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Végezz önellenőrzést! 

Mf. 102/2 

angolkrém  franciakrémes  törökméz 

perzsaszőnyeg  spanyolfal  svédasztal 

spanyolponty  görögdinnye  franciaágy 

Mf. 102/3. 

szó szobor  vihar  kép   hányó  vár    ernyő fa láz 

Mf. 103/4. 

repülés  köszönt 

Mf. 104/1 b, c 

b) képzett szó: erdész 

jellel ellátott szó: apróvadak, munkája 

ragos szó: nyáron, felkeresik 

c) veszi: vesz + i = szótő + rag 

 engedik: enged + ik = szótő + rag 

 nyáron: nyár + on = szótő + rag 

 táplálékukkal: táp + lál + ék + uk + kal = szótő + képző + képző + jel + rag 

Mf. 106/6. 

csokr│ot hav│as zörg│ök szöv│és alv│ás  al│tat 

alsz│ik alud│tam ér│deml│ed 

Mf. 106/7. 

leányka  fésül, fésülködik, fésülni, fésülködni   sótlan  

olvasgat, olvastat, olvasni  egészség, egészít  öltözködik, öltözni 

Tibike  számít  barátság 

Mf. 112/1. 

bo-dza-vi-rág  tölgy-er-dő  mo-gyo-ró-bo-kor  lán-dzsás ú-ti-fű 

ka-mil-la 

 

Ahogy azt a múlt héten is jeleztem 2020. 06. 05-én, pénteken témazáró dolgozatot írunk 

nyelvtanból. Ez a tanév utolsó dolgozata. 

A dolgozat megírása mindenki számára kötelező. 

Anyaga: hangalak és jelentés viszonya 

   szólások, közmondások 

              szavak szerkezete 

Tudnod kell a füzetbe írt szabályokat, jelöléseket 

A tananyagot a Tk. 79-102. oldalai is megtalálod. 

Gyakorlásként nézd meg az eddigi házi feladatokat a Mf. 79-112. oldalai között. 

A meg nem oldott feladatokkal tovább gyakorolhatsz. 



Dylan, Gábor 

¡Ahora mejore las soluciones para las tareas de su libro de trabajo con autocontrol! 
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Como indiqué la semana pasada el 5 de junio de 2020, escribiremos una disertación sobre 

gramática el viernes. Este es el último trabajo del año escolar.  

Escribir la tesis es obligatorio para todos.  

Material: la relación entre los sonidos y el significado.  

                estructura de palabras 

    refranes, proverbios 

Debe conocer las reglas y las marcas escritas en el folleto.  

El plan de estudios se publica en Tk. 79-102. páginas que también encontrarás.  

Como ejercicio, mire la tarea hasta ahora en Mf. 79-112. entre las paginas.  

Puede continuar practicando con tareas sin resolver. 

 


