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A tárgy fajtái 

Gondolatébresztő

Gondold át, mit is fejeznek ki a következő összetételek: lábszárvédő, államalapító, haszonle-
ső, irodalomkedvelő, hangutánzó! Hogy fordítanád át őket tárgyas szerkezetekre?

iránytárgy – eredménytárgy    A tárgyat csoportosíthatjuk az alaptagja jelen-
tése alapján. A tárgy alaptagja egy tárgyas ige vagy egy tárgyas igéből képzett igenév. 
Ha az alaptagban kifejezett cselekvés egy olyan tárgyra irányul, amely már a cselek-
vés előtt létezett, iránytárgyról beszélünk: fát vág, kutyát oktatni, falat festő.

Ha a tárgy az alaptagban kifejezett cselekvés eredményeként jön létre, eredmény-
tárgyról beszélünk: pulóvert köt, süteményt sütve, falat épít.

Helyezd mondatokba a példaként szolgáló szintagmákat, és írd le ezeket a füzeted-
be, elemezd és készíts ágrajzot!

határozott és határozatlan tárgy    Ha a tárgy határozott, a beszélők 
pontosan tudják, hogy mi(k)re vagy ki(k)re vonatkozik. A határozott főnévi tárgy 
ilyenkor lehet tulajdonnév (Zalánt várom.), határozott névelős főnév (Látod a fel-
hőket?), birtokos személyjeles főnév (Hajukat fújta a szél.), birtokjeles főnév (Apáét 
kérem.). A személyes névmási tárgyak is határozottak: engem, téged, őt, minket, titeket, 
őket.

Ha a tárgy határozatlan, a beszélők nem tudhatják pontosan, hogy mi(k)re vagy 
ki(k)re vonatkozik. A határozatlan főnévi tárgy lehet névelőtlen (Teát kérek.), hatá-
rozatlan névelős (Egy felhőt nézel.). Névmások közül a kérdő, a vonatkozó és a hatá-
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rozatlan névmási tárgyak mindig határozatlanok: Mit mondasz?; Amit csak kérsz.; Va-
lakit várok. Az általános névmási tárgyak a mindet és a valamennyit kivételével szintén 
határozatlanok: Mindenkit felhívok. Határozatlan még a melléknévi mutató névmás: 
Ilyet választunk.

Figyeld meg a fenti példákban szereplő igék ragozását! A tárgy határozottsága 
vagy határozatlansága meghatározza az igei alaptag ragozását. Erről már az igerago-
zás átismétlésénél volt szó, nézd át újra! Segítségül használhatod a következő folya-
matábrát is!

Ha a mondatban a halmozott tárgy egyik tagja határozott, míg a másik határozat-
lan, az ige ragozása a hozzá közelebbi tárgyhoz igazodik:

Annamáriát és egy lányt jelölnek ki a feladatra. – Az ige az egy lányt tárgyhoz igazodik: 
általános ragozású.

Egy lányt és Annamáriát jelölik ki a feladatra. – Az ige az Annamáriát tárgyhoz igazo-
dik: határozott ragozású.

Gondolatgyűjtő

Magyarázd el egy általad tanult idegen nyelven beszélő ember számára, mikor használja 
a -lak/-lek és mikor az -ok/-ek/-ök ragokat!
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Tudod-e, milyen foglalkozást jelölnek az alábbi mesterségek? Magyarázd el, mit 
csinálnak! 
Például: mészáros – húsokat dolgoz fel

FELADAToK

1.   Milyen fajta tárgyak találhatók a szövegben? Gyűjtsd ki a füzetedbe!

Zalán meghívta Annamáriát moziba. A lány indulás előtt evett egy keveset, így Zalán fél 
órát várt rá. A film előtt bejárták a várost. Szeretnek sétálni. Mivel hűvös volt az idő, ka-
bátot, sapkát és sálat is vettek. Nem akartak elkésni, így gyakran nézték az időt. Csak egy 
filmet néztek meg, bármennyit is szeretett volna Annamária. Mozi után is sétáltak egy jót. 

2.   Párokba rendeződve döntsétek el, hogy melyik igealakkal jók a mondatok! Dön-
téseteket beszéljétek meg, indokoljátok is! A jó mondatokat írjátok le a füzete-
tekbe!
a) 

b) 

c) 

borbély

tímár csizmadia

molnár vincellér
bognárgombkötő

Egy szomszédot és Annamáriát érint/érinti a dolog.

Valamennyit, de nem olyan sokat kérek/kérem.

Őt és még valakit megkérdezték/megkérdeztek.

A SZAVAKoN TÚL



68

Részösszefoglalás
A mondattan alapjai, az állítmány, az alany és a tárgy


