JAVÍTÓKULCSOK
VIII. A MONDATFAJTÁK
A mondat

1. a) A hangyabolyban érdekes élet folyik. A királynőt testőrök védik. A dolgozók gyűjtik az
élelmet és építik a bolyt.
b) A hangyabolyban érdekes élet folyik. A királynőt testőrök védik. A dolgozók gyűjtik az
élelmet és építik a bolyt.

2. a)

b) Az erdő minden fája zöld.
Hol él a fürge mókus?

3. a)–b) 1. 3-féle
2. ., ?, !
c) Micimackó utánabámult. Ugorj be, Zsebibaba! Hová szaladsz, Nyuszi?
d)
Hová szaladsz, Nyuszi?

közlés

Nyuszinak sürgős dolga van.

érdeklődés

Ugorj be, Zsebibaba!

óhaj

Bár én is tudnék ekkorát ugrani!

felszólítás

4. a) Megérkeztek a gólyafészek lakói.
b) Megérkeztek a gólyafészek lakói?
c) Megérkeztek a gólyafészek lakói!

5. a) A vonat már elindult.
b) Elindult már a vonat?
c) Bárcsak elindulna már a vonat!
d) Induljon már el a vonat!
e) Már elindult a vonat!

A kijelentő mondat

6. a)–b)
1. Az afrikai szavannák növényevő
lakója.
A legnagyobb szárazföldi emlős.
Hosszú ormányát úgy használja, akár te
a kezedet.

2. Az afrikai szavannák növényevő
lakója.
A legmagasabb emlősállat.
Hosszú nyakával a legmagasabb ágakat
is eléri.

elefánt

c) Kedvenc állatról rajz készítése és kijelentő mondatok írása.

zsiráf

7.

8. a) Sok felhő van ma az égen.
A fák suhognak a szélben.
Juj, de nagyot villámlott!
b) Nagy vihar közeleg.
Odakint zuhog az eső.
Szaladj be, mert megázol!
c) Esik még az eső?
Elvonultak a felhők.
Nemsokára kimehetünk játszani a kertbe.
d) Végre kisütött a nap.
Csendesen csepereg az eső.
Bárcsak látnék egy szivárványt!

A kérdő mondat

9. a)
I.
– Miből van a pántlikád?
– Hajnal pirosából.
– Miből szőtték a ruhád?
– Kék ég bársonyából.
– Miből van a köténykéd?
– Havasok havából.
– Hát te magad miből vagy?
– Mezők harmatából.
b) Miből van a pántlikád?
Miből szőtték a ruhád?
Te kis juhász, merre mész?

10. Melyik a kedvenc színed?
Meddig tart az előadás?
Mikor megyünk kirándulni?
Hol élnek a pingvinek?

11. a) Mennyi az idő?
b) Hogy hívnak?
c) Mikor indul a Budapestre tartó vonat?
d) Mennyibe kerül egy kilogramm alma?
e) Hol laksz?

12. a)–b) Barlangból kinézzek-e?
Fák közt szétfürkésszek-e?
Lesz-e málna, odu-méz?
c) A medvéről rajz készítése.

II.
– Te kis juhász, merre mész?
– Merre nyájam legelész.
– Hát a nyájad merre jár?
– Ahol zöld füvet talál.
– Hallod-e, te kis juhász,
ha farkas jő, mit csinálsz?
– Megmarkolom a botom,
s a farkast megugratom.

13.
a) Láttál már lomha gyíkot?

Láttál-e már lomha gyíkot?

b) Szedtél már jégvirágot?

Szedtél-e már jégvirágot?

c) Ettél már aranyalmát?

Ettél-e már aranyalmát?

d) Átlépted már az árnyékod?

Átlépted-e már az árnyékod?

e) Kaptál már gólyahírt?

Kaptál-e már gólyahírt?

14. a)
Hol jártál, báránykám?
Zöld erdőben, asszonykám.
Mit ettél, báránykám?
Édes füvet, asszonykám.
Mit ittál, báránykám?
Forrásvizet, asszonykám.
Ki vert meg, báránykám?
Szomszéd legény, asszonykám.
Sírtál-e, báránykám?
Sírtam biz’ én, asszonykám.
Hogy sírtál, báránykám?
Ühüm-bühüm, asszonykám.
b) Például:
Hol jártál, báránykám?
Zöld erdőben, asszonykám.

15.

16.
Az Új Bárány riportere felkereste Ordast.
Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd.
– Igaz volna ama vád,
hogy Ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
– Egy nagymamát? Egy grammot se!
Ez az egész csak Grimm-mese!
– Hogy Piroskát Ön falta fel, talán az is hamis vád?
Nem hagyott meg belőle mást, csak egy fél pár harisnyát!
– Hogy én őt ruhástul? Mit ki nem eszeltek!
Én még az almát is hámozva eszem meg.
– Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten,
mégis piros farkasnyálnyom díszeleg a parketten.
– Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba.
Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta,
s mivelhogy én evés közben állandóan vicsorgok,
a vérveres szamócalé a pofámból kicsorgott.
– Én úgy tudtam, Önnél szabály,
hogy csak friss húsárut zabál.
– Kacsa! Füvet rágok lomhán legelészve,
zsengét, hogy a gyenge gyomrom megeméssze.
– És meddig lesz Önnél a juhhús is tiltva?
– Eddig! De erről már nem írhatsz, te birka!

