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Kedves Hetedikesek!

Biztosan hallottátok már, hogy a magyar a legnehezebb nyelvek között 
van a világon. Lássuk be, nyelvtanórára készülve ez nem hangzik valami 
megnyugtatóan…
A magyar nyelv tényleg nehéz és bonyolult – amellett persze, hogy szá-
munkra egyedülálló a világon, a legszebb és a legjobb, hiszen ez az 
anyanyelvünk.

Rengeteg nyelvhelyességi és helyesírási szabályunk van. Minden sza-
bály alól van sok-sok kivételünk, ami nekünk természetes, hiszen kicsi 
korunktól így halljuk, így használjuk. Aki a magyart mint idegen nyelvet 
szeretné megtanulni, annak ez a rengeteg szabály és kivétel biztosan 
hosszas fejtörést fog okozni.
Ugyanakkor az a remek hírem van számotokra, hogy mivel magyar az 
anyanyelvetek, biztosan használjátok az összes szabályt. Éppen csak 
nem tudatosan – ebben segít Nektek tankönyv.
A tankönyvbe összegyűjtöttem mindent, ami hetedik osztályban nyelv-
tanból szükséges. Sok-sok képpel és példával igyekeztem minél érthe-
tőbbé tenni Nektek.
Felidézzük a hatodikban tanultakat, új szófajokkal ismerkedünk meg, 
megtanulunk mondatot elemezni, kiderül, mi az a szöveg, és még leve-
let is írunk. Azt hiszem, ismeretszerzésben gazdag tanév lesz…
Jó munkát kívánok Nektek, és ne feledjétek: kiválóan beszéltek magya-
rul, ami a világ egyik legnehezebb nyelve – tehát a legnehezebb felada-
tot már elvégeztétek.
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A névszók
A névszók élőlényeket, élettelen tárgyakat, gondolati dolgokat nevez-
nek meg. Kifejezhetik ezek tulajdonságát, mennyiségét, vagy helyette-
síthetik őket.
A névszók közül hatodik osztályban már tanultatok a főnévről, a mellék-
névről és a számnévről. A névmással hetedikben fogtok megismerkedni.

A főnév
A főnév élőlényeket, élettelen tárgyakat, gondolati dolgokat nevez meg.
Kérdőszavai: Ki? Mi? Kik? Mik?

A melléknév
A melléknév élőlények, élettelen tárgyak, 
gondolati dolgok tulajdonságát fejezi ki.
Kérdőszavai: Milyen? Milyenek?
A mellékneveket tudjuk fokozni. A fokozás-
sal a tulajdonságok mértékét
és egymáshoz képesti viszonyát fejezzük ki.

A főnév fajtái

Személynév: Gárdonyi Géza

Földrajzi név: Balaton

Cím: Egri csillagok

Állatnév: Cirmi

Intézménynév: Általános Iskola

Márkanév: Milka

Köznév
Élőlények, tárgyak, gondo-
lati dolgok közös neve. Kis-
betűvel kezdjük, kivéve, ha 
mondatot kezdünk vele.

Tulajdonnév
Valakinek, vagy valaminek 
a saját neve. Mindig nagy-
betűvel kezdjük.
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A számnév
A számnévvel élőlények, élettelen tárgyak, 
gondolati dolgok mennyiségét, és sorban 
elfoglalt helyét fejezzük ki. A számnévvel 
azt is tudjuk érzékeltetni, hogy az egésznek 
mekkora részére gondoltunk.
Kérdőszavai: Hány? Mennyi? Hányadik? 
Hányad (rész)?

A melléknév fokozása

alapfok középfok felsőfok túlzófok
magas magasabb legmagasabb legeslegmagasabb

kicsi kisebb legkisebb legeslegkisebb

A számnév fajtái tőszámnév
Magát a számot fejezi ki.

sorszámnév
Azt fejezi ki, hogy az a dolog há-
nyadik a sorban.

törtszámnév
Kifejezi, hogy az egészhez ké-
pest mekkora részről van szó.

határozott számnév
Tudjuk a pontos mennyisé-
get.

határozatlan számnév
Nem tudjuk a pontos meny-
nyiséget, csak tippelünk.
Néhány határozatlan szám-
nevet a melléknévhez ha-
sonlóan lehet fokozni.
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Az ige
Az ige cselekvést, történést, létezést fejez ki. 
Kifejezi a cselekvő számát és személyét, a cselek-
vés idejét és módját.
Kérdőszavai: Mit csinál? Mi történik vele?
A magyar nyelv létigéje a van. Múlt ideje a volt, 
jövő ideje a lesz, tagadása a nincs.

Az igeragozás
A cselekvő számát és személyét az igeragozás mutatja meg.
A cselekvő lehet egyes számban: én, te, ő; vagy többes számban: mi, ti, ők.

E/1. én tanulok
E/2. te tanulsz
E/3. ő tanul
T/1. mi tanulunk
T/2. ti tanultok
T/3. ők tanulnak

Az igeidők
Az igének három ideje lehet:
1. jelen idő: a cselekvés most történik. Nincs külön jele.
2. múlt idő: a cselekvés már megtörtént. Jele: -t, -tt
3. jövő idő: a cselekvés ezután fog megtörténni. Jele: fog + -ni

Jelen idő Múlt idő Jövő idő
E/1. én olvasok olvastam olvasni fogok
E/2. te olvasol olvastál olvasni fogsz
E/3. ő olvas olvasott olvasni fog
T/1. mi olvasunk olvastunk olvasni fogunk
T/2. ti olvastok olvastatok olvasni fogtok
T/3. ők olvasnak olvastak olvasni fog



9

Az igemódok
Az igének három módja lehet:
 1. kijelentő mód: egyszerű kijelentés. Nincs külön jele.

Kijelentő mód
E/1. én olvasok
E/2. te olvasol
E/3. ő olvas
T/1. mi olvasunk
T/2. ti olvastok
T/3. ők olvasnak

 2.  feltételes mód:  a cselekvésnek valamilyen feltétele, akadálya van. 
Valamilyen okból nem tudjuk, vagy nem akarjuk elvégezni.
Jele: -na, -ne, -ná, -né

Feltételes mód
E/1. én járnék
E/2. te járnál
E/3. ő járna
T/1. mi járnánk
T/2. ti járnátok
T/3. ők járnának

 3. felszólító mód: felszólítás a cselekvésre. Jele: -j

Felszólító mód
E/1. én segítsek!
E/2. te segíts!
E/3. ő segítsen!
T/1. mi segítsünk!
T/2. ti segítsetek!
T/3. ők segítsenek!
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A mondat
A mondat egy gondolatot fejez ki. Szavakból épül fel, írásban a mondat-
kezdést nagy kezdőbetű, a mondat végét írásjel mutatja.

Mondatok a beszélő szándéka szerint

Kijelentő mondat 
– egyszerű közlés, megállapítás. Mon-
datvégi írásjele a pont: .
Pl.: Kellemes őszi idő van.

Kérdő mondat 
– kérdés, érdeklődés.
Mondatvégi írásjele a kérdőjel: ?
Pl.: Mikor áll el az eső?

Felkiáltó mondat 
– érzelmek, indulatok.
Mondatvégi írásjele a felkiáltójel: !
Pl.: Imádom ezt a dalt!

Felszólító mondat 
– felszólítás, utasítás, tiltás.
Mondatvégi írásjele a felkiáltójel: !
Pl.: Maradj csendben!

Óhajtó mondat 
– vágy, kívánság.
Mondatvégi írásjele a felkiáltójel: !
Pl.: Bárcsak sikerülne!
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Írásjelek
Beszédünkben és írásunkban ugyan-
úgy a magyar nyelvet használjuk, a 
beszéd és az írás mégis különbözik.
Amikor beszélünk, a szavak jelenté-
sén kívül még sok-sok minden segíti 
a megértést. Nem mindegy például, 
hogy milyen hangosan beszélünk. 
Ha hirtelen lehalkítjuk, vagy meg-
emeljük a hangunkat, annak jelenté-
se van. 

Amikor egyes szavakat erősen hangsúlyozunk, azok valószínűleg külö-
nösen fontosak. A hanglejtés szintén árulkodó – teljesen más, amikor 
boldogan felkiáltunk, dühösen odaszólunk, vagy közönyösen megjegy-
zést teszünk, esetleg felteszünk egy kérdést. 
Nem beszélünk úgy, mint a robotok, vagyis beszédünkben gyakran tar-
tunk kisebb-nagyobb szüneteket, ezeknek szintén megvan a maguk je-
lentése.
Írásban nem tudunk ilyen sok eszközt használni – be kell érnünk az írás-
jelekkel. Az írásjelekkel az élőbeszéd zeneiségét, változatosságát pró-
báljuk megjeleníteni. Segítségükkel olvasás közben szinte halljuk is az 
olvasott szöveget. Hangos olvasásnál az írásjelek segítenek a megfelelő 
hangsúlyozásban, hanglejtésben.

Az írásjeleknek két fajtája van.
A mondatvégi írásjelekkel, a ponttal, a kérdő-
jellel és a felkiáltójellel lezárjuk a mondatot. 
A mondat végén általában levisszük a hang-
lejtést. A beszédben ezzel érzékeltetjük, hogy 
befejeztük a gondolatot.

A mondatközi írásjeleket a mondatokon belül használjuk. Ezekkel egy-
részt tagoljuk a mondatokat, másrészt próbáljuk az élőbeszéd változa-
tos hangzását írott formában is megjeleníteni. A mondatközi írásjelek 
után felvisszük a hanglejtést. Ezzel jelezzük, hogy a gondolatot még nem 
fejeztük be, valami még következik.
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A leggyakoribb mondatközi írásjelek

vessző: elválasztja a szavakat felsorolásnál, 
vagy a tagmondatokat. 
Például: A boltban vettem kiflit, almát, sajtot, 
felvágottat. 
Esik az eső, de én nem hoztam esernyőt.

kettőspont: felsorolás, vagy idézet következik 
utána.
Például: A feladathoz szükséges: ceruza, vo-
nalzó, körző, radír. 
Ahogyan a franciák mondják: „Ilyen az élet!”

idézőjel: amikor valaki szavait pontosan idéz-
zük, idézőjelbe tesszük. Ha egy szót más jelen-
tésben használunk, azt is idézőjellel jelöljük. 
Például: Nagyon „érdekes” volt három órán át 
az esőt nézni.

zárójel: a kevésbé fontos, vagy közbevetett 
részt jelöli.
Például: Hanna (aki egyébként jó tanuló) 
egyes dolgozatot írt.
Hazafelé elvesztettem a kesztyűmet (piros 
volt és vadonatúj).

kötőjel: párbeszédben a megszólalást jelöli. 
Mondatban inkább a közbevetett gondolatot. 
Például: Egész nap azon gondolkodtam – pe-
dig nagyon nehéz napom volt – amit a szülina-
pomra fogok kérni.

,
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A névmás

A névmással főneveket, mellékneveket, számneveket helyettesítünk. 
Mivel a névmás más szófajokat helyettesít, önálló kérdőszava nincs.
Három fajtájáról tanulunk részletesen.
 
Mutató névmás: élőlényekre, tárgyakra, gondolati dolgokra, 
tulajdonságokra, mennyiségekre mutat rá.
A mutató névmás ki tudja fejezni, hogy a mutatott dolog kö-
zel, vagy távol van tőlünk.
Közelre mutató alakok például: ez, ilyen, ennyi, ekkora, stb.
Távolra mutató alakok például: az, olyan, annyi, akkora, stb.

Kérdő névmás: élőlényekre, tárgyakra, gondolati dolgokra, 
azok tulajdonságára, mennyiségére kérdez rá.
Például: ki?; mi?; kik?; mik?; milyen?; mekkora?; hány?; mennyi?
A névszóknál tanult összes kérdőszó kérdő névmás.

Személyes névmás: legtöbbször személyeket, ritkáb-
ban tárgyakat, gondolati dolgokat helyettesít.
A személyes névmások: én, te, ő, mi, ti, ők

Tudtad? Az ön, önök, maga, maguk is személyes  
névmások, ezek az úgynevezett magázó formák.

A személyes névmás ragozott alakjai: A személyes névmásokat is lehet 
toldalékolni. Ilyenkor megváltozik az alakjuk, és pluszjelentést kapnak.
Például:
én engem, velem, nekem, tőlem, rólam, hozzám, nálam, stb.
te téged, veled, neked, tőled, rólad, hozzád, nálad, stb.
ő őt, vele, neki, tőle, róla, hozzá, nála, stb.
mi minket/bennünket, velünk, nekünk, tőlünk, rólunk, stb.
ti titeket/benneteket, veletek, nektek, tőletek, rólatok, stb.
ők őket, velük, nekik, tőlük, róluk, hozzájuk, náluk, stb.
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A névelő

A névelő mindig egy névszó, leggyakrabban 
főnév előtt áll, erről kapta a nevét is. A névelő 
nem kaphat toldalékot, és mondatelemzéskor 
sem kell figyelembe venni. A névelők általá-
ban hangsúlytalanok, hiszen csak kiegészítik 
a szót, ami előtt állnak. Kétféle névelőnk van.

A határozott névelővel azt fejezzük ki, hogy egy bizonyos dologra gon-
dolunk. Pontosan tudjuk, miről beszélünk, mihez szeretnénk vele kez-
deni. Határozott névelők: a, az. A határozott névelőnek két alakja is van. 
Az a-t mássalhangzóval kezdődő, az az-t magánhangzóval kezdődő sza-
vak előtt használjuk.
Például: Vegyétek elő a füzetet! – ha ez nyelvtanórán hangzik el, akkor 
pontosan tudja mindenki, hogy a nyelvtanfüzetet kell elővenni.

A határozatlan névelővel azt fejezzük ki, hogy nem konkrétan egy dolog-
ra gondolunk, hanem azok közül bármelyikre. Határozatlanságot, bizony-
talanságot tudunk kifejezni a határozatlan névelő használatával. Határo-
zatlan névelő: egy.
Például: Vegyetek elő egy füzetet! – ha ezt halljuk, akkor csak azt tudjuk 
biztosan, hogy egy füzetet kell elővenni, ami bármelyik lehet.

Gyakori nyelvhelyességi hiba az élőbeszédben, hogy a személynevek 
előtt határozott névelőt használunk. Az igényes nyelvhasználat ezt ke-
rüli.

Este megyünk a Petivel edzeni.  Este megyünk Petivel edzeni.
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A névutó

A névutó mindig egy névszó után áll, együtt névutós szerkezetet alkot-
nak. A névutóval toldalék használata nélkül tudunk helyet, vagy elvon-
tabb kapcsolatot kifejezni. A névutós szerkezet mindig két szó, tehát a 
névutót külön írjuk.

A leggyakoribb névutók: 

A határozószó

A határozószó helyet, időt, módot, állapotot fejez ki úgy, hogy nem kap 
toldalékot. Valójában legtöbbször nem is kaphat toldalékot. A mondat-
ban általában olyan szerepet tölt be, mint a ragos névszó, vagy a névu-
tós névszó.
A határozószók jelentése nem olyan pontos, mint egy toldalékos név-
szóé, vagy egy névutós szerkezeté. Inkább általánosabb kifejezésre ké-
pesek. Fontos szerepük, hogy színesebbé, változatosabbá teszik a nyel-
vünket.

A magyar nyelvben elég sok határozószó van. Közülük többnek három 
összetartozó alakja van – ennek oka az úgynevezett irányhármasság. 
Például:

innen itt ide
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Tudtad? Az irányhármasság nagyon jellemző a ma-
gyar nyelvre. Azt jelenti, hogy valaminek van egy előz-
ménye, egy jelenlegi helyzete, és egy jövőben várható 
eredménye. 

Több határozószónak két alakját is használjuk, mert mindkettő helyes. 
Ilyenek például: fenn-fent; lenn-lent; kinn-kint; benn-bent; stb.

A határozószó fajtái
Kérdőszavai

Hol? Honnan? Hová? Merre?

például
itt, ide, innen, ott, oda, onnan, 
kint, kinn, bent, benn, lent, 
lenn, fent, fenn, elöl, hátul, 
fölül, alul, mögül, közül

Kérdőszavai
Mikor? Mióta? Meddig?

például
rögtön, most, mindjárt, azon-
nal, reggel, tegnap, este, soká, 
nemsokára, holnap, délben, 
délelőtt, délután, éjjel, nappal

Kérdőszavai
Hogyan?

például
így, úgy, ingyen, gyalog, 
kézenfogva

Helyhatározószók
a cselekvés, történés, léte-
zés helyét fejezik ki.

Időhatározószók
a cselekvés, történés, lé-
tezés idejét, időtartamát 
fejezik ki. 

Módhatározószók
a cselekvés, történés, léte-
zés módját, körülményeit 
fejezik ki. 
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Az igekötő

Az igekötő az igékhez kapcsolódik, és módosítja a jelentésüket. Az ige-
kötőt nem lehet toldalékolni. Mondatelemzéskor önállóan nem vesszük 
figyelembe.

A leggyakoribb igekötők:

A kötőszó

A kötőszó a mondatokon belül szavakat, szószerkezeteket, és tagmon-
datokat kapcsolhat össze. Jelentésbeli szerepe is van, mert kifejezheti 
az összekapcsolt tagok közötti viszonyt: például ellentétet, következte-
tést, magyarázatot, vagy választási lehetőséget.
A kötőszó nem kaphat toldalékot, és nem vesszük figyelembe mondate-
lemzéskor.
Írásban a kötőszó elé általában vesszőt teszünk.

A leggyakoribb kötőszók:
és, is, meg, vagy, mint, de, tehát, vagyis, ezért, hiszen, ugyanis, hogy, ha, 
mert, ám, persze, hanem, mivel, vagy, akár, csak, nemcsak, azaz, részint

jön

be
ki

le

fel

meg

el

átrá

ide

oda

szét

össze

vissza
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Szavak toldalékolása – a toldalékok fajtái

A szó nyelvünk legkisebb olyan egysége, amelynek önálló jelentése van. 
A szavak a szótárakban önmagukban, toldalékok nélkül szerepelnek.  
A valóságban, a mindennapi nyelvben azonban legtöbbször nem ebben 
az alakjukban használjuk őket, hanem toldalékolva. A toldalékokkal 
módosítjuk, esetleg megváltoztatjuk a szavak jelentését. Ezzel sokkal 
pontosabban tudjuk kifejezni mondanivalónkat, gondolatainkat. 
A toldalékok a szótőhöz, vagy egy másik toldalékhoz kapcsolódnak.
A szótő maga a szótári szó, vagyis a szónak a toldalék nélküli alakja.  
A szótövet úgy lehet a legkönnyebben megtalálni egy szóban, ha a legki-
sebb értelmes részt keressük.

Például: ír|ás|ban

A magyar nyelvben háromféle toldalék létezik: a jel, a rag, és a képző.  
A toldalékok kapcsolódásának szigorú sorrendje van.
A szótőhöz képző, jel, és rag is kapcsolódhat. A képzőhöz jel és rag is 
kapcsolódhat. A jelhez csak rag kapcsolódhat. A raghoz semmilyen más 
toldalék nem kapcsolódhat. A rag lezárja a szóalakot.
A toldalékos szavak gyakran tartalmaznak kötőhangot, más néven kö-
tőhangzót. Kötőhang: olyan magánhangzó, amely a toldalék elé kerül, 
kiejtéskönnyítő szerepe van

Szóelemek:

ír ás ban írásban

szótő képző jel rag

+ + =
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A képző

A képző olyan toldalék, amellyel teljesen új szót alkotunk. A képző ezért 
megváltoztatja a szó jelentését, és megváltoztathatja a szó szófaját. 
Például:

hal ír alma

halász írás almás

Gyakran használt képzők:

Igeképzők
-gat/-get: mozgat, lépeget, eszeget
-tat/-tet: olvastat, beszéltet, láttat
-hat/het: játszhat, pihenhet, jöhet
-z: sóz, cukroz, fűszerez
-ul/-ül: tanul, szépül, gyógyul, 
épül
-ít: tanít, kerekít, mozdít, alakít

Főnévképzők
-ás/-és: olvasás, keresés
-mány/-mény: festmény, talál-
mány
-tyú/tyű: fogantyú, billentyű
-ó/-ő: író, költő
kicsinyítőképző: -ka/-ke: Sárika, 
Levike
-ság/-ség: okosság, ügyesség
-ász/-ész: halász, szemész

Melléknévképzők
-i: balatoni, pécsi, budapesti
-talan/-telen: gondolattalan, szív-
telen
-tlan/tlen: óvatlan, figyelmetlen
-nyi: ujjnyi, borsónyi, cseppnyi

Számnévképzők
sorszámnév képzője: -dik: hetedik
törtszámnév képzője: -ad/-ed/-
öd: 
harmad, negyed, ötöd
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A jel és a rag

A jel és a rag módosítja a szó jelentését, hogy megfeleljen a mondatbeli 
szerepének. Nem változtatják meg a szó szófaját.

A leggyakrabban használt jelek:

A többes szám jele: -k
Azt fejezi ki, hogy egy adott dologból több 
van van. 
Például: almák, gyerekek, macskák, ce-
ruzák, székek

A melléknév fokjelei:
alapfok középfok felsőfok túlzófok
magas magasabb legmagasabb legeslegmagasabb

A múlt idő jele: -t/-tt
Azt fejezi ki, hogy a cselekvés, történés, létezés a múltban 
már befejeződött.
Például: aludt, sétált, mosogatott, sütött

A feltételes mód jele: -na/-ne/-ná/-né
Azt fejezi ki, hogy a cselekvésnek, történésnek, létezés-
nek valamilyen akadálya van, ezért nem tud végbemen-
ni.
Például: játszana, beszélne, olvasná, letenné

A felszólító mód jele: -j
A cselekvésre, történésre, létezésre való felszólí-
tást fejez ki.
Például: gondolj, élj, adj, játssz, rajzolj
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A leggyakrabban használt ragok:

Igei személyragok
Kifejezik a cselekvő számát és személyét. Az igeragozásnál már megta-
nultuk őket.
Például: 
  én olvasok, 
  te mesélsz, 
  ő látja, 

mi ugrálunk, 
ti pakoltok, 
ők elfáradnak

A tárgy ragja: -t
Megmutatja a cselekvés tárgyát. Mindig a Kit? Mit? kérdésre válaszol.
Például: ebédet, ceruzát, kutyust, növényt, Petit, barátot

Határozóragok: -ból/-ből; -ban/-ben; -ba/-be; -val/vel; -tól/-től;  
-on/-en/-ön; stb
Mondatbeli viszonyokat fejeznek 
ki.
Például: ablakból, füzetből, bolt-
ban, teremben, moziba, kezébe, 
anyával, öcsivel, nagytól, testvé-
remtől, asztalon, széken, kövön

A tárgyragos és a határozóragos 
szavakra általában pontosan rá tu-
dunk kérdezni:

Honnan?

Kivel?

Mikor?

Hol?

Mivel?

Meddig?

Hová?

Mióta?

Kit? Mit?

dinnyét

délig

Lilivel nyolctól

tollalboltból
nagyit

kertbe asztalon
hatig
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Helyesírási és nyelvhelyességi kisokos

Az igekötők helyesírása
1.  Ha az igekötő az ige előtt áll, mindig egybeírjuk.
  Például: bejön, kimegy, szétszed, elpakol, visszarak, behoz, átvisz, 

stb.
2. Ha az igekötő az ige után áll, mindig külön írjuk.
  Például: vedd le, menj ki, szedd szét, pakold el, rakd vissza, hozd be, 

vidd át, stb.
3.  Ha az igekötő és az ige között egy másik szó áll, minden szót külön 

írunk.
  Például: le fogom venni, szét fogja szedni, el foguk pakolni, stb.

A kötőszók helyesírása
A kötőszók elé legtöbbször vesszőt teszünk. 

Például: Elmentünk, hogy bevásároljunk hétvégére.
 Süt a nap, de nincs meleg.
 A matekot, vagy a földrajzot nézzem át először?
 Nagyon elfáradtam, és semmit nem szeretnék már csinálni.
Kivétel: az és kötőszó elé nem kell vessző, ha felsorolás szavai között 
szerepel.
Például: Petra és Bogi is jönnek velünk.
 A ceruzámat és a radíromat is elhagytam.

A felszólító módú igék helyesírása
Ha az ige mássalhangzóra végződik, a felszólító mód –j-je hasonul eh-
hez a mássalhangzóhoz, azaz kiejtésben eltűnik.
Ezeket az igéket a szóelemzés elve alapján írjuk le.
Előfordulhat, hogy a –j teljesen hasonul, ilyenkor az igét hosszú más-
salhangzóval írjuk.
Például:  fest → fessen  rajzol →rajzoljon
  fél → féljen  főz → főzzön
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Összefoglalás

Szófajok:

Toldalékolás:

Kötőszó
A mondatban szavakat, szó-
szerkezeteket, tagmondatokat 
köt ösze.
Nem toldalékolható.

Szótő
A szó toldalék nélküli alakja. 
Gyakran a szótári szó.

Kötőhang
A kiejtést könnyítő magánhang-
zó.

Jel
A szavak jelentését módosítja, 
nem változtatja meg a szó szó-
faját.

Képző
Új szavakat képez.
Megváltoztatja a szó jelentését, 
megváltoztathatja a szófaját.

Rag
A szavak jeletését a szavak 
mondatbeli szerepe szerint mó-
dosítja. Nem következhet utána 
újabb toldalék.

Határozószó
Toldalék nélkül fejez ki helyet, 
időt, módot, állapotot.
Fajtái: helyhatározószó, idő-
határozószó, módhatározószó.

Névmás
Főnevet, melléknevet, számne-
vet helyettesít.
Fajtái: mutató névmás, kérdő 
névmás, személyes névmás

Igekötő
Az igék jelentését módosítja. 
Nem toldalékolható.

Névelő
Névszók előtt áll. Nem toldalé-
kolható.
Lehet: határozott és határozat-
lan.

Névutó
Névszók után áll. A névszókkal 
névutós szerkezetet alkot.
Külön írjuk.

A mondatrészek

Az állítmány

Az alany

A tárgy

Határozók

MONDATOK ÉS
MONDATRÉSZEK

A jelzők

Kisokos

Az egyszerű mondat



A mondatrészek

Az állítmány

Az alany

A tárgy

Határozók

MONDATOK ÉS
MONDATRÉSZEK

A jelzők

Kisokos

Az egyszerű mondat
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Az egyszerű mondat

A mondatról korábban már tanultunk. Tudjuk, hogy a nyelv egyik egy-
sége, egy gondolatot fejez ki. Szavakból épül fel, írásban nagybetűvel 
kezdjük, végére írásjelet teszünk.
A beszélő szándéka szerint már csoportosítottuk a mondatokat: kijelen-
tő, kérdő, felkiáltó, felszólító, óhajtó mondatot különböztettünk meg.
A mondatokat egy másik módon, szerkezet szerint is lehet csoportosíta-
ni – ezzel fogunk most megismerkedni.

A mondat szerkezet szerint:

Az egyszerű mondat egyetlen mondategységből, más néven tagmon-
datból áll. Mindig van benne egy állítás, és valami, amire az állítás vo-
natkozik. Például:

A tőmondat olyan egyszerű mondat, amiben csak egy állítás van, és a 
dolog, amire az állítás vonatkozik.

Például: A lány alszik. A dolgozatom ötös. A cica nyávog.

Mondat

Egyszerű mondat

Tőmondat Bővített
mondat

Alárendelő
összetett
mondat

Mellérendelő 
összetett 
mondat

Összetett mondat

A fiú leckét ír. állításrá vonatkozik 
az állítás
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Alany

minőségjelző helyhatározó

időhatározó

eszközhatározó

társhatározó

módhatározó

állapothatározó

részeshatározó

mennyiségjelző

birtokos jelző

Állítmány

tárgy

A mondatrészek

Korábban már csoportosítottuk a szavakat jelentés és szófajok szerint. 
Most a szavak egy új csoportosítási módjával ismerkedünk meg. A mon-
datokban a szavak mondatrész szerepben vannak.

A mondatrészek, amelyekről tanulni fogunk:

A fő mondatrészek az állítmány és az alany. Azért nevezik őket fő mon-
datrésznek, mert ők a legfontosabbak. Emlékezzetek vissza a tőmon-
datra! A tőmondat teljes értékű mondat, pedig csak alany és állítmány 
van benne. 
Az állítmány és az alany úgynevezett mellérendelő kapcsolatban van-
nak egymással. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyit érnek, egyenrangúak. 
A bővítmények az állítmány, vagy az alany alá vannak rendelve. Ez azt 
jelenti, kevésbé fontosak, mint a főmondatrészek, csak kiegészítő, azaz 
bővítő szerepük van.
Az állítmány bővítményei a tárgy és a határozók. Az alany bővítmé-
nyei a jelzők.
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Az állítmány

Az állítmány az a fő mondatrész a mondatban, amely az alany által vég-
zett cselekvést, történést, létezést fejezi ki. Az állítmány az alany számát 
és személyét is kifejezi.

Kérdése: Mit állítunk? Jelölése:                      két vonallal húzzuk alá

Hogyan találd meg a mondat állítmányát?

Az állítmány fajtái
1. Igei állítmány: az állítmány cselekvés, történés, vagy létezés. Igével 
fejezzük ki.
Például: A fiúk fociznak.      A bögre eltörött.      A fák élnek.

2. Névszói állítmány: az állítmány egy tulajdonság, vagy mennyiség, 
esetleg élőlény, tárgy, gondolati dolog. Névszóval fejezzük ki.
Például: A cipő piszkos.      Sok a lecke.      Kriszta néni tanár.      A ló állat.

3. Névszói-igei állítmány: akkor használjuk, ha a névszói állítmány nem 
E/3. személyben, vagy nem jelen időben, vagy nem kijelentő módban van.
Például: A cipő piszkos lett.      A lecke sok lesz.      Kriszta néni tanár volt.

1. Olvasd el a mondatot! 
A lány hallgat.

4. Jelöld az állítmányt! 
A lány hallgat.

2. Kérdezz rá az állítmányra!
Mit állítunk?

3. Válaszold meg a kérdést!
Azt állítom, hogy hallgat.
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Az általános alany: előfordul, hogy a mondat alany általánosan megje-
löl mindenkit, akire az állítmány vonatkozhat. Általános alanyok lehet-
nek például az osztály, csoport, nép, nemzet, ember
Például: A csapat győzött.   az alany a csapat, az állítmány minden csa-

pattagra vonatozik

A rejtett alany: előfordul, hogy a mondatban nincs alany. Az állítmány 
azonban kifejezi az alany számát és személyét, tehát tudjuk, hogy ki 
(azaz milyen szám, hányadik személy) az alany.
Például. Elhagytam a kulcsomat.  Ki hagyta el? Én = E/1.

1. Olvasd el a mondatot! 
A lány hallgat.

4. Jelöld az alanyt! 
A lány hallgat.

2. Keresd meg az állítmányt! Jelöld!
A lány hallgat.

3. Kérdezz rá az alanyra! Ki hallgat?
Válaszold meg a kérdést! A lány hallgat.

Az alany

Az alany a másik fő mondatrész. Az alany az az élőlény, tárgy, vagy gon-
dolati dolog, aki az állítmánnyal kifejezett cselekvést, történést, létezést 
végzi. Az alany szófaja legtöbbször főnév.

Kérdése: Kiről/Miről állítjuk, hogy…? Jelölése:                      egy vonallal 
húzzuk alá
Ki?/Mi?/Kik?/Mik?/ + állítmány

Hogyan találd meg a mondat alanyát? Az állítmány segítségével!
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A tárgy

A tárgy az állítmány bővítménye. A cselekvés tárgyát fejezi ki, vagyis azt 
a dolgot, amire a cselekvés irányul, vagy a cselekvés eredményeképpen 
létrejön. A tárgy szófaja legtöbbször főnév.

Kérdése: Kit? Mit? Jelölése:                      szaggatott vonallal húzzuk alá
       Kiket? Miket?

Hogyan találd meg a mondat tárgyát? A tárgy kérdésével és az állít-
mánnyal!

1. Olvasd el a mondatot! 
A lány zenét hallgat.

4. Kérdezz rá a tárgyra! Mit hallgat?
Válaszold meg a kérdést! Zenét hallgat.

5. Jelöld a tárgyat! 
A lány zenét hallgat.

2. Keresd meg az állítmányt! Jelöld!
A lány zenét hallgat.

3. Keresd meg az alanyt! Jelöld!
A lány zenét hallgat.

A tárgy ragja: -t. Vigyázz, a t-re végződő névszók csak akkor tárgyak a 
mondatban, ha megkapták a tárgyragot.

Például:
Zita almát eszik.                  Nehéz a feladat.                  Kitettem a plakátot.
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Határozók 

A határozók az állítmány bővítményei. A cselekvés körülményeit fejezik 
ki. A határozók szófaja legtöbbször főnév, ritkábban más névszó.
Határozó lehet határozóragos névszó, névutós névszó, vagy határozó-
szó.

A határozók jelölése:                       hullámos vonallal húzzuk alá, elé oda-
írjuk a határozó kezdőbetűjét.

A határozók által kifejezett körülmények:

cselekvő
cselekvés 
történés 
létezés

ideje

helye

módjaeszköze

akinek a 
részére 
történik

állapota 
cselekvés 

közben

társa a 
cselekvésben
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A helyhatározó 

A helyhatározó a cselekvés helyét fejezi 
ki.

Kérdése: Hol? Honnan? Hová?

Jelölése: h                    

Például: 
Dia a h parkban sétál.

A kutyus az h asztal alatt hasal.

A füzetem h otthon maradt.

Az időhatározó 

Az időhatározó a cselekvés idejét, idő-
tartamát fejezi ki.

Kérdése: Mikor? Mióta? Meddig?

Jelölése: i                    

Például: 
Zoli i hétkor kel.

A tanulás i ebéd után kezdődik.

Anya i este főz.
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Az eszközhatározó

Az eszközhatározó a cselekvés eszközét 
mutatja meg. Az eszköz lehet élőlény, élet-
telen tárgy, vagy gondolati dolog, de mel-
léknév és számnév is.

Kérdése: Mivel? Kivel? Mikkel? Kikkel?

Jelölése: e                   

Például:

Dani e ceruzával ír.

Dani e pirossal dolgozik.

A társhatározó 

A társhatározó a cselekvő társát jelöli.
Általában élőlény, ritkábban élettelen 
tárgy, vagy gondolati dolog.

Kérdése:  Mivel?/Kivel együtt? 
Mikkel?/Kikkel együtt?

Jelölése: t                    

Például:
Lilla t Katával beszélget.

Peti a t kutyájával sétál.

Viki a t nagymamájával él.
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A módhatározó 

A módhatározó a cselekvés módját mutatja 
meg. Kifejezi, hogy a cselekvő milyen módon 
végzi el a tevékenységet.

Kérdése:  Hogyan? Miképpen? Miként? 
Milyen módon?

Jelölése: m                     

Például: 

Zsombi m gyorsan fut.

Az ebéd m finoman illatozik.

Az állapothatározó 

Az állapothatározó a cselekvő állapotát 
mutatja meg. Azt fejezi ki, hogy milyen 
állapotban, hangulatban van az, aki a 
cselekvést végzi.

Kérdése: Hogyan? Milyen állapotban?

Jelölése: á                    

Például: 
Lili á boldogan nevet.

A kutyus á bánatosan néz.

Fecó á izgatottan mesél.
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A részeshatározó

A részeshatározó megmutatja, hogy ki-
nek, vagy minek a részére történik a cse-
lekvés.

Kérdése: Kinek a/Minek a részére?

Jelölése: r                   

Például:
Livi virágot vitt az r anyukájának.

Domi a r barátjának írt.

A r vendégek részére biztosítjuk.

A jelzők 

A jelzők az alany, vagy a névszóval 
kifejezett mondatrészek bővítmé-
nyei.
Kifejezik a jelzett szó minőségét, 
vagy mennyiségét, vagy birtokosát.
A jelzők színesebbé, árnyaltabbá te-
szik nyelvünket. Általuk sokkal pon-
tosabban tudjuk kifejezni mondani-
valónkat.
A jelzők a hasonló élőlények, tár-
gyak, gondolati dolgok megkülön-
böztetésében is segíthetnek.
Az költők és írók fontos eszközei a 
költői jelzők. Az irodalmi alkotáso-
kat ezek teszik szemléletessé és át-
élhetővé.

A jelzők kifejezik:

jelzett szó

tulajdonsága
jellemzője

kinek, vagy minek a 
tulajdona

mennyisége
száma
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A minőségjelző

A minőségjelző külső, vagy belső tulajdonsá-
got fejez ki. Minden olyan mondatrésznek le-
het minőségjelzője, amelynek szófaja főnév. 
Egy mondatban több minőségjelző is lehet.

Kérdése: Milyen? Milyenek?

Jelölése: mi                    
Például:
A mi cirmos cica játszik.

A cica egy mi kék e gombolyaggal játszik.

Az mi aranyos cica a mi kék e gombolyaggal játszik.

A mennyiségjelző 

A mennyiségjelző a jelzett szó szá-
mát, mennyiségét fejezi ki. Szófaja 
legtöbbször számnév. Egy mondat-
ban több mennyiségjelző is lehet.

Kérdése: Mennyi? Hány? 

Jelölése: me                    

Például: 
Gergő me három palacsintát kér.

Roli me kevés palacsintát fog enni.

Timi csak me egy palacsintát eszik me sok e málnával.
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A birtokos jelző

A birtokos jelző a jelzett szó (élőlény, tárgy, vagy gondolati dolog) birto-
kosát jelöli meg.
A birtokos jelző nemcsak azt mutatja meg, hogy kié az adott dolog. Ki 
tudja fejezni az összetartozást, vagy a rész-egész viszonyt is.

Kérdése: : Kinek/Minek a valamije?

Jelölése: bi                    

Például:

A bi tollam kupakja elveszett. A bi csoki fele elfogyott.

A bi szék lába kitört. bi Éva telefonja új.
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Kisokos – hogyan lehet 
megkülönböztetni a birtokos jelzőt 

a részeshatározótól?

Ha figyelmesen megnézitek a két mondatot a képek alatt, látjátok, hogy 
mindkettőben van –nak toldalékos főnév. Mégis, a Panninak birtokos 
jelző, a nagyinak részeshatározó.
Ugyanaz a toldalék – mégis két különböző mondatrész. Akkor hogyan 
lehet őket felismerni? Nem olyan nehéz!
Próbáld leválasztani a –nak toldalékot! Panni mondata úgy is értelmes 
lesz, de nagyié nem. 
Tehát: a birtokos jelzőről le lehet választani a –nak/-nek ragot,a részes-
határozóról viszont soha.

bi Panni levele m gyorsan elkészült. Panni levelet írt a r nagyi.
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1. Megkeressük a mondat állítmányát:
Mit állítunk?

4. Megkeressük az alany bővítményeit, a jelzőket, 
a megfelelő kérdőszavakkal.

5. Megvizsgáljuk azokat a szavakat, amikről még nem tudjuk 
milyen mondatrészek, a megfelelő kérdőszóval rákérdezünk. 

2. Megkeressük a mondat alanyát:
Kiről állítjuk, hogy...?

3. Megkeressük az állítmány bővítményeit, a tárgyat 
és a határozókat, a megfelelő kérdőszavakkal.

Hogyan elemezzünk mondatot?

Hogyan készítsünk ágrajzot?

Állítmány Alany

Tárgy Határozók Jelzők

Jelzők Jelzők
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Összefoglalás – mondatrészek

Az állítmány bővítményei

Az alany (vagy más, főnévvel kifejezett mondatrész) bővítményei

Állítmány

részeshatározó

tárgyállapothatározó

helyhatározómódhatározó

időhatározótárshatározó

eszközhatározó

Alany

minőségjelző

mennyiségjelzőbirtokos jelző

A cím

Szövegfajták

A leírás

A jellemzés

A magánlevél

A SZÖVEG

Szövegalkotás

A szöveg
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A cím

Szövegfajták

A leírás

A jellemzés

A magánlevél

A SZÖVEG

Szövegalkotás

A szöveg
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A szöveg 

A szöveg nyelvünk legnagyobb egysége. Egymáshoz kapcsolódó mon-
datokból épül fel. Szerkezetileg bekezdésekre tagolódik. Egy-egy bekez-
dés tartalmilag jellemzően egy gondolat köré csoportosul.
A szöveg mindig valamilyen üzenetet, információt közvetít: akaratot, ér-
zelmet, gondolatot, szándékot, esetleg ezeket együtt.

A szöveg jellemzői

a kommunikációs folyamat része

nyelvi elemekből (mondatokból) épül fel

egy adott témáról szól

a mondatok láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz

mindig szerkesztett egység (bekezdésekre van tagolva, 
a mondatok is meg vannak szerkesztve)

lezárt, teljes egység

A szövegösszetartó erő teszi a szöveget szöveggé, anélkül csak mon-
dathalmazról beszélhetünk. 
A szövegösszetartó erő egyszerre jelenti a nyelvtani összekapcsoltságot, 
a jelentésbeli kapcsolatokat, és a szöveg valósághoz való kötődését.

Az első óra nyolckor kezdődik. 
Előtte legalább tíz perccel már 
ott kell lenni mindenkinek. Így 
van idő kipakolni, előkészülni.

A sült krumpli nagyon finom. Le-
esett és eltört egy váza. Alacso-
nyan szállnak a fecskék. A Bala-
ton egy tó.
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Gyakorlatilag ez mit jelent?
A szöveg egy témáról szól, vagyis fo-
lyamatosan azt az adott dolgot járja 
körül, értelmezi. 

A szöveg mondatai egymáshoz kap-
csolódnak. Minden mondatnak he-
lye és szerepe van a logikai láncban. 

A mondatokat meg is szerkesztjük. Névelőket és kötőszókat használunk, 
így fűzzük össze gondolatainkat. A minél pontosabb fogalmazás érdeké-
ben a szavakat toldalékoljuk. 

A szóismétlések unalmassá tennék a szöveget. Azért, hogy ezeket elke-
rüljük, rokon értelmű szavakat használunk, vagy utalásokat teszünk, 
például névmásokkal.

A szövegben rendszeresen vannak ismétlések, ezek megkönnyítik, hogy 
követni tudjuk a tartalmat. Hosszabb szövegeknél egy-egy gondolatme-
net végén néhány mondatban összefoglaljuk az addigiakat, és csak után 
folytatjuk egy következő résszel. Ezzel is könnyebbé tesszük a megértést.

Szövegalkotáskor igyekszünk a szöveget logikusan, követhetően felépí-
teni. Ha például elmesélünk egy eseményt, akkor a történetet időrend-
ben adjuk elő. (Így felidézni is könnyebb.)

Ok-okozati viszonyokat alkalmazunk a szövegben: elmondjuk, mi mi-
ért történt, minek mi lehet a következménye.

Könnyebben követhetővé teszi a szöveget, ha például egy téma bemuta-
tásánál az általános résztől indulunk, és úgy jutunk el a részletekig. Ter-
mészetesen ennek a fordítottja is lehetséges: kezdhetjük a részletekkel, 
hogy a végén a nagyobb egységet lássuk.
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A cím

Nem minden szövegnek van címe.
Amikor hétköznap beszélgetünk, nem adunk címet a mondandónknak. 
Egyszerűen csak köszönünk, vagy röviden bevezetjük a témát. A bará-
tainkkal, családtagjainkkal váltott rövid üzeneteknek sem szokott címe 
lenni, és senki sem hiányolja.
A sajtóban is számtalan rövidhír jelenik meg cím nélkül, legfeljebb a hír-
csokornak van egy összefoglaló címe. 
A valódi cím nem része a szövegnek, inkább annak egy tömör bevezető-
je. A jó cím rövid, tömör, és utal a tartalomra.

A cím jellemzői
Formailag a cím lehet:

- egyetlen szó, például: Toldi, Vuk
- egy szókapcsolat, például: Egri csillagok, Kincskereső kisködmön
- egész mondat, például: Légy jó mindhalálig!

A cím helyesírása:
- mindig nagybetűvel kezdjük
- a szókapcsolatból álló címnél csak az első szót kezdjük nagybetűvel

 •  kivétel, ha a cím egy személynév,  
például: Bolond Istók, Szent Péter esernyője

- ha a cím egy mondat, a végére nem teszünk írásjelet
 •  kivétel, ha kérdő, felkiáltó, felszólító, vagy óhajtó mondat a cím. 

A kérdőjelet és a felkiáltójelet kitesszük. 
   Például: Légy jó mindhalálig!
 •  a pontot nem tesszük ki a címben, de a három pontot igen,  

például: Egy gondolat bánt engemet…
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A cím elhelyezkedése:
– mindig a szöveg fölött, középen
–  esztétikus látvány, ha a cím alatt kimarad hely, hogy jól elkülönüljön 

a szövegtől

Tudtad? Hosszabb, szerteágazó témáról szóló szövegekben alcímek 
is előfordulnak. Ezek segítenek fenntartani és összpontosítani az ol-
vasó figyelmét.
Az alcímet általában nem középre írják, hanem baloldalra, de a szö-
vegtől az alcím is elkülönül.
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Szövegfajták 

A szövegeket több szempont szerint is lehet csoportosítani.

A szöveg nyilvánossága szerint:
–  magán, (közvetlen) nyelvhasználati szövegek, például: magánbeszél-

getés, magánlevél, stb.
A magán jellegű szövegek jellemzően lazább, közvetlenebb stílusúak.

–  nyilvános (társadalmi) nyelvhasználati szövegek, például közszerep-
lők beszédei, interjúk, stb.

A nyilvános szövegek nyelvhasználata igényesebb.

A közlés módja szerint:
–  szóbeli szöveg – általában kevésbé szerkesztett, mert beszéd közben 

sokszor nincs idő, lehetőség átgondolni a mondandót. Jellemzően nyi-
tott, nincs lezárva.

–  írott szöveg – jobban szerkesztett, hiszen írásnál van idő gondolkodni 
a témán, megtervezni, felépíteni a szöveget. Jellemzően lezárt, kerek 
egész.

A beszélő szándéka szerint:
– leírás – egy személy, élőlény, tárgy, hely, stb. bemutatása
–  elbeszélés – egy történet elbeszélése, általában időrendben, szerep-

lőkkel, párbeszédekkel
–  elemzés – általában tudományos témájú szöveg. Egy gondolatmene-

tet, vagy elméletet elemez, melynek igazát igyekszik bizonyítani, vagy 
cáfolni.

A szöveg nyelvváltozata, nyelvi stílusa szerint:
– irodalmi szöveg – igényes nyelvhasználat
– tájnyelvi szöveg – egy tájegységre jellemző nyelvhasználat
–  csoportnyelvi szöveg – egy bizonyos csoporthoz tartozók számára ért-

hető, például az egyes szakmák szaknyelvi szövegei
– szleng stílus – a közönséges, alpári nyelvhasználat
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A leírás

A leírás egy valóságos, vagy elképzelt élőlény (személy, állat, esetleg nö-
vény), élettelen tárgy, vagy hely bemutatása. Önálló műfaj, de elbeszélő 
szövegeknek és leveleknek is lehet leíró része.
A leírás célja a leírt dolog minél pontosabb, minél alaposabb bemuta-
tása. Egy irodalmi mű leíró részénél például az olvasó szinte maga elé 
tudja képzelni a leírás tárgyát.

Milyen a jó leírás?
Leginkább pontos, vagyis minél va-
lósághűbben mutatja be a témát. 
Ezért egy jó leírás megfigyeléssel, a 
tulajdonságok összegyűjtésével kez-
dődik. A leírás akkor lesz jó, ha kellő-
en részletes.

Hogyan mutassam be a témát?
A leírás kétféle módon történhet. Az 
egyik mód, amikor messziről jutok 
egyre közelebb. Például egy tárgynál 
először bemutatom az egész tárgyat, 
azután pedig rátérek a részletekre.
A másik mód, amikor a saját néző-
pontomból kezdem, és fokozatosan 
távolodva mutatom be az egész ké-
pet. Egy tárgy leírásánál ez azt jelenti, 
hogy először bemutatom a részlete-
ket, és a tárgy egészével fejezem be.
Egy másik módszer, ha a téma legérdekesebb tulajdonságával kezdem, 
és attól haladok a kevésbé érdekes részek felé. Ennek fordítottja is le-
hetséges – a nem annyira érdekes résszel kezdem, és a legérdekesebbel 
fejezem be.
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Tudtad? Ugyan a leírás nem történetet mesél el, de egy folyamatot is be 
lehet mutatni leírással. Például készíthetünk az iskolai ebédlő használa-
táról leírást, amiben bemutatjuk az ebéd folyamatát.
Fontos, hogy ilyenkor pontos sorrendben kell haladnunk, és a leírásba 
nem kerülhet párbeszéd, vagy cselekmény.

A leírás felépítése:

Cím
Bevezetés: rövid indoklás, hogy miért írok a témáról

Tárgyalás: maga a leírás. A téma minél pontosabb bemutatása

Befejezés: rövid összefoglalás, 
esetleg saját vélemény megfogalmazása
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A jellemzés

A jellemzés egy (elképzelt, vagy valósá-
gos) személy minél tökéletesebb, rész-
letgazdagabb bemutatása. Ahogyan a jó 
leírás, úgy a jó jellemzés is alapos megfi-
gyeléssel, azaz anyaggyűjtéssel kezdődik.
A megfigyelés során hasznos lehet, ha cso-
portosítjuk a tulajdonságokat, például külső, belső tulajdonság, viselke-
dés, környezet formában. Ez sokat segít majd a jellemzés megírásakor.

A jellemzés során be lehet mutatni:
–  a személy „adatait”: hány éves, mi a foglalkozása, ha még tanul, hol és mit
–  a személy külső tulajdonságait: milyen a megjelenése, a beszédmódja, 

milyen magas, milyen színű a szeme és a haja, milyen testalkatú
–  a személy belső tulajdonságait: milyen személyiség, milyen a lelkivilága
–  a személy viselkedését, például nyugodt, vagy lobbanékony, inkább 

társaságkedvelő, vagy visszahúzódó, stb.
–  a személy környezete is árulkodhat a jelleméről, például nem mindegy, 

hogy egy diák padja tele van szeméttel, és a taneszközök hanyagul be 
vannak tuszkolva, vagy a padjában szép rendben sorakoznak a dolgok

Hogyan jellemezzek valakit?
A jellemzésben mondatokba foglalva egyszerűen felsorolom a jellem-
zett személy tulajdonságait. A belső tulajdonságokat ilyenkor érdemes 
megindokolni, a viselkedés leírásánál pedig hozzunk példákat.

A jellemzés felépítése:

Cím
Bevezetés: rövid indoklás, hogy miért írok a személyről

Tárgyalás: maga a jellemzés. 
A személy tulajdonságainak bemutatása

Befejezés: saját vélemény megfogalmazása a jellemzett személyről



50

Bevezetés – üdvözlő sorok

Búcsúzás – záró sorok, udvariassági formulák

Megszólítás – minden szavát nagybetűvel kezdjük, 
a végére felkiáltójelet teszünk

Kifejtés – maga a téma, pl. mi történt a levélíróval, 
hogyan érzi magát, stb.

Keltezés – a település, ahol a levél született, és az aznapi dátum
Például: Debrecen, 2020. július 12.

Aláírás – a levélnek megfelelő stílusban, pl. barátnak elég 
a keresztnevet aláírni

Például:                                       Szeretettel: Maja

A magánlevél

Régen a levél az egymástól távol élő emberek egyet-
len lehetősége volt a kapcsolattartásra. A technika 
fejlődésével ez megváltozott. Mára számtalan esz-
közünk van, hogy tőlünk távol élő szeretteinkkel 
kapcsolatot teremtsünk: telefon, online csevegésre, 
és videóhívásra használható alkalmazások.
A levél az életünk része maradt, de email formájá-
ban az online térbe költözött. Ma már magánlevele-
inket is online küldjük, nem pedig postán.
Ugyanakkor egy kézzel írt levél mindig sokkal személyesebb, mint az 
email. A levélíró igyekszik minél szebben írni, rendezettségre törekszik, 
hiszen írása róla árulkodik.

Hivatalos és magánlevél
A hivatalos levél célja az ügyintézés, stílusa távolságtartó, személytelen.
A magánlevél stílusa sokkal közvetlenebb, ha közeli kapcsolatban van a 
feladó és a címzett, a levél akár bizalmas hangvételű is lehet.

A levél felépítése
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Hogyan kell a borítékot megcímezni?

Mielőtt a levelet feladnánk a postán, meg kell címezni. A címzésnek pon-
tosnak kell lennie, különben a posta nem tudja a levelet kézbesíteni.

Tudtad? A boríték leragasz-
tott részét érdemes ragasz-
tószalaggal is megerősíteni, 
hogy biztosan ne nyíljon ki.

Feladó:  Kiss Viktória 
Siófok 
Parti út 28/B 
8600

Kovács Alexandra
Budapest
Kölcsey utca 27. 4/13.
1191
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