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FeladaTok

Toldalékolás

Névszói esetragok

1. a magyar nyelv határozóiról közismert, hogy háromirányúság jellemzi őket. Fi-
gyeljétek meg a táblázat kérdőszavait és a rájuk adott válaszokat, majd pótoljátok a 
következő példamondatokban a hiányzó toldalékokat!

Kérdőszók Példák
Hol? Miben? ablakban, szemben, ebben, kabátban, konyhában, gondolatban stb. 
Hova? Mibe? kertbe, levesbe, melegbe stb.
Mikor? ma délben, jövő évben, az elmúlt órában stb.

Két kóborló kutyát láttam az erdő    különböző helyeken.

Churchill minden héten írt egy cikket valamelyik brit napilap  .

Ezek a rendezvények nem illeszthetők be egyetlen intézmény  , sem az őszi prog-

ram  .

Nézett, mint Rozi a mozi  .

Az előtér    és a pultnál maszk használata kötelező!

Soha nem láttam a féltestvéremet, és ab    kérem a segítségeteket, hogy próbálja-

tok hozzá eljutni.

Köszönöm, hogy elküldted ezt a fotót, mert nekem nincs a felhőm  .

Nekem is vannak kutyáim, de én azt vallom, hogy nagy testű kutyának kint a helye, 

nem a ház  .

Te ültél ilyen iskolapad  ?

Északon reménykedhetünk némi napsütés  .

Összefüggés    hozható ez a bűncselekmény az alkoholizmussal?
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2. Húzzátok alá a következő mondatokban a hibás toldalékokat, majd javítsátok ki 
őket!

A jelenleg kialakult helyzet miatt szerdától az étterembe elvitelre van lehetőség.
Nem elég hétvégén a templomba a padot koptatni, embernek kellene maradni.
Ma reggel elhagytam a pénztárcámat Lövéte vagy Máréfalva buszmegállójába.
A polgármester megszólalását megelőző két hétbe 1509 új fertőzöttet találtak. 
Sütkérezz még kissé az őszi napsütésbe!
Nagyon szépen kérem azt a fiatalembert, aki szombaton délután 17:00 óra magassá-
gába megtalálta a lányom telefonját a pécsi vásárcsarnokkal szembeni utcába, hogy 
adja le a buszpályaudvar forgalmijába.
A tízes busszal jöttem haza este hét órakor, a buszra felszállt egy férfi Sáncba, a tás-
káját kereste, de nem találta, én viszont valószínűleg megtaláltam a víztoronynál.

 

 

 

3. a következő idézetekben is találhattok szabálytalan ragozást. Húzzátok alá, majd 
érveljetek: miért fogadható el Kosztolányinál és Kun Magdolnánál ez a megoldás?

a) „Keresheted őt, nem leled, hiába,
 se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
 a múltba sem és a gazdag jövőben
 akárki megszülethet már, csak ő nem.” 

(Kosztolányi dezső)

b) „Minden áldott lelkű nagymama, és drága nagypapa,
 gyermekeit látja viszont, hőn szeretett, hőn imádott unokáiba,
 és ifjúkori erejét, mit a hosszú évek alatt rég elvesztett már,
 s mit most visszahozott számára két fénylő kis szempár.”

(Kun Magdolna)
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