2020. 04. 01.
6. oszt. nyelvtan
Téma: Témazáró dolgozat A névszók témaköréből
A füzetbe dolgozz! Írd fel a dátumot, TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT.
A kérdéseket is le kell írni a füzetbe! Kérlek, ne siess, olvashatóan írj!
Gondold át kétszer is mielőtt leírod a választ!
Remélem mindenkinek sikerül megcsinálni mind a 7 feladatot.
A dolgozat leadási határideje 2020.04.03. (péntek) 12.00
Jó munkát kívánok!

1. Ki mit tud a névszókról?
Egészítsd ki a névszók fajtáiról szóló alábbi megállapításokat!
a) A főnévvel _______________-t, _______________-t, _______________-t
nevezünk meg.
A főnév fajtái: ______________________, ______________________.
5 pont
b) A melléknév valakinek vagy valaminek a ________________________-t
fejezi ki. Kifejezhet színt, __________________, __________________,
_____________, _____________ és __________________________-t.
6 pont
c) A számnév a ____________________________ jelentő szavak csoportja.
A határozott számnév három fajtája: ____________________________,
_____________________________, ____________________________.
4 pont
d) A névmások ______________-t, ______________-t, ______________-t
helyettesítő szók. A tanult névmások közül négy csak ______________-t
további négy pedig valamennyi ___________________-t helyettesíti.
5 pont
2. Mi a szófaja?
Arany János Toldi című művéből válogattam a szavakat.
Állapítsd meg a felsorolt szavak szófaját, és írd melléjük a szófaj nevét!
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3. A tulajdonnév fajtái és helyesírásuk
a) Sorold fel a tulajdonnév fajtáit!
Tulajdonnév
___________ ___________ ___________ ___________
______________________ ______________________
6 pont
b) Írj az alábbi köznevek mellé egy-egy megfelelő tulajdonnevet!
állatnév: ________________________________________________
színház: ________________________________________________
könyv címe: ________________________________________________
utca neve: ________________________________________________
újság neve: ________________________________________________
5 pont
c) Jól ismered a földrajzi neveket?
A hibás helyesírásúakat javítsd ki, és írd le helyesen a szavak mellé!
Délmagyarország ___________________________________________
Vas-Megye ___________________________________________
Kossuth-tér ___________________________________________
Földközi Tenger ____________________________________________

Görög ország ____________________________________________
Tihanyi félsziget ____________________________________________
Nyugat-dunántúl ____________________________________________
Csendes Óceán ____________________________________________
8 pont
4. A melléknév
Egészítsd ki úgy a következő fogalmazásrészletet színes, találó melléknevekkel, hogy őszi tájat
lássunk magunk előtt!
A(z) __________________ fák alatt __________________ ösvény kanyarog
a vadonban. A nap ____________________ sugara csak itt-ott szűrődik át a
_____________________ lombokon. ______________________ szél lengeti
a tölgyeket, amelyek védőleg ölelik körül a ________________ vadászházat.
6 pont
5. Fokozott melléknevek
Írd le a savanyú és az erős melléknevek fokozott alakjait!
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6. A névmások.
Arany János Toldijából idézek verssorokat. Húzd alá az idézetekben a névmásokat!
„Ő pedig Bencéhez ily szavakkal fordult:
Mondd meg ezt, jó Bence, az édesanyámnak…”
„Azt mondád: igen nagy erő lakik benne.”
„Hé! Ki az? hová mész? te vagy öreg Bence?”
„Senki sem állhatott ellent haragjának.”
9 pont

7. A keltezés
Írj keltezést a dolgozat végére kétféle módon!
2 pont
Összesen: 82 pont

