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A mondat fogalma és csoportosítása 
 
Javasolt feldolgozási idő: 15 perc 
 
1. A számítógéped megbolondult, az alábbi cikket furcsa módon írásjelek és tagolás 
nélkül jelenítette meg. Bontsd mondatokra és tagmondatokra a következő szöveget a 
megfelelő írásjelekkel! Figyelj a bekezdésekre és az írásjelekre! 

 
 
Titanic kellemesen hideg éjszaka volt felhő egy szál se néztem a csillagokat és 
próbáltam kitalálni melyik lehet a Fiastyúk ha Hilda itt lenne ő tudná koromsötét 
volt mikor 11 óra tájt messziről pici fénypontok kezdtek feltünedezni mi lehet ez ha 
Hilda itt lenne ő tudná aztán ezek a kis pontok rémisztő sebességgel egyre 
nagyobbak lettek nyugtalanságom fokozódott mert úgy tűnt mintha öt perc sem 
telhetett el mikor nyilvánvalóvá vált az elképzelhetetlen ez nekem jön mondom is a 
szomszédomnak te ez nekem jön nézek jobbra nézek balra de menekülési útvonal 
sehol ez meg csak közeledik egyértelmű hogy engem pécézett ki magának mikor 
már elég közel volt nem egyszerűen szétbombázott hanem váratlan fordulattal 
oldalára fordult hogy nagyobbat tudjon rám csapni és csapott is egy röpke 
pillanatra mintha láttam volna egy szakácsot aki valami húsfélét szedeget fel a 
földről hogy milyen húst ha Hilda itt lenne ő tudná aztán minden elsötétült előttem 
és aztán amilyen iramban jött úgy távozott is szokatlan irányba lefele értetlenül 
néztem utána most ez mire volt jó 
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2. Az iskolai újságban a mondatok szerkezetét kell bemutatnod példamondatokon 
keresztül. Szerkesztés közben az általad megírt párbeszédek összekeveredtek. Válaszd ki 
a képeket, és rendezd el a párbeszédeket! A kezdő mondatok megmaradtak. 
 
 

- Hát..talán ..a csoda vigye el! Megcsináljuk most! 
- Mikor csináljátok meg a házi feladatot? 
- Igen. 
- Péter! Drágaságom! Hoznál egy pohár vizet? 
- Réka segítenél nekik? 
- Ne hazudj Robi! Esteledik. Még mindig itt játszotok. 
- Nemsokára anya! 

 
 

 
  

- Jaj!  
- Nagyon izgalmas ez a meccs! 
- A múltkor, mert elgáncsolták. 
- Huszár? Mikor? 
- Hm...nem is tudom, kicsit futhatnának többet. 

Nem gondolod? 
- Huszár nagyot esett! 
- Ne mondd már! A videoton jó! Ott van Huszár, Kovács. 
- A lába fájt, a térde pedig megsérült. 

 
 

 
 
 


