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20. a)

21, Az idegen fiirt a mdsodik (b) mondatban hivj6k Petinek. A kalap a m6sodik (b) mondatban fekete. Az els6 (a) mondatban nem
ellenkezem.
22. a), e)
23. Az az ember boldogul, amely kitarl6 6s tehetseges.
Helyesen: Az az ember boldogul, aki kitart6 ds tehetsdges.
Azt a kdnyvet veszitettem el, amit toled kaptam.
Helyesen: Azt a kdnyvet veszltettem e/, amelyet t6led kaptam.
Az 6llatokat, akiket fogs6gban tartanak, a termdszet nehezen fogadja be.
Helyesen: Az allatokat, amelyeket/og.rdgban tartanak, a termdszet nehezenfogadja be.
Csak azt mondtam el, amelvet hallottam.
Helyesen: Csak azt mondtam el, amit hallottam.
24. a; birtokos jelzos
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25. a) Maradj csendben, amig dolgozoml (Maradj csendben!)
b) Hidd el, sokszor dn sem drtem! (Hidd el!)
c) Kdrdezd meg, eljdn-e veliink mozibal (Kdrdezd meg!)
d) Meggyozodtdl-e r6la, hogy ez ahir igaz? (Meggy6z6dtdl-e rola?)
e) Gyakran eszembe iut, vajon tudta-e. mi v6r rri. (Gyakran eszembe jut.)
26. a) "Hdt hogymint vagpttok otthon, Pistikiim? "
b) "Ort;ktdr1dds naptok, djetek
Cs akhogy szike cs kd n me gd I hes s ete k. "
c) "5 anyankat, ezt az ddesj6 anydt
O, Pistikam, szeresd, tiszteLd, imiidd!"
A vers szerz6je: Pet6fi S6ndor
A m( cfme: Istvdn )csdmhez
27. a) B6rcsak sikertilne az, amre v6gysz! (alanyi)
b) Midrt gondolod azt,hogy elf-6radtam? (tiirgi)
c) Azt add ide, amit a kezedben larlaszt (tdrgyi)
d) Jelentkezzen, aki l6tta a balesetet! (alanyi)
e) Olyan az ido, hogy ne menj azttc6ra. (dllltmdnyi)
28. Az alirhizott mondatr6szek:
a) okhat6roz6, b) t6rshat6roz6, c) c6lhat6rozo, d) idohat6roz6
Az 0sszetett mondatok:
a) Kdsve indultak a vonatok, mert er6s szdlvihar volt.
b) Ne 6lli le vitatkozni azzal, aki okosabb n6lad!
c) Elindultunk az erdobe, hogy gomb6t szedjiink.
d) Hivj fel, miel6tt elindulsz!
Az tisszetett m ond ato k m elldkm on d atrin ak faj tij a :
a) okhat6roz6i, b) tSrshat6roz6i, c) cilhat6roz6i, d) idohat6roz6i
29.a)x, b) 2, c) x, d) l, e) 2, f) l, c) I, h) x
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A MELLERENDEL6 OSSZETETT MONDAT
1. a) ellentdtes melldrendelo, b) kapcsolatos mell6rendelo, c) rnagyardz6 melldrendelo
2. Pl. a) L6zas vagyok, m6gsem f6j a fejem. b) L6zas vagyok, ds f5j a fejem. c) L6zas vagyok, igy tiLj a feiem. d) F6j a fejem, ugyanis
l6zas vagyok. e) Vagy a fejem fqi, vagy lazas vagyok.
3. a) G6bor elment a bar[fijithoz, de nem tal6lta.otthon. b) A vir6gokat locsold meg, 6s szelloztesd ki a szobbtl c) Ma vettem anyukdmnak
egy csokor vir6got, hisz sziilet6snapja van. d) Edesap6m megdicsdrt, ugyanis nagyon j6 bizonyitv6nyt vittem haza.
4. a) Gyere, menjiink moziba, vagy inkdbb pihenndl? b) Elment szinhinba, menj te is ut6na! c) Indulunk, vagy vfrunk mdg valakit?
d) Nagyon finom ez a kal6cs, vegytink mdg egyet! e) Mostan6ban gyakran f6zom, te nem?
5, a) magyardz6, b) ellentdtes, c) kovetkeztet6, d) vdlaszt6, e) kapcsolatos
6. a) Kapcsolatos mondat pl.: Egdsz nap esett az es6, 6s fiijt a sz6l.
b) Ellentdtes mondat pl.: Egdsz nap esett az eso, m6gsem 6ztunk meg'
c) Magyardz6 mondat pl.: Eg6sz nap esett az es6, hisz 6sz van.
d) Kdvetkezteto mondat pl.: Egdsz nap esett az es6, fgy elhalasztottuk a ker6kp6rttr{t.
7. a) mell6rendel6, kapcsolatos, b) melldrendel6, ellent6tes
8. a) magyar6z6, b) kovetkezteto

