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7. Figyeld meg a kiivetkez6 mondatot:
Jani lesz a kapus, ugyanis 6 j6l vdd.
Ailapitsd meg, melyik dllftris hel)'es!
(A) melldrendelo, kovetkezteto osszetett mondat
(B) mell6rendelo, magyarhzo osszetett mondat
(C) al6rendelo, okhat6roz6i melldkmondat
(D) al6rendelo, m6dhattrozoi melldkmondat
8. Jeliild meg azt a mondatot, amely nem
(A) Olyan ido van, mintha megny6r lenne.
(B) Olyan azrdo, mintha m6g nydr lenne.
(q 6 az,akitegnap keresett.
(D) Annyi az tdom, hogy pihenni is tudok.

fllitmfnyi

al6rendel6 iisszetett mondat!

9. Melyik mondat mondafv6gi frfsjele helyes?
(A) Elment szinhhzba, menj te is ut6na.
(B) Indulunk, vagy v6runk m6g valakit!
(C) Nagyon finom ez akal6cs, vegyiink m6g egyet.
(D) Mostan6ban gyakran f6zom, te nem?
10. Figyeld meg az aldbbi mell6rendel6 mondatot, majd jeliild meg a hamis
Zdrva tartjuk a kaput, ugyanis sok idegenjdrkdl a karnydken.

rillitfst!

(A) A mondat 6talakithat6 kovetkeztetov6.
(B) A mondat ffialakithato al6rendelo mondatt6.
(C) A mondat nem alakithat6 ftt al6rendelo mondatt6.
(D) Mindkdt tagmondat f6mondat.
11. Melyik mondat mondatvdgi irfsjele hel)'es?
(A) Hidd el, sokszor 6n sem 6rtem!
(B) K6rdezd meg, eljon-e veliink mozrba?
(C) Gyakran eszembe jut, vajon tudta-e, mt vfir rit?
(D) Azt tandcsolom, hogy ne menj azutcdrat
12. A ktivetkezo mondatok kiiziil melyiknek a mell6kmondata nem alanyi mell6kmondat?
(A) K6r, hogy tirl sokat fecsegsz.
(B) Majd elv6lik, mi lesz beloled.
(C) Ki l6tta, hogy hova tettem a tollam?
(D) Felvidit, ami veled tortdnt.

Melyik nem melldrendel6 mondat?
(A) Eljdtt mindenki, ugyanis a bemutat6 drdekesnek igetkezett.
(B) Amilyen a mosd6, olyan a toriilkozo.
(C) Nemcsak a konyvet olvastam el, hanem a filmet is megn6ztem.
(D) A lazac hirsa rendkiviil taplalo, mdgis konnyen em6szthet6.
13.

14.

Vflaszd ki, melyik 6bra illik a kiivetkez6 mondathoz!

"Nem tudhatom, mdsnak e tdjdk mit jelent. "
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