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9. a) al6rendelo, eszkozhat6roz6i

b) alrirendelo. lokhatdrozoi ,r,
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c) aldrendelo. reszeshatdrozoi
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10. a) cdlhat6roz6i melldkmondat, b) okhatdroz6i melldkrnondat, c) cdlhat6roz6i melldkmondat, d) okhat6roz6i melldkmondat
11. a) Megesett az,hogy napokra eltiint. (alanyi melldkmondat) b) Elhat6roztam azt, hogy sdt6lok mdg egyet. (t6rgyi melldkmondat)
c) Az6.rt (a c6lb6l) 6llt meg, hogy kissd megpihenien. (cdlhat6roz6i melldkmondat)
d) Az6rt (amiatt) b6mult, hogy ilyen vele is megtcirtdnhet. (okhat6roz6i melldkmondat)
e) Azzal fizetett, amivel tudott. (eszkcizhatdroz6i melldkmondat)
12. a) Melldkmondat fajtdja: idohat6roz6i

melldkmondat

O
-.-1",

b) Melldkmondat fai t6l a: helyhat6roz6i melldkmondal

c) Mel dkmondat fajt6i a: okhataroz6i mel ldkmondat
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13. a) al6rendelo.
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b) al6rendelo. szdmhat6rozoi

c) al6rendelo. idohatdrozoi
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d) alarendelo. t6rshatdroz6i 6l-.,
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utal6szrik: oda, annyiszor, akkorra, azzal
kiit6sz6k: ahol, ah6nyszor, amikorra, aki
14. a)

Indokl{s: Amondat belsejdben levo megsz6lit6s elott

ds ut6n is vessz6t

irunk; a mint kdtosz6 hasonlit6st vezet be.

15. a) A sz6zdves tolgyfahoz megyiink el. (helyhat6roz6i)
b) A legrOvidebb tton megyiink haza. (helyhat6roz6i)
c) Guggolva szedte az epret. (6llapothatitroz6i)
d) Sz6rakoztat6 fiatalokkal tdltom a szabadidomet. (t6rshat6roz6i)
e) A sok gyalogl6st6l elf6radtak a kirSndul6k. (okhat6roz6i)
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16. Jobb f6lni, mint megijedni. Szebb a bimb6, mint a r6zsa. Jobban felelt, mint remdlte.
fej ez ki ( 1., 2., 4. mondat),

Indokl{s: Akkor frunk vessz6t, ha a mint dsszehason litrist
vagy min6s6get jeliil6 sz6 el6tt 6ll (3., 5. mondat).

akkor nem irun k vessz6t, ha a mint illapotot

17. a) al6rendel6, idohat6roz6i, b) alarendelo, feltdteles id6hat6roz6i, c) al6rendelo, hasonlit6 hatirozoi, d) al6rendelo,jelz6i (min6sdg)
18.Pl. Elmentem a nagyihoz, merl megbetegedett. (okhat6rozoi melldkmondat)
Elntentem a nag,rihoz, hogy segitsek neki a kertben. (cd1hat5roz6i melldkmondat)

Azdrt vagyok sol<szor ndla, mert nagyon szeretem 6t. (okhat6roz6i melldkmondat)
Azdrt vagtok solczor ndla, hogy ne kelljen egyedril lennie. (cdlhat6roz6i mell6kmondat)
Vasdrnap az egtlsz csaldd megldtogatta, mert sziiletdsnapja volt. (okhat6roz6i melldkmondat)
Vasarnap az egdsz csalad megldtogatta, hogy vele egyiitt iinnepeljiink. (cdlhatdroz6i melldkmondat)
19. a) 6llapothaI6roz6, b) m6dhat6roz6

