Az egyszerű mondat elemzése
Mintafeladat

Petőfi emberjogot követelt a népnek.
a) Válogasd szét a szavakat hangrendjük szerint!
magas: Petőfi, követelt, népnek
mély: a
vegyes: emberjogot
b) Határozd meg a szavak szófaját minél pontosabban!
Petőfi: főnév, tulajdonnév
emberjogot: ragos főnév
követelt: múlt idejű ige
a: határozott névelő
népnek: ragos főnév
c) Bontsd szóelemekre a kiemelt szavakat!
emberjogot: szótő+ kötőhang+ tárgyrag
követelt: szótő+ múlt idő jele
népnek: szótő+ rag
d) Jelöld a mondatrészeket a tanult módon! Készítsd el az ágrajzot is!

Petőfi emberjogot követelt ra népnek.
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Példamondatok
1. Tegnap óta melegebb lett az idő.
2. A Balaton vidéke ősrégi idők óta lakott hely volt.
3. Anna fut és nézelődik.
4. Hóval söpörték be a szelek az utat.
5. Mindenki ehet a finom tortából.
6. Az idős Matula bácsi dunai halászlevet főzött.
7. A kisebb fiúk száraz gallyakat keresnek az erdőben.
8. A viharos szél behordta a homokot a folyosóra.
9. A napközis tanárnőnek képverseket gyűjtöttem.
10. A legjobb barátom mindig késve érkezik a mozihoz.
11. A jövő tanévben mi már nyolcadikosok leszünk.
12. Anya két napon át főzte a szilvalekvárt.
13. Az új első osztályosok együtt mondják a kiszámolót.
14. A fiatal férfi virággal szállt fel a vonatra.
15. A csalafinta róka elrabolt három fiatal kacsát a tyúkudvarból.
16. A határőrök motorcsónakkal keltek át a sebes folyón.
17. Az éhes farkas hízelgő szavakkal kérlelte a gyanakvó kecskegidákat.
18. A nappalok forróságát éjszaka enyhíti a szél.
19. A nagymama késsel meghámozta az unoka almáját.
20. „Falu kocsmájában van az én lakásom.”
21. „Most minden szomorú s kiholt.”
22. „Ordít utánam cafra sereggel a Tegnap.”
23. „A toronyban delet harangoznak.”
24. Elindult megkérni gazdag bíró lányát.
25. A vadász éleset füttyentett a kutyának.
26. „Titkok illata fénylett hajadban.”

27. „Ült egy kicsit a félhomályban.”
28. „Gyönyörködött a szállongó fecskékben, méhekben, pillangókban.”
29. Kirohantam a tűlevelű fák alá.
30. Pántlikás kalapom fújdogálta a szél.

