 
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3. Milyen fajtái vannak az alanynak? 

 

 

 határozott alany: pl. A férfi főz. Játszunk. 

 határozatlan alany: pl. Valaki tüsszentett. 

 általános alany: pl. Mindenki értette. 

 vannak ún. alanytalan mondatok: pl. Esik. (nem tudjuk pontosan, hogy mi esik, mi az 

alany.) 

4. Milyen nyelvhelyességi szabály vonatkozik az állítmány és alany kapcsolatára? 

 

 

 Alaki egyeztetés során számban és személyben egyeztetjük az állítmányt az alannyal (pl. 

a járókelők sietnek). 

 Értelmi egyeztetés során az alany jelentéséhez igazodik az állítmány (pl. a Fülöp-szigetek 

sokat fejlődött – Fülöp-szigetek egy egységet jelent, ezért az állítmány E/3. személyű). 

5. Hányféle tárgyat különböztetünk meg? 

 

 

 határozott tárgy: pl. látom apámat, 

 határozatlan tárgy: pl. valamit főzni kéne, 

 iránytárgy: (a cselekvés egy már meglévő dologra irányul), pl. kiszínezem a füzetemet, 

 céltárgy/eredménytárgy: (a dolog a cselekvés által jön létre), pl. süteményt készítek. 

  

Az alany lehet: 

Kapcsolatukat az egyeztetés jelzi. 

A tárgy lehet: 
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6. Melyek a jelző fajtái? 

 

 

 minőségjelző: pl. szép ruha, 

 értelmező jelző: pl. a ruhát, a szépet, 

 kijelölő jelző: pl. ez a ruha tetszik, 

 birtokos jelző: pl. a szó(nak a) kiejtése,  

 mennyiségjelző: pl. kevés a vendég, öten vagyunk. 

7. Melyek a határozófajták? 

 

 

 helyhatározó, 

 időhatározó, 

 számhatározó, 

 módhatározó, 

 állapothatározó,  

 eszközhatározó, 

 társhatározó, 

 okhatározó, 

 célhatározó, 

 eredethatározó,  

 eredményhatározó,  

 tekintethatározó, 

 fok-mérték határozó,  

 hasonlító határozó, 

 részeshatározó, 

 állandó határozó.  

  

A jelző lehet: 

A határozó lehet: 
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III. A mondatfajták a beszélő szándéka szerint  

(a mondat modalitása) 

1. Hányfélék lehetnek a mondatok a beszélő szándéka szerint? 

 

 

 kijelentő (Zöld a lámpa, át lehet menni a zebrán.), 

 kérdő (Át lehet már menni a zebrán?), 

 felkiáltó (Jaj, de jó, zöldet jelez a lámpa!), 

 óhajtó, (Bárcsak zöldre váltana a lámpa!), 

 felszólító (Váltson már zöldre a lámpa!). 

 

IV. A mondat minősége 

1. Milyen lehet a mondat minőség szerint? 

 

 

 állító (pl. Esik az eső.) 

 tagadó (pl. Nem szárad meg időben a ruhám.) 

  

A beszélő szándéka szerint, vagyis a mondat modalitása szerint a mondat lehet: 

Logikai minőség szerint a mondat lehet: 
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V. A mondat szerkezet szerint 

1. Hogyan osztályozzuk az összetett mondatokat szerkezet szerint? 

 

 
 

 Az összetett mondatok két vagy több tagmondatból állnak.  

 Ha több tagmondatból tevődnek össze, többszörösen összetett mondatnak nevezzük 

őket. 

 Ebben az esetben tagmondatok viszonya lehet tisztán alárendelő, tisztán mellérendelő, illetve 

az alárendelés és mellérendelés keveredhet is. 

2. Mit jelentenek a fenti ábra egyszerű mondatra vonatkozó fogalmai? 

 

 

 A tagolt egyszerű mondatok alanyi-állítmányi szószerkezettel is rendelkeznek. 

Pl. Ági ír. A tanárnő a szünet után feleltetni fog. 

 A tagolatlan egyszerű mondatoknak nincs önálló alanyi-állítmányi szószerkezetük.  

 

Ilyenek például: 

 a megszólítások (pl. Tanárnő!),  

 az indulatszavak (pl. Ó!),  

 a módosítószavak (pl. Természetesen!),  

 a szerkesztetlen névszós szerkezetek (pl. Péternek.),  

 sok köszönésforma (pl. Jó reggelt!),  

 a káromkodások (pl. Teringettét!). 

Az egyszerű mondat: egy mondategységből áll. 
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 A tagolt mondat akkor teljes, ha van alanyi – állítmányi szószerkezete. 

Pl. A diák a táblánál felelt. 

 Teljes mondatnak tekintjük az alanytalan, a határozatlan alanyú és az általános 

alanyú mondatokat is. 

Pl. Bárki bejöhet. - általános alany; Csengettek. - határozatlan alanyú stb. 

 A tagolt mondatok akkor hiányosak, ha vagy a 3. személyű határozott alany vagy az 

állítmány vagy mindkettő, vagy az alaptag mellől a kötelező vonzat hiányzik a mondatból. A 

hiányos mondatok a szövegkörnyezetből egészülnek ki. 

Pl. Jobbra. Ki mondta? -  A rendőr. 

 A teljes mondat lehet tőmondat, ez csak alanyból és állítmányból áll, és lehet bővítményeket 

is tartalmazó bővített mondat.  

Pl. Peti játszik. Peti délután a szobájában játszik. 

3. Mit jelentenek a fenti ábra (V/1.) összetett mondatra vonatkozó fogalmai? 

 

 

 Szervetlen a kapcsolat a tagmondatok között akkor, ha a mondat egy tagolatlan és egy 

tagolt tagmondat kapcsolatából áll. 

Pl. Hurrá, megnyertük a mérkőzést! 

 Szerves a kapcsolat a tagmondatok között akkor, ha közöttük alárendelő vagy mellérendelő 

viszony van. 

Pl. Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. – alárendelő összetett mondatban. 

 

  

Az összetett mondatok két vagy több mondategységből (tagmondatból) állnak. 
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4. Mi jellemzi az alárendelő összetett mondatokat? 

 

 

 tagmondatai nem egyenrangúak, 

 a tagmondatok között nyelvtani és logikai viszony van, 

 a mellékmondat a főmondat valamelyik mondatrészét egészíti vagy fejti ki, 

 annyi fajtája van, ahány mondatrész, tehát pl. alanyi alárendelés, tárgyi alárendelés stb., 

 az a főmondat, amelyikkel kérdezni tudunk, 

 az a mellékmondat, amelyik a kérdésre pontosan válaszol, 

 a főmondatban utalószó van, a mellékmondatban kötőszó (ha elmarad, akkor is 

odaérthető). 

5. Mi jellemzi a mellérendelő összetett mondatokat? 

 

 

 valamilyen tartalmi-logikai viszony van,   

 a tagmondatok egyenrangúak, egy mondatszinten helyezkednek el, 

 a tagmondatok között csak kötőszó van, 

 a kötőszó megmutatja a tartalmi-logikai viszony jellegét, 

 fajtái: kapcsolatos, ellentétes, választó, következtető, magyarázó. 

                                    v                          

 

 

 

Felhasznált irodalom: 

 

1. Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9. évfolyam 

számára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest, 2014. ISBN 978-963-19-7461-4 (69–83. 

o.) 

2. Fráter Adrienn: Magyar nyelv a középiskolák számára. 9. Mozaik Kiadó – Szeged, 2010. ISBN 

978-963-697-642-2 (95–142. o.) 

 

Az alárendelő összetett mondatok jellemzői: 

A mellérendelő összetett mondatok tagmondatai között: 
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Ajánlott médiaelem: 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-

szintek/mondat-fogalma-es-csoportositasa 

 Videofilm 

 Teszt 

A tananyag kifejtése, szemléltetése. 

Interaktív feladatsor – gyakorlás, 

önellenőrzés. 

 

 

Feladatok 

1. Elemezd a tanult szempontok alapján Kosztolányi Dezső híres versének mondatait! 

Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd (részlet) 

1) Látjátok feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra.   

2) Megcsalt. 

3) Ismertük őt.  

4) Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 

5) De nincs már. 

6) Akár a föld. 

7) Jaj, összedőlt a kincstár.  

8) Okuljatok mindannyian e példán. 

9) Ilyen az ember.  

10) Egyedüli példány. 

11) Nem élt belőle több és most sem él s mint fán se nő egyforma két levél, a nagy időn se lesz 

hozzá hasonló.  

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Középszint Segédanyag 

TÉMAKÖR A nyelvi szintek 

TANANYAG CÍME 
Az egyszerű és összetett mondatok felismerése, egyszerű 

mondatok elemzése (feladatok) 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/mondat-fogalma-es-csoportositasa
http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/mondat-fogalma-es-csoportositasa
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1) ______________________________________ 

2) ______________________________________ 

3) ______________________________________ 

4) ______________________________________ 

5) ______________________________________ 

6) ______________________________________ 

7) ______________________________________ 

8) ______________________________________ 

9) ______________________________________ 

10) ______________________________________ 

11) ______________________________________ 

 

2. Készítsd el az egyszerű mondatok elemzését és ágrajzát a tanult módon! 
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Megoldás 

1. Lehetséges tartalmak 

 

IDÉZETT MONDAT MONDAT FAJTÁJA 

Látjátok feleim, egyszerre meghalt 

és itt hagyott minket magunkra.                      

kijelentő mondat, állító mondat, tárgyi 

alárendelő összetett mondat 

Megcsalt. 
kijelentő mondat, állító mondat, egyszerű, 

tagolt, teljes, tőmondat 

Ismertük őt. 
kijelentő mondat, állító mondat, egyszerű, 

tagolt, teljes, bővített mondat 

Nem volt nagy és kiváló, 

csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. 

kijelentő mondat, 1. tagmondat tagadó, 2–

3. tagmondat állító, szerves összetétel, 

többszörösen összetett mondat, az 1. és 2. 

tagmondat között ellentétes mellérendelő 

viszony van, a 3. tagmondat a 2.-nak 

értelmező jelzője 

De nincs már. 
kijelentő mondat, tagadó mondat, tagolt, 

teljes, tőmondat 

Akár a föld. 
kijelentő mondat, állító mondat, tagolt, 

hiányos mondat 

Jaj, összedőlt a kincstár. 

kijelentő mondat (a versben így szerepel, 

valójában felkiáltó mondat), állító mondat, 

szervetlen összetétel 

Okuljatok mindannyian e példán. 

kijelentő mondat (a versben így szerepel, 

lehet felszólító mondat), tagolt, teljes, 

bővített mondat 

Ilyen az ember.                                 
kijelentő mondat, állító mondat, tagolt, 

teljes, tőmondat 

Egyedüli példány.  
kijelentő mondat, állító mondat, tagolt, 

teljes, bővített mondat 

Nem élt belőle több/ és most sem él/ 

s mint fán se nő egyforma két levél, 

a nagy időn se lesz hozzá hasonló. 

kijelentő mondat, szerves összetétel, 

többszörösen összetett mondat (a 

központozási jelek részben hiányoznak) 

minden tagmondat tagadás, az 1., 2. és 3. 

tagmondat között kapcsolatos 

mellérendelés a viszony, a 4. tagmondat a 

3. tagmondatból következik (következtető 

mellérendelői viszony) 
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2. Elemezd a tanult jelölésekkel és készíts ágrajzot a 2–3., 5–6., 8. és 10. mondatról. 

 

2) Megcsalt.      Á-(A) 

 

3) Ismertük őt.                Á-(A) 

                                         

                                        T                                            

 

5) De nincs már.            Á-(A) 

 

6) Akár a föld.               A-(  ) 

 

8) Okuljatok mindannyian e példán.                   Á-(A) 

                                                                           

                                                                  H áll.  Jme. 

                                                                             

                                                                            J kij. 

                                                                                    

 9) Ilyen az ember.          Á-A                     

                                

 

  



 

 

AZ EGYSZERŰ ÉS ÖSSZETETT MONDATOK FELISMERÉSE, EGYSZERŰ MONDATOK 

ELEMZÉSE (FELADATOK) 

08. 

5 

TIPP! 

Diák Mentor 

A mondatok elemzését szemléltető példákat 

találsz az alábbi oldalon: 

http://interneteskorrepetalas.blog.hu 

/2008/05/12/hogyan_kell_mondatot_elemezni 

http://interneteskorrepetalas.blog.hu 

/2008/05/15/peldak_osszetett_mondatok 

_elemzesere_alarendelt_mondatok 

 

FONTOS FOGALMAK 

 mondattan 

 rendszermondat, szövegmondat 

 mondategész, mondategység, tagmondat 

 állítmány: igei, névszói, igei-névszói 

 alany: határozott, határozatlan, iránytárgy, eredménytárgy 

 alaki egyeztetés, értelmi egyeztetés 

jelző: minőségjelző, értelmező jelző, kijelölő jelző, birtokos jelző, minőségjelző 

 határozó: lásd II/5.) 

 modalitás, kijelentő, kérdő, felkiáltó, óhajtó, felszólító 

 minőség, állító, tagadó 

egyszerű, összetett, többszörösen összetett mondat 

 tagolt, tagolatlan 

teljes, hiányos 

 tő, bővített 

 szerves, szervetlen 

 főmondat, mellékmondat 

 alárendelő 

 mellérendelő, kapcsolatos, választó, ellentétes, következtető, magyarázó 

 mondatelemzés, ágrajz 

 

http://interneteskorrepetalas.blog.hu/
http://interneteskorrepetalas.blog.hu/
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AZ EREDMÉNYES TANULÁS KÖRÜLMÉNYEI 

Az alábbiakban megpróbáljunk néhány olyan tipikus problémára rávilágítani, amelyek akadályai 

lehetnek a sikeres érettségi vizsgának. A problémák megoldásához néhány tippet adunk, miképpen 

próbálj úrrá lenni rajtuk.  

GYAKORI TANULÁSI, TELJESÍTÉSI PROBLÉMÁK 

1. Azért még, mert valamit nem értek pontosan, megtanulom. 

2. Félek a szerepléstől, leblokkolok vizsgahelyzetben 

3. Szeretem, ha tanulás közben szól a zene vagy a tévé a háttérben. 

4. Szeretem az utolsó pillanatokra hagyni a tanulnivalókat. 

5. Elkalandozik a figyelmem. 

 

TIPPEK! 

1. Azért még, mert valamit nem értek pontosan, megtanulom. 

Ne csapd be magad! Fölösleges olyasmit bemagolni, amit nem értesz. Csak látszólagosan veszi 

el az időd, hogy utánajárj a dolgoknak. Manapság az interneten szinte mindenre választ talál 

az ember, de érdemes akár segítséget kérni tanártól vagy osztálytárstól. A csak bemagolt 

ismereteket nem őrzi meg a memória, a vizsgán biztos a kudarc.   

2. Félek a szerepléstől, leblokkolok vizsgahelyzetben 

A vizsgahelyzetben való jó szereplésnek két összetevője van: 

 az egyik a felkészültség,  

 a másik a rutin. 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Közép Módszertani útmutató Diák 

TÉMAKÖR Általános tanácsok 

TANANYAG CÍME Eredményes tanulás 
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Hogy tanulás nélkül nincs jó szereplés, ez különösebb magyarázatra nem szorul. De honnan 

lehet vizsgarutint szerezni? Ez utóbbinál nagyon jó szolgálatot tesz, ha a tanultakat 

megpróbálod hangosan elmondani magadnak, vagy akár megkéred a család valamelyik tagját, 

hogy legyen a közönséged. Egy-egy rövidebb tananyagrészt addig ismételgess hangosan, 

ameddig nem megy folyékonyan. Ez a tréning aztán meghozza az eredményt, megtalálod a 

frappáns be- vagy átvezető mondatokat más esetekben is.  

3. Szeretem, ha tanulás közben szól a zene vagy a tévé a háttérben. 

Rendben van, hogy szereted, de nem tesz jót a koncentrációnak. Minden „fehér zaj” szétzilálja 

a figyelmet. A könyv melletti üldögélés maximum a lelkiismeretednek tesz jót, az érettségin 

való szereplésnek nem.  

4. Szeretem az utolsó pillanatokra hagyni a tanulnivalókat. 

Mindenféle munkateljesítmény csak akkor lesz megfelelő, ha kellő idő van a felkészülésre, 

illetve a „munkadarab” elkészítésére. Az érettségi négy év tudásanyagát öleli fel, ráadásul több 

területről, ezért a tanulást alaposan meg kell tervezni időben is. 

Készíts ütemtervet! Oszd el hetekre, mit és mennyit végzel el. Ennek persze csak akkor van 

értelme, ha szigorúan betartod, amit elhatároztál. 

5. Elkalandozik a figyelmem. 

A koncentrációd növeléséhez számtalan technikát találsz a tanulást segítő szakirodalmakban. 

Itt csak néhány jó tanács. 

 Legyen körülötted rend. A rendetlenség, a káosz a hajszoltság, a teljesítetlenség 

képzetét kelti, akkor is, ha nem akarod.  

 Ülj asztalhoz (íróasztalhoz). Ne hasalj, ne fotelban ülj! Testtartásod ne legyen ernyedt, 

mert az ellazulás árt a célzott figyelemnek.  

 Próbáld növelni az olvasás tempóját. A lassú olvasás kedvez a figyelem 

elkalandozásának. 

 Kapcsold ki a telefont, a Facebookot!  

 Legalább másfél óránként tarts szünetet! Ekkor egyél, mozogj, hívd fel a barátodat! 

Fontos, hogy ezek a szünetek időben behatároltak legyenek, ne „vigyenek el”! 
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AZ EREDMÉNYES TANULÁS KÖRÜLMÉNYEI 

A diákok eredményes tanulásának alapvető feltétele, hogy megfelelő körülmények között 

tanuljanak. Így elkerülhető, hogy felesleges energiát veszítsenek például azzal, hogy a tévé 

háttérzajában koncentrációjuk szétpereg, és elterelődik a figyelem. 

A tévé kiiktatása mellett lényeges, hogy a tanulók tisztában legyenek azzal, hogy milyen módon 

fejleszthető koncentrációs képességük. 

1) Légzőgyakorlatok: a légzésre való koncentrálás ősi módja a figyelem összpontosításának. 

Érdemes megtanítania a gyerekeknek néhány energizáló és nyugtató gyakorlatot. (Energizáló: 

belégzés 4 ütemre, bent tartani a levegőt 2–4x4 ütemig, majd hirtelen kifújni. 4 ütem szünet 

az ismétlés előtt. Nyugtató: belégzés 4 ütemre, bent tartani 4 ütemig, majd 2x4 ütem a 

kilégzés szájon át. Ezt később 4x4 ütemre emelhetjük. Itt is 4 ütem szünet következik.) 

2) Reggeli jegyzetelés: reggeli gondolatok lejegyzése egy erre szánt kis füzetbe. Kb. 10 percet 

vesz igénybe. Lényege, hogy egy kávé mellett ücsörögve folyamatos írással rögzítsük, ami 

felvetődik bennünk. Automatikus módon történik az írás, azt vetjük papírra, „ami”, és olyan 

sorrendben „ahogy” eszünkbe jut. (Ha semmi sem jut eszünkbe, akkor arról írunk, hogy 

„Semmi sem jut az eszembe”.) 

3) Esti visszatekerés: elalvás előtt végig pergetni az eltelt napot – csak visszafelé. 

4) Légző és koncentrációs gyakorlat: egy nagy lélegzetvétellel, egy szuszra kell elmondani a 

következő „sorozatot”: „13 óra az 1 óra, 14 óra az 2 óra… stb. egészen éjfélig. 

5) Fejszámolás: a fejben végzett matematikai műveletek jelentősen fejlesztik a koncentrációt. 

6) Koncentrált tárgyleírás: beszélni kell egy tárgyról kb. 1–2 percig úgy, hogy csak 

funkcionálisan írhatjuk le. Minden formai elemét magyarázzuk (mi mire való, és miért így néz 

ki rajta). Ügyelni kell rá, hogy semmilyen érzelmi elem, szubjektív meglátás nem kerülhet bele 

a leírásunkba. 
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