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„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd,
hanem az édes miénk.”

(Kazinczy Ferenc)

Kedves hetedikes Diák!
Köszöntünk egy újabb magyar nyelvi tankönyv megismerésének a kezdetén. 
Ha már az előző évfolyamokon is ebből a  tankönyvcsaládból tanultál, akkor 
bizonyára jól ismered a tankönyvet. Ennek ellenére néhány hasznos tanáccsal 
segítünk, hogy megkönnyítsük a tankönyv használatát.

A tanulást célszerű a cím és a leckéhez tartozó idézet elolvasásával kezdened. 
Gondolkozz el azon, mit jelent az idézet, hogyan függ össze a lecke tartalmával! 
A tankönyv elolvasása előtt hasznos a munkafüzet gyakorlatait megoldanod, 
és a  tankönyvi lecke előtt található feladatokat elvégezned. A  tankönyvben 
összegyűjtve, rendszerezve találod meg a  tanulnivalót. Igyekezz megoldani 
a  leckék közben található feladatokat is, gondolkozz el a példákon, és figyel-
mesen olvasd el a magyarázatokat! A leckéken belül többféleképpen segítjük, 
irányítjuk a  tanulásod. A  fontosabb ismereteket és a  nyelvi példákat színes 
táblázatokban foglaltuk össze. A szövegben félkövér betűvel kiemelt kulcsszók 
és a margón lévő fogalmak irányítanak abban, hogy mi kerülhet egy-egy össze-
foglaló füzetvázlatba vagy felelettervbe. A Tudod-e? cím alatt érdekességeket, 
kiegészítő ismereteket találsz. Ha minden gyakorlatot megoldottál, minden 
fontos tudnivalót megjegyeztél, akkor biztosan el tudod végezni a leckéket záró 
feladatokat, és meg tudod válaszolni a kérdéseket. Ismereteid rendszerezésében 
segítenek a tankönyv végén levő Összefoglaló táblázatok és a Fogalomtár.

Ebben az esztendőben az anyanyelvi órákon folytatod azoknak az eszközök-
nek a megismerését, amelyek a sikeres kommunikációhoz és a hatékony szöveg-
alkotáshoz szükségesek. Jártasabb leszel a könyvtár- és az internethasználatban, 
megismersz néhány ritkább szóalkotási módot, a  szóösszetételek típusait és 
helyesírásukat. Új ismereteket sajátíthatsz el a szószerkezetekről és ezek kife-
jezőeszközeiről. 

Szeretnénk, ha örömed telne a  tankönyv használatában és a  munkafüzet 
gyakorlatainak a megoldásában. Ehhez sok sikert és jókedvet kívánunk!

A szerzők

Bevezető
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Anyanyelvünkről

A fenti idézet megfogalmazásához a szerző a magyar nyelv alkotóele-
meit használta fel. A nyelvi jelrendszer segítségével kifejezhetjük gon-
dolatainkat, érzéseinket, kapcsolatot teremthetünk embertársainkkal, 
és különféle ismeretek birtokába juthatunk. A  magyar nyelvi órákon 
anyanyelvünkről tanulunk: a  beszédről, azaz a  nyelv használatáról, 
valamint a  beszédhez szükséges nyelvi elemekről és nyelvi szabá-
lyokról. Sokféle kommunikációs körülmény befolyásolja, hogy ki mit 
választ a nyelv elemkészletéből, és milyen módon kapcsolja össze őket. 
Másképpen beszélünk otthon a szüleinkkel, az utcán, a barátaink kö-
zött, a postán vagy a vonaton. Sokszor még ugyanarról a témáról is más 
szavakkal fogalmaznak regényeikben az  írók vagy a  munkahelyükön 
a szakemberek.

Ismétlés

  „Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik.”
(Bárczi Géza)

  Olvassátok fel hangosan és kifejezően az alábbi idézetet! Beszéljétek meg  
a bemutatás előtt, mire kell figyelnetek hangos olvasáskor! Jelöljétek 
a hangsúlyokat és a szüneteket!

Vallomás az anyanyelvről

Van három szavunk, amely meghatározza létezésünk teljességét. Az első az 
anya öl, a második az anyaföld, a harmadik pedig az anyanyelv. Az első az életet 
adó, az életre nevelő, a második a létezésünk, sorsunk, munkánk, sikereink és 
kudarcaink színtere, s majdani nyugvóhelyünk is. És ami e kettőt egybefogja – a 
harmadik –, az az anyanyelv. Hogy nyelvünk létezésünk hármas egységét az anya 
szavunkkal kapcsolta egybe, az nemcsak azt jelenti, hogy e három fogalom milyen 
mértékben meghatározója életünknek, de egyúttal a nyelv, a magyar nyelv sűrítő 
erejét és képességét is fölragyogtatja.

(Gál Sándor)
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A kommunikáció
Gondolataink kifejezését, az emberek közötti információcserét kommu-
nikációnak nevezzük.

A nem nyelvi jelek sokfélék és változatosak lehetnek. A  beszéd nem 
nyelvi jelei: a beszédet kísérő hangjelek, a tekintet, az arcjáték, a taglejtés, 
a testtartás, a térköz, az emblémák és a szünet, vagyis a csend. Írásunkat is 
kísérhetik és kiegészíthetik nem nyelvi jelek. Ezek a tagoláshoz, az elrende-
zéshez kapcsolódva lehetnek: a margó, a bekezdések, a sorok, a szótávolság, 
a betűtípus, a szövegkiemelés, a színek, a keret, a javítások stb.

A hangok

A magyar nyelvben 39 hangot szokás megkülönböztetni. Ezeknek a han-
goknak az  összekapcsolásából számtalan szót alkothatunk. Két nagy 
csoportjukat különíthetjük el: a magánhangzókat és a mássalhangzókat.

 Sorold fel, milyen nem nyelvi jelekről tanultál, amelyek a kommunikáció fo-
lyamatában részt vesznek! Mutasd be a szerepüket!

 
Egészítsd ki 
és jellemezd 
a kommuniká-ciós folyamat tényezőit az ábra segítségével!

  Mit tanultál a magyar beszédhangokról? Mutasd be a magánhangzók és 
a mássalhangzók jellemzőit! Segítségül használd a következő oldalon lévő 
táblázatokat!
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A magánhangzók jellemző tulajdonságait az alábbi táblázat foglalja össze.

A NYELV 
MOZ GÁ SA SZE RINT

Mély ma gán hang zók Ma gas ma gán hang zók

Ajak ke re kí té ses Ajak ré ses Ajak ke re kí té ses Ajak ré ses

Fel ső 
nyelv ál lá sú

u, ú ü, ű i, í

Kö zép ső 
nyelv ál lá sú

o, ó ö, ő é

Al só 
nyelv ál lá sú

a á e

A mássalhangzók képzésének sajátosságait a következő táblázat segítsé-
gével tekintheted át.

A képzés helye szerint

Ajakhangok Foghangok Szájpadláshangok Gégehang

Zöngés Zöngétlen Zöngés Zöngétlen Zöngés Zöngétlen Zöngés Zöngétlen

A
 k

ép
zé

s 
m

ód
ja

 s
ze

ri
nt

Zár
hangok

b p d t g k

Orr
hangok

m n ny

Rés 
hangok

v f z, zs, l sz, s j = ly h

Zárrés 
hangok

dz, 
dzs c, cs gy ty

Pergő 
hang

r

MÁSSALHANGZÓK

Magánhangzók Mássalhangzók

14 magánhangzónk van. 25 mássalhangzónk van.

Képzésükkor a hangszalagok zárállásban 
vannak.

Képzésükkor a hangszalagok lehetnek:
zárállásban (zöngés mássalhangzók),
nyitott állásban (zöngétlen mássalhangzók),
résállásban (h hang).

Képzésükkor a levegő akadály nélkül 
távozik a szájüregből.

Képzésükkor a levegő akadályba ütközik.

Önmagukban is alkotnak szótagot. Csak egy magánhangzóval együtt alkothat
nak szótagot.

A HANGOK

MAGÁNHANGZÓK
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A hangok kapcsolódása különböző szabályok szerint történik. Ezeket 
a szabályokat hangtörvényeknek nevezzük.

A magánhangzók kapcsolódásának a törvényei:
●  hangrend (alma, körte, répa),
●  illeszkedés (mosolyognak, nevetnek; fához, kerítéshez, kőhöz).

A mássalhangzók kapcsolódásának a törvényei:
●  zöngésség szerinti részleges hasonulás (mosdó, dobta),
●  képzés helye szerinti részleges hasonulás (azonban, színpad),
●  írásban jelöletlen teljes hasonulás (tanulja, hagyja),
●  írásban jelölt teljes hasonulás (képpel, rázza),
●  összeolvadás (tanítja, költség),
●  mássalhangzó-rövidülés (otthon, többre),
●  mássalhangzó-kiesés (nézd meg, mindnyájan).

A szóelemek

A szóelemek: a szótő és a toldalékok (száj + -am + -at). A toldalékok fajtái: 
a képző, a jel, a rag. A képző új szót hoz létre (pihen + -ni). A jel valamilyen 
viszonyt fejez ki (part + -ok). A rag lezárja a szóalakot, és kijelöli a szónak 
a mondatban betöltött szerepét (vidék + -en). A toldalékok előtt gyakran 
találunk előhangzót (szék + -ek).

 Mit nevezünk szóelemnek? Milyen fajtáit ismered?

Igeképzők

Főnévképzők

Melléknévképzők

Számnévképzők

Igenévképzők 

zöld + -ell, dob + -ol, só + -z

szép + -ség, olvas + -ás, madar + -ász

(nagy) érték + -ű, arany + -os, ujj + -nyi, kert + -i

nyolc + -adik, öt + -öd

úsz + -ni, szaladgál + -ó (gyerek), ér + -ett (gyümölcs),  
megír + -andó (lecke), nevet + -ve

A KÉPZŐK FAJTÁI
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A szótő lehet egyalakú vagy többalakú (ablak, ablak + -ot; madár, 
madar + -at; hó, hav + -as). Megkülönböztetünk egyszerű és összetett sza-
vakat. Az összetett szavak két fő része: az előtag és az utótag (anya + nyelv).

A múlt idő jele

A feltételes mód jele 

A felszólító mód jele

A többes szám jele

Birtokos  
személyjelek 

Birtokjel

Birtoktöbbesítő jel

Fokjelek
a középfok jele
a felsőfok jele
a túlzófok jele

Kiemelőjel

Igei személyragok 
 
 
 
 

A tárgy ragja

A birtokos jelző ragja

Határozóragok

-t, -tt (kér + -t, főz + -ött)

-na, -ne, -ná, -né és változatai 
(ad + -na, ad + -ná, i + -nna, i + -nná)

-j és változatai (kér + -j, mász + -sz, ráz + -z, edz + -dz)

-k (ceruzá + -k, füzet + -ek)

-m, -d, -a, -e; -ja, -je (ceruzá + -m, ceruzá + -d stb.) 
-unk, -ünk; -tok, -tek, -tök; -uk, -ük; -juk, -jük  
(füzet + -ünk, füzet + -etek)

-é (Kati + -é)

-i, -ai, -ei, -jai, -jei (építő + -i, rokon + -ai, kert + -jei)

-bb (kedves + -ebb) 
leg- + -bb (leg- + kedves + -ebb) 
legesleg- + -bb (legesleg- + kedves + -ebb)

-ik (fényesebb + -ik, nagyobb + -ik)

-k, -m (vár + -ok, vár + -om) 
-l, -sz, -d (játsz- + -ol, vár + -sz, vár + -od) 
- 0, -i, -ja (vár, néz + -i, vár + -ja) 
-unk, -ünk, -juk, -jük (vár + -unk, vár + -juk) 
-tok, -tek, -tök; -játok, -itek (vár + -tok, vár + -játok, néz + -itek) 
-nak, -nek; -ják, -ik (vár + -nak, vár + -ják, kér + -ik)

-t (sütemény + -t)

-nak, -nek (a fiúk + -nak a labdája)

-ban, -ben; -ba, -be; -ból, -ből; -n, -on, -en, -ön; -ra, -re,  
-ról, -ről; -nál, -nél; -hoz, -hez, -höz; -tól, -től; -val, -vel; -kor 
(ház + -ba, ház + -on) 
-an, -en (szép + -en) 
-ul, -ül (magyar + -ul) 
-lag, -leg (emberi + -leg)

A JELEK FAJTÁI

A RAGOK FAJTÁI

11731_1_magyar_nyelv_7.indd   14 22/06/16   15:21



15

A szavak

A szavakat minden nyelvben szófaji csoportokba sorolják. A szavak cso-
portosításakor a  magyar nyelvtanban négy szempontot szoktunk figye-
lembe venni:

●  a szavak szótári jelentését;
●  a szavak alaki sajátosságait (milyen toldalékok járulhatnak hozzá-

juk);
●  a mondatban betöltött szerepüket (milyen mondatrészek lehetnek, 

illetve milyen mondatrészek kapcsolódhatnak hozzájuk);
●  milyen szövegszervező szerepük lehet.

A szófajok

 Milyen szófajokat ismersz? Szemléltesd őket egy-egy példával!

   

ige  írok, írom, írj, írna

főnév köznevek: fiú, könyv;   
 tulajdonnevek: Kató, Bodri, Bakony,   
 Mars, Magyar Nemzeti Múzeum,  
 Egri csillagok, Kossuth-díj,  
 Opel

melléknév kedves, magas

számnév öt, sok; ötöd, sokad-; ötödik, sokadik

határozószó távol, holnap, hajadonfőtt

főnévi igenév befejezni, énekelni

melléknévi igenév  éneklő (diák), elénekelt (dal),  
befejezendő (ének)

határozói igenév énekelve, dalolva; befejezvén

főnévi 
 
 
 

melléknévi

számnévi

határozószói

AZ ALAPSZÓFAJOK

névmások













11731_1_magyar_nyelv_7.indd   15 22/06/16   15:21



16

A főnevet, a  melléknevet, a  számnevet és az  őket helyettesítő név-
másokat közös néven névszóknak is nevezik. A  legtöbb szóról már 
a szótári alak ismeretében meg tudjuk állapítani, hogy milyen szófajú: 
születik (ige), bácsi (főnév), szép (melléknév). Az olyan típusú szavakat, 
amelyek több szófaji csoportba is besorolhatók, és szófajuk csak a mon-
datban vagy a  szövegben állapítható meg, több szófajú szavaknak 
nevezzük: Bajusz kell a magyarnak (főnév). Magyar (melléknév) ember 
megtartja a szavát.

A szavak jelentése
A szavak világában nemcsak a szavak szófaját szokás vizsgálni, hanem 
a hangalakjuk és a jelentésük kapcsolatát is. A szó érzékelhető oldala 
a hangalak (jele: H). Ehhez kapcsolódik a jelentés (jele: J). A hangalak 
és a jelentés között általában nincs valós összefüggés, ez alól kivételek 
a hangutánzó és a hangulatfestő szavak, valamint a közelre és a távolra 
mutató névmások magas és mély hangrendű párjai (ez – az, ilyen – 
olyan).

SZÓ = H + J
A hangalak és a  jelentés viszonya alapján az  alábbi szócsoportokat 

különböztetjük meg:

●  hangutánzó szavak: 
Halkan zizzenve muzsikáltak a kukoricaszárak. (Tamási Áron)

●  hangulatfestő szavak: 
Hát várjuk pipogyán legcsúfosabb végünk? (Ady Endre)

●  egyjelentésű szavak: H — J 
Kiesik a vakolat a rongyos ablakpárkány alól. (Gulácsy Lajos)

●  többjelentésű szavak: H — J1  
       J2 
Vén szélmalom nagy, tépett szárnya áll. (Juhász Gyula) 
vén este van, bevégzem. (Illyés Gyula)

●  azonos alakú szavak: H — J 
       J 
Hiú báb, mostan fittyet hánysz az égnek, 
Meglátjuk szíved, villámok ha égnek. (Madách Imre)
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●  hasonló alakú szavak: H   H — J 
   J   
 H   H — J
 Az új seprű is csak söprű. 
A fáradság következménye a fáradtság.

●  rokon értelmű szavak: H — J H  
     J 
 H — J H 
 Ma nem te érdekelsz, hanem a névtelen fogoly. 
A barna rab, ki harcokon hiába volt vitéz. (Áprily Lajos)

●  ellentétes jelentésű szavak: H — J 
    
 H — J
Jó s rossz most zárja könyvbe a neved. (Szabó Lőrinc)

Helyesírásunk

 Jellemezd a példák és az ábrák segítségével az egyes szócsoportokat!

A kiejtés szerinti 
írásmód 
 

A szóelemző írásmód 

A hagyományos 
írásmód 

Az egyszerűsítő 
írásmód

• A magánhangzók a szótőben 
• A magánhangzók a toldalékokban 
• A mássalhangzók a szótőben 
• A mássalhangzók a toldalékokban

• A szóelemek mai alakját tükröztető írásmód 
• A szóelemek módosult alakjait feltüntető írásmód

• A régies betűk írása a magyar családnevekben 
• Az lyos írás 
• Néhány szóalak hagyományos írásmódja

• Kettőzött többjegyű mássalhangzók írásmódja 
• Három azonos találkozó mássalhangzó írásmódja

A MAGYAR HELYESÍRÁS FŐ ALAPELVEI

 Vitassátok meg, hogy mi az előnyük és mi a hátrányuk a számítógépes  
helyesírási ellenőrző programoknak!
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A magyar helyesírás betűíró, latin betűs, hangjelölő és értelemtükröző. 
A  helyesírási rendszert alapelvek és szabályok alkotják. A  magyar he-
lyesírásban a kiejtés szerinti (vidéken, születtem), a szóelemző (rögződtek, 
mindjárt), a hagyományos (folyó, Kölcsey) és az egyszerűsítő (asszony, tollal) 
írásmódot alkalmazzuk. 

A helyesírási alapelvek mellett helyesírási szabá-
lyok is segítik a szavak, a szókapcsolatok, a mon-
datok és a szövegek rögzítését. A helyesírási alap-
elveket és a  szabályokat A  magyar helyesírás sza-
bályai című kézikönyv tartalmazza. Segítségért 
fordulhatunk a helyesírási szótárakhoz is.

 Készíts fürtábrát arról, hogyan csoportosítja a szabályzat a helyesírási sza-
bályokat!

 Nevezd meg azokat a helyesírási kézikönyveket, 
amelyeket már ismersz! Mutasd be őket röviden!
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A tanulás tanulása

Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozása

 Tanulmányozzátok az alábbi ismertető fotóját! Jósoljátok meg a képek és 
a kinagyított szöveg alapján, minek az ismertetője lehet!

„Hej, Nagy-Kőrös híres város.” 
(Arany János: A vén gulyás) 

Arany-emlékek Nagykőrösön 
Arany János, nemzetünk nagy büsz ke sé ge, a 
19. század költőóriása életé nek csak nem egy 
évtizedét ebben az alföldi kis városban töltöt-
te. Az ő em lé két őrizve ké szítette el az Arany-
Híd Baráti Kör az Arany-út programot, amely 
a költő nagy kőrösi tartózko dásának emlékein 
kala uzolja végig az ér deklődőket.

A költőhöz kapcsolva sétánkat nem  csak a 
Toldi íróját, a jeles balla da költőt is mer  hetjük 
meg közelebb ről, hanem azt a várost is, amely 
a 19. század máso dik felé ben a kor jelen-
tős tudósait egy intéz ménybe, a re formátus 
főgimnázium ba vonzotta. „A fél Akadémia 
Kőrösön lakik” – írta Arany 1859. november 
23-i levelében sógorának, Ercsey Sándornak. 
A nagy tanári kar szellemi öröksége máig pezs-
dítően hat a város kulturális életére.

 
Tanulmányozd 
a fenti szöveg 
címét! Mit gondolsz, miről szólhat majd a szöveg? Ötle-teidet jegyezd le egy pókhálóábrába!

A cím u··zenete

Arany-emlékek

„(…) az információbőség figyelemhiányhoz és annak szükségéhez 
vezet, hogy a meglévő figyelmet hatékonyan osszuk meg a túlzottan 
bővelkedő információforrások között (…)” 

(Herbert Simon)
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A szöveg áttekintése
Fontos, hogy mielőtt egy szöveg olvasásához kezdesz, előtte tájékozódj a 
szövegről. Figyeld meg a szöveg hosszúságát, a használt betűtípust, a szö-
veg elrendezését, hogyha vannak, akkor a képeket, ábrákat! Megnézheted 
a szöveg szerkezetét, milyen kisebb és nagyobb fejezetekre tagolódik. Ha 
hosszabb szövegről, esetleg egy egész könyvről van szó, akkor lapozd át! 
Ez a szöveggel való ismerkedési folyamat a szöveg áttekintése. 

Részletes olvasás jegyzeteléssel
Az első olvasás még nem olyan alapos, mint amikor már megismerted 
a szöveg üze ne tét. A második, alapos olvasás közben jegyzeteket ké-
szíthetsz a szöveg mar gó jára, megjegyzéseket írhatsz a szöveghez. Jó, 
ha van valamilyen saját jegyzetelési technikád, de használhatod a már 
tanult jeleket is: ismert szöveg: ; új info r má ció: +; kiegészítésed van a 
szöveghez *; valamit másképpen tudtál: –; ami nem világos számodra, 
meg szeretnéd kérdezni: ?.

Szómagyarázat
Ha a szövegben találsz számodra ismeretlen szót, kifejezést, akkor igye-
kezz megtudni a jelentését! Használd erre a rendelkezésre álló szótárakat 
vagy az internetet!

 Figyeld meg a szöveg szerkezetét, elrendezését! Jellemezd röviden!

 Olvasd el figyelmesen a szöveget! Használd a tanult jeleket!

 Helyettesítsd más szóval a szövegben olvasható kifejezéseket!
szellemi örökség                   pezsdítően hat
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Kulcsszók
A szöveg másodszori olvasásakor csak a legfontosabb fogalmakat, kulcs-
szókat húzd alá! Ezek a kifejezések segítenek majd a vázlatírásban, a szöveg 
megtanulásában. Soha ne teljes mondatokat, szövegrészleteket húzzál alá!

Az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásához különféle módszere-
ket alkalmazhatunk. A szöveg elolvasása előtt: a szöveg tartalmá-
nak jóslása a képek és a cím alapján. A szöveg olvasásakor: a szö-
veg áttekintése, részletes olvasás jegyzeteléssel, az ismeretlen 
szavak jelentésének megkeresése, a kulcsszók kiemelése. 

1.  Jellemezd az ismeretterjesztő szövegeket korábbi tanul-
mányaid alapján!

2.  Melyek az ismeretterjesztő szövegek feldolgozásának lépései?
3.  Válassz egy szöveget az internetről, és dolgozd fel a tartalmát 

a tanultak alapján!

 Húzzátok alá a szövegben a legfontosabb kulcsszókat! Majd hasonlítsátok 
össze őket!
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Az anyaggyűjtés leggyakrabban a  nyomtatott (könyvek, folyóiratok, ta-
nulmányok), valamint az  elektronikus források (rádió, televízió, videó, 
internet) segítségével történik. Kezdheted a gyűjtést saját könyveid, folyó-
irataid között, és folytathatod az iskolai vagy a helyi könyvtárban.

A hivatkozás
Ha a munkádat írásban készíted el, akkor a felhasznált forrásokat a dol-
gozatod végén illik felsorolni a Felhasznált irodalom vagy az  Irodalom 
cím alatt. Az egyes művek lejegyzésekor pontosan kell megadnod a mű-

„Amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz,
Évmilliókra lesz tulajdonod.”

(Madách Imre)

Könyv és könyvtárhasználat

 Hányféle módon gyűjthetsz anyagot egy – a lakóhelyedről szóló – kiselő-
adáshoz?

 
Beszéljétek 
meg, mennyire jellemző ez a rajz napjaink anyaggyűjtési szokásaira!
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vek adatait: a  szerző nevét (ha több szerző van, akkor a  szerzők vagy 
a  könyv szerkesztőjének nevét), a  mű címét, a  kiadó nevét, a kiadás 
helyét és évszámát. Ezeket az adatokat többféle sorrendben jegyezheted 
le. Napjainkban a  legelterjedtebb forma, hogy a  szerző neve után áll 
az  évszám, majd a  mű címe, kiadója és a  kiadás helye: Lengyel Dénes 
1994. Régi magyar mondák. Móra Könyvkiadó, Budapest. Az idegen szer-
ző (szerzők) nevét is a magyar névsorrendnek megfelelően írjuk, vagyis 
a családnév után áll a keresztnév. De a neveket vesszővel választjuk el, így 
jelezzük az eredeti sorrendtől való eltérést: Defoe, Daniel; Twain, Mark.

Ha egy újságból vagy egy folyóiratból használsz fel valamilyen cik-
ket, akkor ennek az  adatait a  következő sorrendben szokás lejegyezni: 
a szerző neve, a kiadás éve, a tanulmány címe, a folyóirat neve, a folyóirat 
száma, majd kettősponttal utána az oldalszámok, azaz hányadik oldaltól 
hányadik oldalig tart a megjelölt cikk: Zimányi Árpád 2000. Az idegen 
szavak helyesírásáról. Édes Anyanyelvünk. 4: 9.

Egyre többen gyűjtenek adatokat a számítógép segítségével a világháló-
ról. Ezekre is illik hivatkoznunk. Ilyenkor a szerző és a cikk címe után fel 
kell tüntetni azt az internetcímet, amelyen a felhasznált munka elérhető. 
Ha az  internetről felhasznált irodalomnak, adatnak nincs szerzője vagy 
címe, akkor is add meg az  elérhetőségi címet! Internetes adat esetében 
mindig írd oda a  cím után a  letöltés pontos dátumát! Erre azért van 
szükség, mert az interneten lévő anyagok gyorsan és gyakran változnak. 
Például: Péli Péter 2011. Egy ország, ahol 11 hivatalos ábécé van. www.nyest.
hu/hirek/egy-orszag-ahol-11-hivatalos-abece-van. (2001. 04. 10.)
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A felhasznált könyvek adatait minden esetben a szerzők neve szerint 
soroljuk betűrendbe.

A szövegalkotást megelőző anyaggyűjtés leggyakrabban írott 
vagy elektronikus forrásokból történik. A  felhasznált forrá-
sokra a  meghatározott szabályok szerint minden esetben 
illik hivatkozni.

1.  Foglald össze, milyen módon gyűjthetsz anyagot  
egy kiselőadáshoz vagy egy dolgozathoz!

2.  Mutasd be a tankönyvi lecke példái alapján, milyen adatokat kell 
lejegyezned a felhasznált irodalmakról!
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