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Segítség a hatékony tanuláshoz. Próbáld ki, érdemes!

Tudtad, hogy többféleképpen is olvashatunk? 
• A figyelmes olvasás során minden részletre oda 

tudsz figyelni.
• A gyorsolvasást olyankor alkalmazhatod, amikor 

már olvastad a szöveget, most csak átismétled.
• Az áttekintő olvasás során előzetesen tájékozód-

hatsz, hogy miről fog szólni a szöveg.
• A kereső olvasáskor csak bizonyos információ-

kat keresel a szövegben.
Hogyan láthatod át, miről szól egy könyv?
• Olvasd át a tartalomjegyzéket!
• Lapozz hátra, van-e fogalomtár, kislexikon vagy 

más mutató a könyv végén!
• Nézd át, és gondold át, hogyan és miért követ-

keznek egymás után a fejezetek!
• Keresd meg, milyen segítséget ad még a könyv 

a tanuláshoz!
Ne add fel, ha valamit nem értesz rögtön!
• Ha nem értesz egy szót olvasás közben, ne menj 

tovább, hanem keresd meg a jelentését a foga-
lomtárban, egy szótárban vagy az interneten!

• Fogalmazd meg kérdések formájában, amit nem 
értesz!

• Tanulmányozd az ábrákat, hátha érthetőbbé vá-
lik a hozzájuk tartozó szöveg!

• Ha még mindig nehezen érthető, nézz utána más 
magyarázatnak az interneten, lexikonokban!

• Végső esetben gondold át, kitől kérhetnél segít-
séget, személyes magyarázatot!

Ha szeretnél valamit pontosan, tartósan megje-
gyezni, akkor foglalkozz vele külön is!
• Készíts magadnak jegyzetet olvasás közben!
• Készíts kérdéskártyákat vagy gondolattérképet 

a legfontosabb dolgokról!
• Írj vázlatot először a könyv alapján, majd fejből 

is!
Ha egy lecke vagy egy fejezet végére érsz, össze-
gezz, értékelj!
• Gyűjtsd össze, melyek voltak a legérdekesebb 

információk számodra!
• Gondold át, miért fontos számodra az új tudás, 

mikor és hogyan tudnád hasznosítani!
• Szedd össze, milyen korábbi ismeretek, tapasz-

talatok jutottak eszedbe a tananyagrész tanulá-
sa közben!

• Gondold tovább, mit lenne jó még megtudni  
a tanultakról!

Eredményes tanulást kívánnak a könyv szerzői és szerkesztői!

Kedves Diákok!
Felsősök lettetek, de a nyelvi ismeretek folytatódnak az alsós anyaghoz kapcsolódva, ebben segít ez a tankönyv-
sorozat. A tankönyv írói, szerkesztői nagyon szeretnék, ha olyan nagy örömmel és eredményesen barangolnátok 
az anyanyelvetekről szóló témák, ismeretek között, amilyen nagy kedvvel készítették számotokra ezt a kiadványt.

Minden tankönyvi lecke:
• Az új tananyag előtt a Gondolatébresztőben kérdéseket, a tananyag bevezetésében feladatokat találsz. Ezek 

segítségével felelevenítheted, mi az, amit már eddig is tudtál a lecke anyagából.
• Kérjük, hogy a ráhangoló és gyakorlófeladatokat ne a könyvbe, hanem a füzetedbe leírva oldd meg!
• Több leckében találsz Dani naplója részt. Ezt elolvasva biztatunk, hogy az anyanyelved használata közben 

találj rá a szövegben arra a nyelvi elemre, szabályszerűségre, amely éppen az óra anyaga. Ha kedved tartja, 
készíts te is – Danihoz hasonlóan – naplót. Később elolvasva kellemes időtöltés lesz látni, mi foglalkoztatott 
ötödikes korodban!

• A vastaggal kiemelt fogalmak fontosak, érdemes ezeket alaposan elsajátítani. Egy részüket megtalálod a 
tankönyv végén a Fogalomtárban is.

• A leckék anyagát a Gondolatgyűjtőben foglaltuk össze.
• A Házi feladat elmélyítheti, bővítheti tudásotokat.
• A Szókincsgyarapító és a Társasjáték, reméljük, elnyeri tetszéseteket, és az egyéni megoldások mellett páros, 

csoport- vagy projektmunkában együttműködve szívesen oldjátok meg azokat.
• A fejezetek végén Összefoglalás segíti a rendszerezést.
• A könyvben a Szövegértés, szövegalkotás kiemelt szerepű. Nem külön fejezetben találod a leckéit, hanem kék 

háttérrel jelölve a lapokat az egész könyvben megtalálhatóak a tananyagrészek.



Tartalom

1. Tanulni tanulunk  .................................    7

I. KOMMUNIKÁCIÓ
2.  A jelek világa  .......................................  10
3.  Az emberi kommunikáció fogalma, 

tényezői és célja ....................................  14
4.  A kommunikáció nem nyelvi jelei .........  18
5.  A kommunikációs kapcsolat ..................  21
6.  Beszélgetés, telefonálás, témaválasztás ...  26
7.  Kommunikáció szóban és írásban  .........  32
8.  Ellenőrizd a tudásodat!  ........................  35

II. HELYESÍRÁS, NYELVHELYESSÉG – 
JÁTÉKOSAN
 9. A magyar helyesírás jellemzői ...............  38
10. Az írás és az ábécé kialakulása ................  43
11. A levél és a keltezés ...............................  49
12. A kiejtés szerinti írásmód  .....................  52
13. Szövegszerkesztés .................................  56
14. Szóelemző írásmód ...............................  60
15.  A hagyomány szerinti és az  

egyszerűsítő írásmód ............................  63
16.  Nyelvhelyesség, 

szövegalkotás/szövegértés .....................  67
17.  Összefoglalás ........................................  72

III. ÁLLANDÓSULT
SZÓKAPCSOLATOK
18–19. Szólások, közmondások, szállóigék   76
20. Könyvtárhasználat ................................  80
21–22. Gyakoroljunk!  ...............................  82
23. Az elbeszélés ........................................  83
24. A leírás ................................................   85
25. Összefoglalás .......................................   88

IV. NYELVI SZINTEK
26. A nyelvi szintek ...................................   90
27. Hangképzés, fonéma ............................   94
28. A magánhangzók.................................   97
29. Magánhangzótörvények ......................   99
30. Mássalhangzók ..................................   102
31. Szövegértés, szövegalkotás .................   105
32–33. Mássalhangzók hangkapcsolódási
  szabályszerűségei I.  ...........................   109
34–35. Mássalhangzók hangkapcsolódási 
  szabályszerűségei II.  .........................   111 
36–37. Mássalhangzók hangkapcsolódási 
  szabályszerűségei III.  ........................   113 
38. Részösszefoglalás I.  ...........................   115 
39. Részösszefoglalás II. ..........................   117 
40. A szavak szerkezete ...........................   120 
41–42. A toldalékok: a képzők  ...............   123 
43–44. A toldalékok: a jelek és a ragok  ....   126 
45–46. Összefoglalás ...............................   129 
 
V. A SZAVAK HANGALAKJA 
ÉS JELENTÉSE 
47. Hangalak és jelentés ............................  134 
48. Egyjelentésű és többjelentésű szavak....  138 
49.  Az azonos alakú és hasonló 

alakú szavak .......................................  142
50.  A rokon értelmű és ellentétes 

jelentésű szavak ..................................  146
51. Hangutánzó és hangulatfestő szavak ....  150 
52. Jelentésmező ......................................  153 
53. Szövegalkotás és összefoglalás  .............  157 
54. Ellenőrizd a tudásodat! .......................  160
    Összefoglalás – rendszerezés I. ............  161
    Összefoglalás – rendszerezés II. ...........  164
    Fogalomtár ........................................  166
    Forrásjegyzék .....................................  168



7

Gondolatébresztő
Ötödikes lettél. Többféle tantárgy, több tanár, új diáktársak vesznek körül. Igyekezz megis-
merni őket, tanuld meg mindenkinek a nevét pontosan, és magad is mutatkozz be! Gondold 
végig, mennyi mindent tanultál, mennyi mindent tudsz, amióta iskolába jársz! Sorold fel a 
legjellemzőbbeket vagy azokat, amelyekre a legbüszkébb vagy!

1. Tanulni tanulunk

1.   Írd le lépésről lépésre, hogyan érdemes felkészülni a felelésre!

2.   A „zavaró tényezők” közül melyik az, amelyik téged is gyakran elterel a leckére 
koncentrálástól?

3.   Melyik tantárgyból a legnehezebb felelni eddigi tapasztalataid alapján? Válassz, 
majd gyűjts érveket is! Vitassátok meg a kérdést!

Sajnos az órai felelést nem lehet elkerülni. Ilyenkor is szöveget szerkesztesz, csak 
éppen szóban adod elő. Épp ezért a jó felelet előkészítéséhez kevés, hogy megírtad 
az írásbeli házit, és kitöltötted a munkafüzet feladatait, miközben a kedvenc zenéidet 
hallgattad, és egyik szemeddel a monitoron fölbukkanó chatablakot figyelted. Ha 
kizárod ezeket a zavaró tényezőket, időt nyerhetsz, és eredményesebb lehetsz.

Mindenekelőtt, lehetőleg még azon a napon, amikor az órád van, olvasd el a meg-
tanulandó anyagot, és írd le a füzetedbe mindazt, amit a kiemelt szavakon, mondato-
kon kívül még fontosnak tartasz, ez a lényegkiemelés.

Érdemes az olvasással párhuzamosan egy jegyzetet készítve jelölni: ü már eddig is 
tudtam, + új ismeret, most a szövegből tudtam meg, * kiegészítésem van a szöveghez, 
? kérdésem van; ki/mi tud segíteni? – ez a rendszerezés.

betűk összeolvasása

szövegértés

értő olvasás
felolvasás

tanóra neve

szórakozás, elfoglaltság

emberi képesség

OLVASÁS

Rajzos formában, pókábrával, gondolattérképpel is rendszerezhetsz, összehason-
líthatsz T-ábrával.

Az olvasottak értelmezéséhez vedd elő az órai vázlatodat, így felidézheted tanárod 
órai magyarázatát, ez a felidézés. Majd gondold végig a leckéhez kapcsolódó tan-
könyvi kérdéseket! 
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Gondolatgyűjtő

Az önálló jegyzetelés a tanulást segítő eszköz és képesség, célja a lényegkiemelés. Egysze-
rű fajtái: 1. kiemelés, 2. aláhúzás, 3. rajzok, ábrák, szimbólumok használata.
Könnyen megtanulhatod, ha:
–  pontosan igyekszel leírni az órai vázlatot,
– otthon összeveted a könyvvel,
–  ez alapján ellenőrzöd, javítod, kiegészíted.
A tanulás alapfeltételei:
– írás- és olvasástudás,
– a szövegértés képessége,
– gondolkodási képesség,
– koncentrálás,
– rendszerezés.

A sikeres önálló tanulás feltételei:
–  külső: biztosítják, hogy tudj koncentrálni
 a tanulásra,
–  belső: saját módszereidet sikerrel
 alkalmazod,
– jó időrend és ütemterv,
– hatékony önellenőrzés.

HÁZI FELADAT

1.   Tervezd meg a feleletedet a következő természetismeret- vagy történelemórára!

A jó pap holtig tanul.

Aki tanít, tanul.

Ismétlés a tudás anyja.

A tudomány szegénynek is palotát rak.

Nem akarásnak nyögés a vége.

Többet ésszel, mint erővel. Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.

Bármit tanulsz, magadnak tanulod.

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

Értelmezd saját tanulásodra a következő szólásokat! Melyik jellemez leginkább téged?

Aztán a bevésés érdekében nézd át újra az anyagot, és írd le egy külön papírra  
a lényeges részeket, de már egy-egy mondatba, szóba tömörítve! Állításaidat in-
dokold, hozz példákat, idézeteket! Vázlatod segítségével hangosan foglald össze  
a tanultakat! Hallani fogod, hol akadsz meg, hol nem logikus önmagad számára sem  
a felelet. Ilyenkor kezdd újra a „próbafeleletet”! Addig gyakorolj, amíg összefüggően, 
folyékonyan el tudod mondani saját szavaiddal a tanultakat! Ismétlés, ellenőrzés: 
a vázlatod segítségével mondd el a megtanultakat az óra előtti napon otthon vagy  
a napköziben, majd az iskolában az óra előtt nézd át a vázlatodat! Figyelj arra is, hogy 
ne motyogj, ne hadarj, hanem hangosan, érthetően beszélj felelés közben!
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KOMMUNIKÁCIÓI.

Ebből a fejezetből megtudhatod, hogy…
...mit nevezünk jeleknek és hogyan csoportosíthatók,
hogyan kommunikálunk; hogyan kell köszönni,
bemutatkozni, telefonálni; hogyan tudsz kérni,
információt szerezni.
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2.  A jelek világa

2.   Hogyan tudjátok csoportosítani a képeken látható jeleket?
 a) természetes – mesterséges
 b) a jelentése mindenkinek érthető – a jelentését meg kell tanulni
  Készítsétek el az alábbi táblázatot a füzetben, és írjatok mindegyik csoporthoz
  2-2 példát!

1.   Kössetek jelentést a képen látható jelekhez!

A

B
C

D

E

F

G

H

JI K
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3.   Buszmenetrend – szövegértés – a füzetedben dolgozz!

A JELEK FAJTÁI

TERMÉSZETES MESTERSÉGES a jelentése 
mindenkinek érthető

a jelentését 
meg kell tanulni

 a) Mikor kell felszállnia vasárnap a buszra Nyíregyházán a Kossuth utca 9. szám
  alatti megállóban az utazónak, ha Kótajba a buszfordulóba szeretne érni 7:15-re?
 b) Hányas buszt várja?
  Szerdán délután szeretne továbbutazni Kótaj orvosi rendelőtől Buj Hermina  
  tanyáig.
 c) Hány órakor jön a busz?
 d) Hányas buszra szálljon?
 e) Ha szombaton délig szeretne utazni valaki ugyanezen az útvonalon,
  – hányra menjen ki a megállóba?
  – mikor fog Bujra érni?
  – hányas busz viszi oda?
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Gondolatgyűjtő

A körülöttünk lévő világ, a környezetünk jelekkel segíti életünket. Érzékszerveinkkel fel-
fogjuk: látjuk, halljuk, tapintjuk, ízleljük ezeket a jeleket, amelyek figyelmeztetnek: pl. sa-
vanyú, rossz szagú a tej = megromlott, nem szabad meginni; eligazítanak: pl. a közlekedési 
lámpa zöld jelzése = át szabad menni az úton; tájékoztatnak: pl. fagylalttal ne szálljunk fel 
a járműre. A természetes jeleket régen megfigyelték az emberek (pl. piros az ég alja = 
másnapra szél várható). A mesterséges jeleket az emberek alkotják, ezért sok esetben 
meg kell tanulnunk a jelentésüket (pl. a matematikában % = százalék jele). A jelek jelrend-
szereket alkotnak.

4.   Meggyőződésetek szerint érveljetek párokban! Keressetek legalább 1-1 érvet a 
következő kijelentések mellett, vagy cáfoljátok azt 1-1 ellenérvvel!
Az emberi nyelv jelei természetes jelek.
Az emberi nyelv jelei mesterséges jelek.
Az emberi nyelv jelei bővíthető jelrendszert alkotnak.
Az emberi nyelv jelei állandóak, lezárt rendszert alkotnak.

5.   Beszélgessetek róla, óvodában kinek mi volt a jele! Érveljetek! Tegyük fel, az 
óvodai csoport összes jele elfogyott. Az új gyerek nem kap jelet. Neki lehet-e az 
a jele, hogy nincs jele?

6.   Információs társadalmunk új jelei például a hangulatjelek (emotikonok): 

 boldogság: :-) ;-) :-)) :-))) :> :o :-x :-*, szomorúság: :-(

 Páros munkában gyűjtsétek össze, még milyen érzelmeket tudtok kifejezni
 hangulatjelekkel!



13

HÁZI FELADAT

1.   Gyűjtsetek az időjárásra vonatkozó népi megfigyeléseket, jeleket!

2.   Válasszatok kettőt a nevek közül, és írjátok le, mikor van a névnapja; milyen népi 
megfigyelés kötődik ehhez a naphoz!

 Vince, Dömötör, Dorottya, Medárd, Márton, Katalin

3.   Bővítsétek az időjárásjósló névnapok sorát! Készítsetek projektmunkában nap-
tárat, amely jelöli ezeket az alkalmakat! Figyeljétek, jelöljétek, hogy a jóslás be-
vált-e!

4.   Kérdezzétek meg a szülőket, nagyszülőket, ők milyen jelekből tudják, hogy:

 • eső lesz,

 • hosszú lesz az ősz!

 Vajon mit jelent, ha

 • a vakondok ősszel magasra túrnak,

 • a varjak nagy tömegben a városba repülnek?

5.   Készítsd el egy napod órarendjét saját magad alkotta jelekkel! Miből jönnek rá a 
többiek, hogy melyik órát jelölik a jeleid?

Vajon melyik?
Mikor mondjuk az alábbi szólásokat? Válaszd ki a kétféle szituáció közül!
•  Elszakad nála a cérna.   a) majd megszakad, úgy erőlködik
    b) elveszíti a türelmét
•  Tiszta vizet önt a pohárba.          a) őszintén, nyíltan beszél
    b) valamit megért
•  Nyílt lapokkal játszik.                    a) jól tud kártyázni
    b) nem titkolja a szándékait

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ
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3.  Az emberi kommunikáció fogalma, 
tényezői és célja

Gondolatébresztő
Képzeld el, hogy nem értik, amit mondasz, de valahogyan el kell magyaráznod, hogy elté-
vedtél. Gondold végig, milyen módokon tudsz információt átadni a környezetednek! Há-
nyat találtál?

Végre! Végre kezdem otthonosan érezni magam a felső tagozatban! Eddig minden olyan 
idegen volt! Még szerencse, hogy Dórival, akivel már óvodába is együtt jártunk, egy pad-
ban ülünk! Most viszont, a mesék birodalmában egészen olyan, mint alsóban. Amikor 
órán felolvastuk Fehérlófia történetét, hirtelen megjelent a saját szobám, ahol anya vagy 
százszor olvasta nekem, aztán a húgomnak ezt a tündérmesét. Kívülről fújom az egészet. 
Nem is tudom, mit szerettem jobban: azt, amikor anya nekem, vagy azt, amikor a kiseb-
bik húgomnak, Borinak olvasta föl... Talán ez utóbbit. A húgom ugyanis még nem tud 
rendesen beszélni. Elég idegesítő volt, amikor még az összes szókincse ennyiből állt: oá, oá. 
Én nem mindig tudtam kitalálni, mikor mit akart ez jelenteni (anyának persze legtöbbször 
sikerült). Vagy amikor a hajszárító egyhangú zümmögésére aludt csak el, máskor meg az 
kellett neki, hogy ablakot nyissunk, és hallhassa az utcazajt.

Dani naplójából kiderül, hogy újszülött húga még nem tudott beszélni, s mégis 
kommunikált. Senki sem értette, hogy mit jelent pontosan a sírása, mégis felhívta 
magára a figyelmet, kommunikálni próbált. De mit is jelent a kommunikáció szó? Ere-
deti jelentése: közössé tenni, közösen tanácskozni, valamit átadni egymásnak. Ma 
azonban inkább az információk cseréjét, a tájékoztatást, a közlést jelenti. Kommu-
nikáció nélkül nehezen boldogulnánk az életben. Fehérlófia se jutott volna előbbre, 
ha nem kommunikál Fanyűvővel, Kőmorzsolóval, Vasgyúróval és a többiekkel. Kö-
szönti, megszólítja őket, kérdéseket tesz fel nekik, amelyekre ők válaszolnak, vagyis: 
kommunikálnak. Az emberi beszédnek több fajtája van. Azt a fajtáját például, ame-
lyet az átlagemberek használnak, köznyelvnek nevezzük. 

A kommunikációs kapcsolatot több tényező együttesen alkotja. Amikor Dani 
édesanyja mesél nekik, az is egyfajta kommunikáció, amelynek lényeges elemei: a 
beszélő (édesanya), a hallgató (például Dani) és a közös jelrendszer is (mindannyian 
azonos nyelven beszélnek). Ezeket a kommunikáció tényezői közé soroljuk. Amikor 
például a diákok jelbeszéddel kommunikálnak (például hüvelykujjukkal mutatják, 
hogy oké, tök jó), a felnőttek csak értetlenül kapkodják a fejüket. Ilyenkor a fiatalok 
közös ismereteikre támaszkodva, sajátos jelrendszerrel kódolva küldik el egymásnak 
az üzenetet.

  Dani naplója
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1.   A testvérek egyike a kocsiban ül, 
és szeretné, ha a kertben álló húga 
is beszállna, de nem tud neki szól-
ni, mert zárva van a jármű. Ho-
gyan kommunikálnak a testvérek? 
Elemezd a kommunikáció ténye-
zőit ebben a helyzetben!

2.   Gyűjtsd össze, te milyen informá-
ciós csatornákat használsz a csalá-
doddal, a barátaiddal, az osztály-
társaiddal, a távol élő rokonaiddal 
való kommunikációban!

3.   A legismertebb jelrendszerünk a nyelv. Sorold fel, milyen jelrendszereket ismersz 
még!

4.   Sokszor beszéd nélkül is információt kapunk a másik embertől. Nevezd meg, mit 
közölnek veled az alábbi jelek: a fej rázása, vállrándítás, a karok széttárása, kaca-
gás, kézfogás, kacsintás, a szemöldök összehúzása.

CSATORNA

ÜZENET (közlemény)

VISSZAJELZÉS

BESZÉLŐ
(feladó)

HALLGATÓ
(címze�)

BESZÉDHELYZET

VALÓSÁG

ZAJ

KÓD
(nyelv)

hol keletkezhet zaj a folyamatban?

a kommunikáció tényezői

A B C D

E F G H

I J K L
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a kommunikáció céljai

5.   Fejtsétek meg, mi lehet a célja az egyes mondatok közlőjének! (Milyen helyzet-
ben hangozhatnak el?)

 – Nekem semmi nem sikerül!
 – Persze, már megint én!
 – Nem akarok beleszólni, de gondold meg!
 – Neki persze mindig megengeditek!
 – Köszönöm, hogy segítettél elhozni!
 – Nem kell a rizsa!
 – Tuti, hogy nem százas az a gyerek.

Tájékoztasson, hírt adjon valamiről � Leesett a hó.

Valamit kérdezzen � Régóta esik?

Valamit kérjen, parancsoljon vagy valamire felszólítson � Vegyél sapkát!

Kapcsolatot tartson � Szervusz, Pista! Ó, köszönöm, viszontlátásra!

A kommunikáció főbb céljai

Érzelmeket fejezzen ki � Végre, hó esett!

6.   Válasszatok ki a fenti mondatok közül páros munkában egyet, és alkossatok vele 
4-5 mondatos párbeszédet! A párbeszéd előadása után az osztály fogalmazza meg, 
mi volt a párbeszéd célja!

7.   A költészet a nyelv szépségével emel ki minket a hétköznapiságból. De a szépiro- 
dalmi szövegekben is megfigyelhető a kommunikációs szándék. Írd le a füzeted-
be, mi a kommunikációs célja a költőnek!

– „Szivemnek gyöngyháza, lelkem Iluskája!”
     (Petőfi Sándor)
– „Faluvégen nyája mig szerte legelész,
     Ő addig subáján a fűben heverész.”
     (Petőfi Sándor)
– „Ó, ha cinke volnék”
     (Weöres Sándor)
– „Talpra, magyar!”
     (Petőfi Sándor)
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HÁZI FELADAT

1.   Válassz ki a 7. feladat mondatai közül egyet, és alkoss vele 4-5 mondatos párbe-
szédet! Fogalmazásodat először úgy írd meg, ahogy egyik diáktársadnak monda-
nád, majd ugyanezt fogalmazd át köznyelvi stílusba! Írd le azt is egy mondatban, 
mi volt a párbeszéd célja!

2.   Nemcsak beszédünkkel kom-
munikálhatunk, hanem az úgy-
nevezett nem nyelvi jelekkel is. 
Gyűjts példákat arra, mit fejez-
hetünk ki hangjelekkel (például 
sóhajtással), arcjátékkal, testtar-
tással vagy térközszabályozással (azzal, hogy mennyire megyünk közel a másik-
hoz)! Miről árulkodhat írásunkban a rendezetlenség, összevisszaság?

Gondolatgyűjtő

Az emberek közötti közlésfolyamat neve a kommunikáció. Sikeres megvalósulásához a 
következő tényezőkre van szükség: üzenet, küldőjét feladónak, az üzenetet befogadó fe-
let címzettnek nevezzük. A szerepek a közlésfolyamatban folyamatosan cserélődhetnek. 
Az általuk használt kifejezőeszközök neve jelrendszer vagy kód. Kommunikációs ténye-
ző az úgynevezett csatorna is (pl. internet, telefon, levegő), amelyen keresztül a közlen-
dő eljut a címzetthez. Ha rossz a telefonvonal, és a barátod csak szófoszlányokat hall, 
azt kommunikációs zajnak, az üzenetváltás körülményeit beszédhelyzetnek nevezzük.  
A kommunikáció céljai lehetnek: a tájékoztatás, az érzelemkifejezés, a kérés, az utasítás, 
a kérdés és a kapcsolattartás.

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ
Mi történt itt?
A tankönyved szerkesztői összeírtak néhány beszéddel kapcsolatos szólást és köz-
mondást, de a nyomdában valami baj történt. Összekeveredtek a szavak. Csinálj ren-
det közöttük! Bogozd ki, melyek voltak az eredeti szókapcsolatok! Annyit segítünk, 
hogy összesen három szólást és három közmondást kell megtalálnod.

Sok á-t mond, vág egymás a szót áll arany. Aki be nem mondjon szavába b-t 
is. Hallgatni beléfojtja sok a szája beszédnek az alja.
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1.   Mit jelentenek az alábbi szólások? Dolgozzatok párban!

 a) Belejön, mint kiskutya az ugatásba.
 b) Vak tyúk is talál szemet.
 c) A kutya is haragszik az orráért.
 d) A kutya se ugatja meg.

4.  A kommunikáció nem nyelvi jelei

Gondolatébresztő
„Peti, idehoznád a füzeted?” – Próbáld megmagyarázni, mikor kell udvarias kérésnek venni 
egy kérdést! Lehet-e a kutyákkal is így beszélni? Mire figyelnek inkább az állatok? 

az állatok kommunikációja Az állatok az emberénél korlátozottabb számú 
üzenetre képesek. A jeladás szerepe náluk az, hogy felhívják egymás figyelmét vala-
mire hallható, látható és szaglással érzékelhető jelekkel, a jel mindig ingerhez kap-
csolódik. A méhek például testjelekkel kitűnően közvetítik az információt a távolság-
ról és az égtájról, de a méhek „tánca” a virágporgyűjtésről szól. 

2.   Hogyan üzennek egymásnak az állatok? Beszélgessetek a témáról csoportokban, 
aztán foglaljátok össze 3-4 mondatban, és osszák meg a csoportok a tudásukat!

3.   Dolgozzatok párban! Mit olvastok le a képekről, arckifejezésekről, mozdulatok-
ról?

4.   Játsszátok el a jelenetet!

 – Búcsúzol a peronon a vonaton ülő nagymamádtól.

 – Külföldön nem beszéled a nyelvet:
  a) ételt vásárolsz, de nem kérsz bele mustárt,
  b) a pénztárnál kártyával szeretnél fizetni,
  c) meg szeretnéd tudni az eladótól, reggel mikor nyit a bolt.

A B C D E F G H
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kommunikáció nem nyelvi jelekkel Az állatok kommunikációja nem nyelvi je-
lekre épül. Ők a testtartásukkal, mozdulataikkal értetik meg magukat egymással. 
Legalábbis mi, emberek első ránézésre 
ezeket a jeleket fogjuk fel. A velünk kap-
csolatba kerülő állatok nem nyelvi kom-
munikációját is igyekszünk megérteni 
és viszonozni, több-kevesebb sikerrel. 
Ember-ember között is gyakori ez a fajta 
kapcsolat, azaz szavak nélkül is tudunk 
üzeneteket eljuttatni másokhoz. Hiá-
ba bizonygatod, hogy örülsz az ajándék-
nak, ha az arcod elárulja az ellenkezőjét. 
Gesztusaink, arcjátékunk, szándékos és 
akaratlan jeladásaink, a hangsúly, hangerő, hanglejtés, beszédtempó, a szünet 
vagy a csend elárulnak minket. A személyközi kommunikációban testbeszéd, vagyis 
sokféle kézmozdulat (gesztus) és különféle testtartás kíséri a szavainkat; közelítünk 
vagy elhúzódunk valakitől (térköz), a tekintet és az arcjáték (mimika) is jelzi, mit 
gondolunk. 

A nem nyelvi jelek használata a beszédben pontosítja vagy módosítja a meg-
értést, esetleg önmagában is üzenet. 

A diákok gyakran kommunikálnak saját nyelvükön vagy külön jeleikkel: például 
kézjelekkel fejezik ki a tetszésüket. Ezt külső szemlélő talán nem is érti, mert hiány-
zik a kódoláshoz a közös előismerete. A mai diáknyelvre az is jellemző, hogy nem-
csak szókészletében, hanem különféle csoportnyelvi  jelekkel is gyorsan gyarapodik. 

Amióta digitálisan is továbbíthatjuk a gondolatainkat, azóta a szavak mellett képi 
többletinformációval is kiegészíthetjük az üzenetet. Erre alakult ki az emotiko-

nok, például a szmájlik használata. A pici 
ábrák néha teljesen helyettesíthetik a sza-
vakkal történő kommunikációt. De ne 
ess túlzásokba, nem biztos, hogy minden 
helyzetben elég információt tudnak adni. 
A lényeg: se több, se kevesebb informá-
ciót ne adjunk, mint ami szükséges, 
és úgy, ahogyan az adott helyzetben 
megfelelő.

5.   Játsszátok el, milyen beszédhelyzetben hangzik úgy a „No, megjöttél?” kérdés, 
hogy  a) tudakozódás legyen (Honnan is jöttél?),
  b) meglepetés (Nem vártalak.),
  c) felszólítás legyen (Meséld csak el, hol jártál!).
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Fordító
Mindenki külön írjon levelet szavak nélkül, szmájlik és más emotikonok vagy jelek, 
ábrák segítségével! Cseréljétek ki a leveleket az általatok megadott szabály szerint, 

és „fordítsátok” le egymás levelét szavakra! Olvassátok fel egymásnak, és beszéljétek meg, 
hol sikerült eltalálni és mennyire a másik közlendőjét! Ahol nem sikerült a fordítás, vajon 
miért nem?

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

HÁZI FELADAT

1.   Készíts 3-4 perces beszámolót, prezentációt a kedvenc állatod vagy a delfinek, a    
méhek, az elefántok, a denevérek kommunikációjáról!

2.   A vadon élő állatok, például a rigók, leginkább a saját fajtársaikkal kommunikál-
nak. Az ember azonban képes megtanulni idegen nyelveket, ezáltal más kultúrá-
kat is megismerhet.

3.   Az indián törzsfőnök távolról is tudott jelezni a haragosának, ha eljött a kibékülés 
ideje: füstjelet küldött, és a másik ezt megértette. Az ember egy kézmozdulattal, 
tekintetváltással vagy egy mosollyal is tud üzenni. Mutassatok be többféle példát 
arra, hogyan lehet pozitívra hangolni egy-egy gesztussal, arcjátékkal a kezdődő 
haragot, sértődést vagy félreértést!

Gondolatgyűjtő

Állati kommunikáció:
– korlátozottabb az emberinél,
– jeleket, üzeneteket közvetít különféle érzékek segítségével. 
Emberi kommunikáció:
– az emberi nyelv teszi lehetővé,
– létrehozza a kultúrát, amely a nyelvvel együtt folyton megújul,
– egyik formája az írásbeliség.
Alapcélja a tájékoztatás, az érzelmek vagy a felhívó szándék kifejezése. 

Történhet:

1. nyelvi  2. nem nyelvi jelekkel.
Ezek folyamatosan kiegészítik, kísérik egymást.
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Gondolatébresztő
Idézd fel, hányféle különböző módon tudsz köszönni és elköszönni egy napodon! Játsszá-
tok is el párban, majd cseréljetek szerepet! 

5.  A kommunikációs kapcsolat

1.   Gyűjtsétek össze a mindennapok leggyakrabban használt köszönési és elköszöné- 
si formáit! Milyen nem nyelvi jelekkel üdvözlitek egymást a barátaitokkal? 

2.   Kik találkoztak? Állapítsd meg, ki köszön kinek (gyerek, felnőtt, nő, ismeretle- 
nek, barátok stb.), milyen a viszony a kommunikáció résztvevői között: Hi! Isten 
veled! Viszlát! Jó napot kívánok! Csókolom! Szerbusz! Pá, pá! Csőváz! Jó reggelt, Éva 
néni! 

3.   Gyűjtsétek össze és vitassátok meg a köszönés illemszabályait (kéznyújtás, kézfo- 
gás, hangsúly stb.)! Játsszátok el a megbeszélt üdvözléseket! 

a kommunikáció Többnyire a kapcsolat felvételével kezdődik, és annak lezárásával 
ér véget. Ennek leggyakoribb formája a köszönés, illetve az elköszönés – ahogyan 
a gyerekek is odakiáltják a családtagoknak, mielőtt elrohannak: „Szasztok, majd jö-
vünk!” Azoknak a felnőtteknek, akikkel nem állunk ilyen közeli kapcsolatban, il-
lik magázó formulával köszönni, például Csókolom!-mal vagy Jó napot kívánok!-kal. 
Hetedikes-nyolcadikos korodra érdemes áttérni az utóbbira, hiszen egyre nagyobb 
leszel. Barátságosabbá teheted a köszönést, ha a nevén szólítod az illetőt, például: 
Jó napot, Sanyi bácsi!; Viszontlátásra, tanárnő! A fiatalok egymás között sokkal lazább 
köszönési formákat használnak: Csá!; Helló!; Cső! Sőt, előfordul, hogy nem nyelvi 
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jelekkel is üdvözlik egymást: felső pacsival (más néven tenyeressel, vagy angolul: 
high five-val [háj fájv]), esetleg bütykössel (az ökölbe szorított kezek összekoccan-
tásával).

4.   Gyűjtsd össze, téged ki hogyan szólít meg!

5.   Hányféleképpen tudod illendően megszólítani a felnőtt nőket és férfiakat? 

6.   Összegyűjtöttünk néhány megszólítási formulát. Állapítsd meg, ki kit szólíthat 
meg így, milyen beszédhelyzetben fordulhatnak ezek elő! Jellemezd a résztvevők 
viszonyát! 

 Hölgyeim és Uraim!; Kedves Nézőink!; Méltóságos Uram!; Tisztelt Szülők!; Hé, Sanyi!;  
 Drága Nagyi és Papi!; Kedves Barbi!; Szívecském!; Honfitársaim!; Tisztelt Egybegyűl- 
 tek!; Hapsikám!; Drága Nyuszikám! 

A megszólítás is az emberi kommunikáció fontos eleme: ahogy egy édesanya is ügyel 
rá, hogy kedvesen szólítsa meg fiát, és a mesében is ilyen megszólításokat látunk: 
„Édesapám!”, „Kedves fiam!”, „Édes lelkem!”. Kedves Ötödikes, akit most mi is megszó-
lítunk, bizonyára megfigyelted már, hogy édesanyádat hányféleképpen szólítják meg. 
Például a nővére huginak, a barátnője Évának, az osztálytársaid Éva néninek, a doktor 
bácsi Asszonyomnak, az osztályfőnököd Anyukának hívja. Te hogyan szólítod meg 
őt? Reméljük, kedvesen és sok szeretettel.

Sok függ a megszólítástól a mindennapi kapcsolatainkban, hiszen a köszönéshez 
hasonlóan a kapcsolat felvételének ez az egyik módja, és kialakult szabályai vannak. 
A fiatalok beszédében persze sokszor eltűnnek ezek a szabályok, és a társak néven ne-
vezése helyett elhangozhat efféle, kerülendő formula is: Hé!, vagy: Hallod?, Figyelj! 

7.   Mindenkinek van keresztneve, vezetékneve, beceneve. Gyűjtsd és csoportosítsd a 
lehetséges bemutatkozási szituációkat aszerint, hogy melyik nevünket, neveinket 
milyen helyzetben ajánlatos közölnünk! 

A B C
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8.   Alkossatok párokat, és mutatkozzatok be különböző szerepekben: férfi és nő, 
idős ember és gyerek, főnök és leendő beosztott, házigazda és vendég. Figyeljetek 
a bemutatkozás szabályaira, és ne maradjon el a kézfogás sem! 

Ha először találkozunk valakivel, akkor nekünk is be kell mutatkoznunk. Férfi-nő 
viszonylatban a férfinak kell kezdenie a bemutatkozást, neki kell előbb megneveznie 
magát. Minden más esetben pedig annak, aki vendégként áll szemben a vendéglátó-
val, vagy alacsonyabb rangúként a magasabb rangúval, vagy fiatalabbként az időseb-
bel. Ügyelj arra, hogy a neved érthetően hangozzon el, ne csak motyogj az orrod 
alatt. A kéznyújtást illetően ugyanakkor épp fordított a helyzet: gyerekként meg kell 
várnom, hogy a felnőtt nyújtsa a kezét, férfiként, hogy a nő, és alacsonyabb rangú-
ként, hogy a magasabb rangú kezet nyújt-e. 

Bemutatáskor egy harmadik fél mutatja be egymásnak az ismeretlen feleket. Az 
udvariasság úgy kívánja, hogy a fiatalabbat mutassuk be az idősebbnek, a férfit a nő-
nek, az új beosztottat a főnöknek. 

9.   Írd le a füzetedbe! Kösd össze az összetartozókat!

 udvarias kérés   Add nekem a rágódat! 

 tiltás     Légy szíves, adj egy rágót! 

 kemény parancs   Adjál egy rágót! 

 udvarias parancs   Ne adj neki rágót! 

 határozott utasítás   Kérek szépen egy rágót! 

10.  Hol hangozhatnak el a következő mondatok? Ki kinek mondhatja így? 

Legyen szíves, nyomja meg a csengőt! Vigyázz már innen! Húzd arrébb a búrádat! Menj 
ki szépen! Ne tépd a szád! Kérek egy belépőjegyet! Cangázzunk délután! Légy szíves, add 
ide azt a könyvet!
Fogalmazd meg a kérések udvariatlan változatait udvariasan! 

A kommunikáció egy sajátos formájára látunk példákat a népdalainkban: a kérésre. 
„Én Istenem, rendelj szállást” – olvassuk az egyikben. „Istenem, Istenem, áraszd meg a 
vizet!” – hangzik a másikban. S valóban: igen fontos szerepet játszik mindennapi 
kommunikációnkban a kérés. Amikor szeretnél valamit – például, hogy apa segít-
sen a leckében, vagy hogy anya palacsintát süssön –, kérsz. Te is sokkal szívesebben 
osztod meg a csokidat a társaiddal, vagy magyarázod el a történelemházit, ha ud-
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variasan megkérnek rá, mint ha rád parancsolnak. Ha például otthon felejtetted a 
radírodat, a Dobj meg egy radírral! mondat helyett használd inkább a Kérek szépen egy 
radírt! formát! Ha pedig segítségre van szükséged, sokkal többre jutsz, ha a Csináld 
már! felszólítás helyett kérésed udvarias megszólítással kezded, és a légy szíves, legyen 
szíves vagy legalább a lécci varázsigéket se felejtsd el kérésedbe csempészni. Erre per-
sze senkit sem kötelezhetünk, de ha másként jár el, sokszor épp ellenállást vált ki a 
másik emberből. Egy tanár se boldog az udvariatlan közbekiabálástól, illetve a diák-
társak is inkább megharagszanak társaik beszólásai miatt. Egy kéréssel mindannyian 
többre mennének.

A köszönés, a megszólítás, a bemutatkozás mellett gyakran visszatérő eleme a 
kommunikációnak a tudakozódás. 

A János vitézben is sokat segíthetett volna Jancsin, ha tud kitől tudakozódni. Tu-
dakozódhatott volna, nem látták-e a környéken a felügyeletére bízott nyájat. Útra 
kelésekor is biztosan szívesen kérte volna egy világlátott ember tanácsát, ám, sajnos, 
senki sem sietett a segítségére, s bár „A levegőeget daruk hasították, / Magasan röpűltek, 
azok sem hallották.” Te is naponta tudakozódsz, hiszen ha valamilyen információra 
van szükséged, kérdezel. (De vajon a választ is megvárod?) Vagy fellépsz a netre. 
Vagy csetelsz a társaiddal. De az is előfordulhat, hogy egy ismeretlen utcát keresel, 
vagy a moziban a pénztárostól akarsz megtudni valamit. 

Fontos tanács: ha személyesen érdeklődsz, mindig nézz rá arra, akivel beszélsz! 
Udvariasan szólítsd meg, és próbáld a lehető legpontosabban megfogalmazni, mit is 
szeretnél tudni. Ha pedig tőled kérnek információt, felelj udvariasan! Soha ne légy 
lekezelő a másik emberrel szemben!  

Gondolatgyűjtő

A kapcsolattartás állomásai:
Kapcsolatfelvétel → köszönés, üdvözlés, amely a résztvevők egymáshoz való viszonyát is 
tükrözi, és társadalmilag kialakult illemtana van.
 ↓
Kapcsolattartás → a társalgás fenntartása, sikerességét a megfelelő stílus, hangnem be-
folyásolja.
 ↓
Kapcsolat lezárása → búcsúzás, elköszönés, ennek is van társadalmilag kialakult illemtana.

Bemutatkozáskor illik érthetően és hallhatóan megmondani a teljes nevünket. Egykorú-
ak között is érdemes megmondani a hivatalos nevedet a becenévhez kapcsolva. A megfe-
lelő bemutatkozás hivatalos helyeken az azonosítást szolgálja, telefonáláskor pedig azért 
fontos, mert nem mindig tudjuk, ki veszi fel a telefont. A telefonálás a kommunikáció 
olyan formája, amely megkívánja a folytonos visszajelzéseket. A kapcsolattartás illemta-
na szintén vonatkozik rá. 
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A kérés jelentősége:
–  embertársainknál szeretnénk elérni vagy 

megakadályozni valamit,  
–  fokozatai vannak: udvarias kéréstől a ke-

mény parancsolásig, 
–  a bocsánatkérés speciális kérés, a jó vi-

szony megőrzését szolgálja. 

Tudakozódás:
–  információszerzés céljából kérdezünk is-

meretlen helyen vagy helyzetben, 
–  elemei: az illemszabályoknak megfelelő 

megszólítás, üdvözlés, megköszönés, el-
köszönés. 

HÁZI FELADAT

1.   Válassz három megszólítást, és folytasd őket 
két-két mondattal a stílusuknak megfelelően! 
Zárd le őket a megszólításokhoz illő elköszö-
néssel! 

2.   Képzeld el, hogy ismeretleneket ültetnek 
vendégségben az asztalhoz! Mit kell tenniük a 
vendégeknek, mielőtt helyet foglalnának?

3.   Húzd fel a nyúlcipőt! Írj 4-5 mondatos párbeszédet, melynek ez a mondat az el-
köszönő mondata! (Fogalmazásodban a humor érvényesüljön, kerüld a szóbeli 
bántást!) Ha végeztél, készítsd el a párbeszéd köznyelvi változatát is, ügyelve az 
illemszabályokra! 

4.   Milyen internetes oldalakon találod meg: a) a vonatok menetrendjét, b) a buszok 
menetrendjét, c) a repülőjáratok menetrendjét, d) a moziműsort? 

5.   Jancsi veszekedése a mostohával minden bizonnyal izgatott hangnemben ment 
végbe. Gyűjts példákat rá, hogyan egészítheti ki beszédünk jelentését a hangsú-
lyozás, a beszédtempó és a szünettartás! 

Azonos, de mást jelent
Sok szókapcsolatban, szólásban fordul elő ugyanaz a szó, de eltérő szövegkör-
nyezetben más-más jelentést hordoz. Magyarázd meg, hogy milyen értelemben 
használják a fog szó toldalékos alakját az alábbiakban!

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

Kimutatja a foga fehérjét. Aki sokat markol, keveset fog. 

Fogsz még te sírni utánam!
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6.  Beszélgetés, telefonálás, 
témaválasztás

Gondolatébresztő
Alkossatok háromfős csoportokat! Egyikőtök lesz a szülő, a másik a gyerek, aki az új barátját 
mutatja be a szülőknek, a harmadik társatok pedig a barát, aki bemutatkozik. Biztosan van-
nak jó és rossz élményeitek a bemutatkozással kapcsolatban. Játsszátok el ezeket!

1.   A következő párbeszédek részleteit olvassátok fel, aztán páros munkában állapít-
sátok meg, kik lehetnek a beszédtársak, milyen beszédhelyzetben hangozhatnak 
el a mondatok!

a) – Kérek még tíz dekát a párizsiból is.
 – 12 maradhat?
 – Persze.
 – Köszönöm.
b) – A buszpályaudvarra szeretnék menni.
 – A második megálló. Én is ott szállok le. Segíthetek?
 – A csomagomat ha lenne szíves leadni. Köszönöm.
c) – A házi feladatod nagyon jól sikerült! Csak így tovább!
 – Év végére egészen biztosan javítani fogsz az eredményeiden!
d) – Ha a világos futóval D5-re lépsz…
 – Akkor szabadon hagyom a G5-öt, és odalép a bástyával.
e) – Én is meg tudom csinálni!
 – Még egy kicsit nőnöd kell hozzá.
 – Már nagy vagyok, nem vagyok kicsi!

A B C

D E F
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2.   Fogalmazzatok meg szóban vagy írásban rövid beszélgetést (6-8 mondat) a követ-
kező témákban:

(1) Sportmérkőzés után – a mérkőzés szereplői
(2) A kirakat előtt – szülő-gyerek
(3) Régen találkoztunk – diákok, régi osztálytársak
(4) Piacon – eladó-vevő

Értékeljétek az elhangzottakat!

A mesebeli griffmadár beszélgetett Fehérlófiával. A kommunikációra a valóságban 
szinte minden állat képes a maga módján. Amikor madárfüttyre ébredsz, vagy a pinty 
színes tollazatát csodálod, valószínűleg eszedbe sem jut, hogy ők így közölnek fon-
tos információkat egymással. Szavak helyett az állatok a látásuk, a hallásuk, a szag-
lásuk segítségével kommunikálnak, és természetesen a testbeszédükkel. Az állatok 
kommunikációja többnyire ösztönös és helyhez kötött. Ugyanakkor ők is képesek 
gondolatokat, összetettebb információkat közölni egymással és környezetükkel. 

Ti magatok is ismertek és használtok egy sajátos nyelvet, az ifjúsági vagy diák- 
nyelvet. Bizonyára hallottatok már a szlengről is, amely egy szűkebb közösségre, 
csoportra jellemző nyelvváltozatot jelöl. Nem baj, ha a férfi helyett hapsit, a lány 
helyett csajt, vagy a nagyon jó helyett királyt mondasz. Fontos tudni azonban, hogy 
ezek a szavak nem minden társalgásban állják meg a helyüket. Jól meg kell választani, 
kikkel milyen módon, milyen szavakat használva beszélgetünk.
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3.   Bizonyára te is használsz olyan szavakat, amelyeknek a jelentését a barátaid isme- 
rik, ám a szüleid kérdően néznek rád, ha elhangzanak. Készítsd el az itt látható 
szlengszótárt a füzetedben! Egészítsd ki a hiányzó alakokkal! Folytasd a gyűjtést 
öt általad használt kifejezéssel! 

Köznyelvi / szleng 
 sasol

gyorsan

 olajra lép

testvér

4.   Adj tanácsot a következő köszönések használatára vonatkozóan! Mikor megen- 
gedett a használatuk, és mikor érdemes őket kerülni? Csővári! Pá! Viszontlátásra! 
Ásd ki a startgödröt! 

5.   Milyen beszédhelyzetben, kik között hangozhatnak el a következő mondatok? 
– Sajnálom, nincs több!; – Tudom, mit mondtál, lecsekkoltalak!; – Miért éppen tőlem kér-
dezed?; – Nagy spíler vagy te, Peti! 

Amikor kommunikálunk, érdemes odafigyelni arra, miként szólítjuk meg a másikat, 
hogyan közöljük mondandónkat. A szavaknak nagy ereje van, amelyet kamatoztat-
hatunk is, de vissza is élhetünk vele. A szóbeli bántalmazás sokszor nagyobb fájdal-
mat okoz, mint a testi. Agresszív az is, aki „csak” szavakkal sértegeti a társát. A másik 
megszégyenítése, nevetségessé tétele, a „beszólás” is bántalmazás, vagyis agresszió. 
Törekedj arra, hogy ne bántsd meg szavaiddal a beszélgetőpartneredet! 

a telefonálás

6.   Találj ki kedves vagy vidám üzenetet a telefon üzenet-
rögzítőjére arra az esetre, ha nem tudnátok felvenni! Ke-
rüld a merev vagy idegenszerű mondatokat!

7.   Figyeld meg, hogy egy nap alatt összesen mennyi időt 
töltesz mobilozással! Számítsd ki, hogy ebből hány perc 
a tényleges kommunikáció: a telefonálás vagy az SMS-
váltás a többiekkel! Mire megy el a többi idő?
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Régen a barátoktól való fizikai elszakadás 
magában rejtette a soha viszont nem látás 
lehetőségét is. Ma már egészen más a hely-
zet, hiszen a telefon vagy az internet révén 
akkor is teremthetünk kapcsolatot, ha fi-
zikailag kontinensek választanak el minket 
egymástól. Nem csoda hát, hogy kommu-
nikációnk egyik fő módozata a telefonálás 
lett. Ennek is megvannak azonban a prak-
tikus szabályai, amelyeket bizony ajánlatos 
lenne betartani. Ha ismeretlent hívsz, a köszönés után illik bemutatkozni, és röviden 
elmondani, kivel szeretnél beszélni, miért telefonálsz. Ha édesanyádat hívod a mun-
kahelyén, mielőtt elhadarnád a mondandódat, kérdezd meg, nem zavarod-e őt, alkal-
mas-e az időpont a beszélgetésre. Fogd rövidre a mondandódat! Minden telefonbe-
szélgetést köszönéssel kezdj és fejezz be! Ha téves hívást kapsz, vagy félretárcsázol, 
ne csapd le a telefont, hanem udvariasan kérj elnézést, vagy tájékoztasd a hívót a 
tévedésről. Érdemes emlékezetben tartani, hogy a telefonálás sohasem helyettesítheti 
teljes értékűen a személyes találkozást.

8.   – Te vagy az, Ili? Ugye tudod, ki vagyok? Megismersz a hangomról?
  – Kivel beszélek?

 – Apukád nincs otthon? Szerettem volna vele beszélni. Később újra hívom.
 Szervusz.
Mi a baj ezzel a telefonhívással? Játsszátok el helyesen!

9.   Sokan pillanatok alatt tudnak hosszú üzenetet írni a telefonjukon. A gyors tempó 
és az egy SMS-be írható karakterek kis száma miatt gyakran használunk rövidí-
téseket. Ezek közül gyűjtöttünk össze néhányat. Rajzolj táblázatot a füzetedbe, 
egészítsd ki a megadottakat, s írj hozzá 5-6 példát az általad használt rövidítések-
ből!

rövidítés jelentése

.ban pontban

5let

megy

hzi házi feladat
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Gondolatgyűjtő

Érdemes megválasztani, kikkel milyen módon, milyen szavakat használva beszélgetünk. 
A bemutatkozás telefonáláskor azért fontos, mert nem mindig tudjuk, ki veszi fel a tele-
font. A telefonálás a kommunikáció olyan formája, amely megkívánja a folytonos vissza-
jelzéseket. A kapcsolattartás illemtana szintén vonatkozik rá.
Egy írásbeli fogalmazás megkezdése előtt az első lépés a témaválasztás. Olyat válassz, 
amiről van mondanivalód, és tudsz róla írni. Az írásbeli szövegalkotás céljai megegyez-
nek a kommunikáció céljaival: érzelemkifejezés, tájékoztatás, felhívás, kapcsolatteremtés 
és a művészi szöveg esetén a gyönyörködtetés.

10.  Javasolj fogalmazástémát padtársadnak! Add meg a téma:

a) címét,

b) kezdőmondatát,

c) zárómondatát!

Ha írásbeli fogalmazást kell írnod, vagy szó-
beli feleletet, kiselőadást összeállítanod, a szö-
vegszerkesztés feladatának egy speciális ese-
tével találkozol. Ilyenkor különösen ügyelni 
kell a szövegszerkesztés világosságára, átgon-
doltságára, sokkal inkább, mint amikor egy-
szerűen csevegsz vagy internetes bejegyzést 
fogalmazol. Ha rád bízzák, hogy miről írj 
vagy beszélj, a legfontosabb kérdés a helyes 
témaválasztás. Olyan témát válassz, ami érdekel, és amiről viszonylag sok mindent 
tudsz. Petőfi művében Jancsi is így járt el, amikor összetalálkozott a huszárokkal: 
szövegszerkesztése első lépéseként témát választott. A katonáskodás témája mellett 
döntött, s joggal, hiszen bőségesen tudott érveket felhozni, és sok gondolata, tapasz-
talata volt a lovas életformáról meg a hősiességről. Te is mindig ügyelj rá, hogy a 
téma, amelyet kiválasztasz, számodra jól ismert tartalomhoz kapcsolódjon. Képzeld 
el már előzetesen, milyen mondattal nyitnád és zárnád a fogalmazást, s csak ha ezt 
világosan látod, akkor véglegesítsd a döntésedet. Akkor nem jársz úgy, mint egy 
óvodás, aki mindenáron beszélni akar, de maga sem tudja eldönteni, miről.

témaválasztás – szövegalkotás
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HÁZI FELADAT

1.   Írj a barátodnak 2-3 mondatos SMS-üzenetet a szleng szavaival, majd írd meg 
ugyanezt köznyelvi szavakkal a szüleidnek! Az SMS-ben kérd meg szüleidet, 
hogy a barátaiddal moziba mehess. Ügyelj rá, hogy mondandód egy SMS-be be-
leférjen (160 karakter)!

2.   Válassz egyet az 5. feladat példamondatai közül! Írj hozzá kapcsolódóan 4-5 
mondatos párbeszédet, amelynek egyik eleme a kiválasztott mondat legyen! A 
párbeszéd bármelyik részében elhangozhat. Ügyelj arra, hogy a beszélgetésbe il-
lesztett mondat ne legyen bántó! 

3.   Készítsd el a táblázatot a füzetedben, egészítsd ki! Mi lehet a témája a táblázatban 
szereplő szavakat tartalmazó szövegnek? Írj a szavak felhasználásával 4-5 mon-
datos párbeszédet a szleng kifejezőeszközeivel, majd írd át ugyanezt köznyelvi 
szavakat használva!

köznyelvi szleng

 parázik 

 intőt benyes

Téves kapcsolás
Mi nem stimmel az alábbi szólásokban? Javítsd ki!

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

Bogarat ültet a fejére. Beleüti a kezét.
Megüti a könyökét.

Bekötik az orrát. Vaj van a füle mögött.
Szöget üt a lábába.

les valamit
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7.  Kommunikáció szóban és írásban

összefoglalás

1.   Az I. FEJEZET GONDOLATGYŰJTŐ részeinek segítségével írjatok kérdéseket 
a következő anyagrészekhez, és tanulópárokban felváltva tegyétek fel egymásnak 
ezeket! 

2.   Az osztály előtt válaszoljatok, majd értékeljétek, egészítsétek ki a kapott válaszo-
kat a következő témákhoz!
A jelek
A jelek fajtái
A kommunikáció fogalma, tényezői és célja
Az állatok kommunikációja
A kommunikáció nem nyelvi jelei
A kapcsolattartás állomásai
A bemutatkozás, kérés, tudakozódás
A beszélgetés, telefonálás
Az írásbeli szövegalkotás témaválasztása
A fogalmazás célja

A KOMMUNIKÁCIÓ FAJTÁI

KÖZVETLEN KÖZVETETT

nem szóbeli verbális (szavakkal történik)

mutogatás,
testbeszéd,
arcjáték,
jelbeszéd

kétirányú
beszélgetés

személyes mindenkinek szól, 
tömegkommunikáció

egyirányú levelezés (írásban) 
telefonbeszélgetés (halljuk)

tévézés (halljuk-látjuk), 
rádiózás (halljuk)

kétirányú egyirányú

• Igaz vagy hamis?
 1. A levelezés verbális kommunikáció, mert beszélgetés írásban.
 2. A levelezés órán verbális kommunikáció, de nem élőszóban, mert a tanárunk 

meghallaná.
 3. Lehetséges verbális kommunikáció élőszóban és írásban is, mert a verbális azt 

jelenti, hogy a nyelvi jelekkel kommunikálunk.
 4. Amikor elment a hangom, az orvos megtiltotta a nem verbális kommuniká-

ciót.

a kommunikáció tényezői

•  Hol keletkezhet zaj a folyamatban? Mondj példát kommunikációs zajra az ut-
cán, a járműveken és a családi eseményeken!
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Az interneten is nagyon sok anyagot találhatsz a kommunikációról. Keress utána  
a következő keresőszavak segítségével: kommunikáció, bemutatkozás, nem nyelvi 
jelek.

KITEKINTŐ

kommunikáció nem nyelvi jelekkel

  1. Gyűjts mindegyik nem nyelvi kom-
munikációs elemhez legalább egy-egy 
olyan példát, amelyek elfogadást, bizta-
tást, szimpátiát fejeznek ki! Mutasd is be 
padtársaddal az osztálynak! (pl. arcjáték: 
mosoly, öröm)

  2. Milyen nem nyelvi eszközökkel jelez-
zük az IGEN és a NEM szót a különböző 
nyelvekben? Kutass utána, mutasd be!

kommunikáció a tanórán

SZÓBAN ÍRÁSBAN

KÖZVETLEN
köszönés, felelés, hozzászólás, válasz, 
kérdés, visszakérdezés, kívánság, 
kérés, felkiáltás, dicséret

 

KÖZVETETT 
(NEM KÖZVETLEN)

dianézés, vetítés, tévézés, YouTube, 
honlap megtekintése-hallgatása röpdolgozat, jegyzetírás, levelezés

  3. Milyen további kommunikációs helyzetekkel tudnád kiegészíteni a táblázatot?

a kommunikáció célja

• Melyik mondatot hová tennéd?
a) Boldi vagyok, 11 éves. 
b) Milyen jó itt a hangulat! 

c) Nem akarsz egy sütit? Vegyél! 
d) Köszönöm, finom!

LÁTHATÓ

gesztusarcjáték

tekintet

külső megjelenéstesttartás

kifejező befolyásoló

tájékoztató kapcsolattartó
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Írásbeli kommunikáció – szövegalkotás

3.   Készíts felhívást egy iskolai eseményre! Fogalmazd meg ugyanazt a folyosón ki-
ragasztható felhívásként, SMS-ként, amelyet körbeküldhetsz a barátaidnak, és 
közösségi oldalon elküldött meghívásként is erre a bizonyos eseményre!

4.   Írj 4-5 mondatos üzenetet a barátodnak kedvenc együttesedről! Próbáld meg- 
győzni arról, hogy ők játsszák a legjobb zenét! Ezután írj róluk egy másik bará-
todnak, aki szintén ennek a csapatnak a rajongója! Az üzenet megfogalmazásakor 
tartsd szem előtt, mi az egyik és mi a másik írás célja!

A legutóbbi leckékben a szövegszerkesztés folyamatáról beszéltünk, s arról, mire 
kell figyelni a témaválasztáskor. A témaválasztás után nagyjából már tudod, mi a 
célod a szöveg megírásával vagy elmondásával. Fontos, hogy a szöveget ehhez a 
célhoz igazítsd. Az SMS, a chat [cset] elsősorban a kapcsolatfelvételt, a kapcsolat-
tartást szolgálja. A nyolcadik osztályosok ballagási búcsúbeszédükkel ünnepélyes 
formában elköszönnek, lezárják kapcsolatukat az iskolával, fiatalabb diáktársaikkal. 
Amikor plakátot készítesz a karácsonyi bazár vagy a farsang előtt, vagy beszámolsz 
a DÖK-gyűlés eseményeiről az osztályodnak, célod a tájékoztatás, a felhívás. Egy-
egy ímél, amelyben beteg osztálytársadnak meséled el a nap eseményeit, legyen 
tényekben gazdag, míg az iskolai fogalmazással – azonkívül, hogy ötöst szeretnél rá 
kapni – az is célod lehet, hogy minél több dologra utalj benne, amit tudsz, ismersz, 
megtanultál.

ajánlott témák    
 Nézz utána! Készíts róla kiselőadást, prezentációt!
 1. Az országunk jelképeinek eredete
 2. Történelmi jelképeink értelmezése
 3. A kommunikációs illemszabályok tudatosítása (üdvözlési szokások, SMS, chat)
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Valami hiányzik
Tréfát űzött velünk a nyomda ördöge. A lenti szóláshasonlatokból, közmondások-
ból véletlenül kitörlődött egy-egy szó, szórészlet. Tudod-e, melyek ezek?

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

Annyit ért hozzá, mint …… az …… 

Vigyorog, mint a vad……….

Kicsi a ….., de …….

….. még kutyára …… Többet ….., mint erővel.

….., mint az ország….

8.  Ellenőrizd a tudásodat!

• Nevezd meg és ábrázold a kommunikációs folyamat szereplőit és elemeit!

• Minek a cseréjén alapul a kommunikációs folyamat? 

• Mi a kommunikáció szó magyar megfelelője?  

• Mikor beszélünk

a) kölcsönös, kétirányú és b) egyirányú kommunikációról? 

• Sorold fel a közlésfolyamat tényezőit!

• Milyen kommunikációs csatornákat ismersz?

• Sorolj fel kommunikációs jelrendszereket a hétköznapi életből!

• Mi a megértés feltétele a kommunikációban?

• Mi a „zaj” jelentése a kommunikációs folyamatban?

• Mi jellemzi az állatok kommunikációját?

• Miért számítjuk az emberi kommunikáció alapjának a nyelvet?

• Miért kapcsolódnak szokások és szabályok a megszólításhoz és az üdvözléshez?

• Mit érdemes figyelembe venni a beszélőnek a sikeres kommunikációhoz?

• Melyek a telefonálás alapszabályai? 

• Adj tanácsot a tanulásban gyengén teljesítő barátodnak!

• Készíts gondolattérképet a kommunikáció sokféle szerepéről az iskolában!
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A) Játsszátok el a következő jeleneteket!

 (1) Nevezd meg az egyes esetekben és ábrázold a füzetedben a kommunikációs 
 folyamat szereplőit és elemeit! 
 (2) Minek a cseréjén alapul a kommunikációs folyamat? 
 (3) Mi a kommunikáció szó magyar megfelelője?  
 (4) Mikor beszélünk a) kölcsönös, kétirányú és b) egyirányú kommunikációról? 

B) Hol, milyen kommunikációs helyzetben hangozhatnak el a következő
 mondatok?

 (a) Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!
 (b) Mikor tudok javítani?
 (c) Mikor tud javítani?
 (d) Ki fogod javítani!
 (e) Köszönöm, nem kérek többet!
 (f) Hagyj magamra!
 (g) Segíthetek?
 (h) A bankkártya-ügyintézés a 2-es ablaknál van.

C) (1) Sorold fel a közlésfolyamat tényezőit!
 (2) Milyen viszony lehet a felsorolt helyzetekben a beszélő és a hallgató között?
 (3) Milyen kommunikációs csatornákat ismersz? 
 (4) Sorolj fel kommunikációs jelrendszereket a hétköznapi életből! 
 (5) Mi a megértés feltétele a kommunikációban? 
 (6) Mi a „zaj” jelentése a kommunikációs folyamatban?
 (7) Miért számítjuk az emberi kommunikáció alapjának a nyelvet? 
 (8) Miért kapcsolódnak szokások és szabályok a megszólításhoz és az
 üdvözléshez? 
 (9) Mit érdemes figyelembe venni a beszélőnek a sikeres kommunikációhoz? 
(10) Melyek a telefonálás alapszabályai?

Ellenőrizd a tudásodat!
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HELYESÍRÁS,
NYELVHELYESSÉG
– JÁTÉKOSAN

    Ebből a fejezetből megtudhatod, hogy …
    mi jellemző a magyar helyesírásra;
    mit jelent a kiejtés elve;
    mit jelent a szóelemzés elve;
    mely szavakat írjuk a hagyomány  

és az egyszerűsítés elve szerint.

II.
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Joggal sajnálkozik Dani a különböző nyel-
vek helyesírásának nehézségein, hiszen a 
helyesírás valóban sok és esetenként kissé 
bonyolult szabály gyűjteménye, így hát 
sokat is kell vele foglalkoznunk. Ezek-
nek a szabályoknak a logikája azonban 
jól értelmezhető, sokat segíthet az is, ha 
használjuk, és szükség esetén elővesszük 
a segédkönyveket, például a különböző 
helyesírási szótárakat.

Mindenki szeretne helyesen írni. Nem azért, mert osztályzatot kapunk a helyes-
írásra, hanem azért, mert az anyanyelvünk ismerete műveltségünk része. A helyesírás 
elsajátításában segít minket a hallásunk (pl. a hosszú és rövid hangok felismerésében), 
a látásunk (ha sokat olvasunk, sok szót ismerünk, zavarják a szemünket a helytelenül 
írt szavak), a nyelvtanórán megértett szabályok, a gyakorlás.

9.  A magyar helyesírás jellemzői

Gondolatébresztő
Milyen segédkönyveket ismersz már, amelyek segítenek, hogy pontosan, helyesen tudj írni? 
Menj a könyvtárba, és nézd meg, mi ezeknek a segédkönyveknek a címe!

  Dani naplója

Azon morfondíroztam, mi lenne, ha Isten nem keverte volna össze a nyelveket. Szám-
talan előnye lenne. Eggyel kevesebb tantárgyat kellene tanulnunk az iskolában, vagy a 
nyelvóra helyett lehetne – mondjuk – tesi. Kevesebb lenne a házi feladat, és az unoka-
bátyám is átvehette volna már a diplomáját. És nem kellene apára várni, ha DVD-t 
akarok nézni, mert anya mindig elfelejti, hogy kell nyelvet választani, magyar nyelvű 
menü pedig nincs a lejátszón. Másfelől viszont nem tudnám, mi szeretnék lenni. Most 
leginkább az idegenvezetés és a tolmácsolás vonz. Szerencsére könnyen megy a francia, és 
szeretem az idegen nyelveket, bár amikor a kiejtési szabályokat tanultam, morgolódtam. 
Anya – aki oroszt tanult az iskolában – azt mondta, szerencsés vagyok, mert legalább 
a cirill ábécét nem kell megtanulnom, mint neki annak idején, hiszen a francia is és a 
magyar is latin betűket használ. Persze akkor sem könnyű. Magyarul többnyire mindent 
úgy írunk, ahogy ejtünk, vagy a szótő segít, tükrözi a szó értelmét, és egy hangot több-
nyire egy betű jelöl. Bezzeg a francia! Az „s” hangot például a „ch” jelöli, az „ü”-t meg 
„u”-val írjuk. És ez csak a két legegyszerűbb szabály! Lehet, hogy mégis jobb lenne, ha 
mindannyian ugyanazon a nyelven beszélnénk?
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1.   Keress olyan szavakat Dani naplójából, amelyeknek eltér a kiejtése és az írása! Írd 
le őket a füzetedbe! Magyarázd meg, miért kell figyelni ezeknek a szavaknak a 
helyesírására!

2.   Aki még nem tanult angolul, nem tudja, hogy az i betűt az angolban sokszor áj-
nak kell ejteni. Aki keveset tanult angolul, néha azt hiszi, hogy mindig így kell 
ejteni. Gyűjts példákat mindkét esetre!

3.   Rohangálós tollbamondás. Rendezzetek 
helyesírási versenyt! Alakítsatok csopor-
tokat! Tanárotok az osztály sarkaiban 
színes lapokon elhelyezett minden cso-
portnak egy-egy szöveget vagy szócso-
portot. A csoport tagjai egymást váltva 
szaladhatnak oda, de mindig csak 1 szót 
hozhatnak el, amit elolvasva jegyeznek 
meg, és visszaszaladva lediktálnak a saját csoportjuknak. A leggyorsabban elké-
szülő, hibátlanul dolgozó csapat győz. 

4.   Érveljetek! Szükség van-e a helyesírásra? 2-2 érvet írjatok mellette és ellene!

5.   Mit jelent? Fejtsétek meg, mi a különbség az alábbi szópárok tagjainak jelentése 
között! Dolgozzatok párban!

 magyar tanár – magyartanár
 föld alatti – földalatti
 nagy betű – nagybetű
 küszöbön álló – küszöbönálló
 jól esik – jólesik

Általánosságban is igaz, de a helyesírásra különösen: hiába fújjuk a szabályokat, ha 
nem tudjuk alkalmazni őket! Amikor megakadunk, bizonytalanok vagyunk, különféle 
helyesírási segédkönyvek szójegyzékeiben találhatunk rá a jó megoldásra, mint pél-
dául: A magyar helyesírás szabályai (12. kiadás); Helyesírási tanácsadó szótár; Helyesírásunk; 
Helyesírási kéziszótár; különféle szakmai helyesírási szótárak; https://helyesiras.mta.hu/

Mai magyar helyesírásunk alapvetően betűíró, mivel hangokat jelölő betűkkel 
írunk. A magyar ábécé a latin betűkészletből alakult ki, ezért írásunk latin betűs 
írás. Hangjelölő is, mert a betűk legtöbbször a kiejtett hangokat jelölik, míg példá-
ul az angol és a francia nyelvben a leírt betű és a kiejtett hang jelentősen eltér. Helyes-
írásunkat ezenkívül értelemtükrözőnek is nevezhetjük. Gondoljunk csak a szóele-
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1.   Emlékezz vissza, hogyan tanultál meg 
olvasni! Mennyire volt nehéz feladat? 
Mi volt benne a legnehezebb?

2.   Tanulsz idegen nyelvet? Könnyebb 
vagy nehezebb azon a nyelven írni, 
mint magyarul? Milyen hasonló és el-
térő betűket találsz a két ábécében? Írj 
le a füzetedbe néhány példát!

3.   Érveljetek! Mi volt előbb: a beszéd vagy az írás?

mek feltüntetésére az eltérő kiejtés ellenére (barátság, egészség, rongy); az összetett 
szavak szóhatáron való elválasztására (megenged); vagy a fontos jelentéskülönbségre 
az egybeírt szóösszetételek és a különírt szókapcsolatok esetében (kisfiú = fiatal, ser-
dületlen fiú; kis fiú = kis növésű fiú). Mindezek közlendőink pontos kifejezésében, 
könnyebb felfogásában segítenek minket.

A HANG ÉS A BETŰ

A beszéd ősibb, mint az írás. Az emberi 
közösségekben azonban már régen meg-
jelent az az igény, hogy a beszédet, tehát 
a hangzó nyelvet valamiképp lejegyez-
zék. Az írás története nagyon izgalmas 
téma.
A betűk Valamennyit már te is ismersz 
ebből a történetből. Könnyedén megta-
lálod például az ugyanolyan hangot jelölő 
betűket a következő betűsorban: M, g, k, 
N, e, m, g, e, K, G, m, E, n, k, n.

Amikor olvasni tanultál, ez a feladat 
még nehéz lehetett, mert az összes betű 
különbözőnek látszott. Csak lassan, gya-
korlással ismerted fel, hogy az ugyanazt a 
hangot jelölő betű sokféleképpen nézhet 
ki. Használunk nyomtatott nagybetű
ket és kisbetűket, írott nagybetűket 
és kisbetűket. Ráadásul nincs két em-
ber, aki pont ugyanúgy írna le egy betűt. 

A Philostratus-kódex egyik díszes lapja
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Minden leírt betű más és más alakú, lehet akár különböző a színük és a betűtípusuk 
is. Az M, m, m, M, m, m betűk ugyanazt a hangot jelölik.
A beszédhAngok A beszédhang az emberek közötti nyelvi kommunikáció során 
kiejtett hang, nem azonos a betűvel. Hangképző szerveink összehangolt működé-
se szükséges ahhoz, hogy egy-egy beszédhangot megfelelően ejtsünk ki.

Tehát a beszédhangok írott vagy nyomtatott jelei a betűk. A betűk segítségé-
vel jegyezzük le a beszédhangokból álló szavakat. A betűk összessége az ábécé.
Írásjegyek, Írásjelek A betűket felépítő elemek az írásjegyek. A magyar betűk 
állhatnak:

• egy írásjegyből = egyjegyű betűk (e, í, á, r, s, t stb.),
• két írásjegyből = kétjegyű betűk (cs, ty, sz stb.),
• illetve három írásjegyből = háromjegyű betű (dzs).

A magánhangzóknak vannak mellékjelei is, a pont és a vessző, vagyis az ékezet 
(i, í). Ezzel a rövid és hosszú magánhangzópárokat tudjuk jelölni. Más nyelvekben, 
például a német, szlovák vagy lengyel nyelvben a miénktől eltérő mellékjelekkel is 
találkozhatsz, pedig ábécéjük ugyanúgy latin betűs, mint a miénk. Pl. â, ã, ä, ě.

Amikor a hangzó nyelvet leírod, nemcsak betűket, hanem sok kiegészítő jelet is 
használsz. Ezeket írásjelnek nevezik, röviden tehát: írás = betűk + írásjelek.

A legismertebb írásjelek azok, amelyek a mondatokat tagolják, illetve jelölik a 
mondatfajtákat. Idetartoznak a következők:

kérdőjel  ? felkiáltójel  ! vessző  , pontosvessző  ;

kettőspont  : gondolatjel  – zárójelek  () [] {} idézőjelek  „” három pont  ...

pont  .

az ismétlődés vagy megfelelés jele
Az édes szó tárgyesete:  �et.

matematikai műveletek jelei
2+31−8·4:2=50

ezrelékjel  31‰

százalékjel  50%

Paragrafusjel  57. §

vagylagosság jele és törtjel
én/te; 1/3

a lap alján lévő fordíts! jele  ˙/.

a fok jele  25°

a jegyzet jelei  *Az ókorban...
                                             1 Az ókorban...

az ismétlés jele  füzet    3 db
                             toll        –”–
                             ceruza  –”–

Fontos!    A magyar nyelvben nagyon sokszor úgy írjuk le a szavakat, 
ahogyan kiejtjük. Természetesen vannak olyan esetek, amikor ez az alapsza-
bály nem érvényesül maradéktalanul. Ezen esetekről e fejezet második felében 
fogsz tanulni. Számos idegen nyelvben ez másképp van, a leírt szóalak és a 
kiejtett hangsor sokszor nem is hasonlít egymásra. Tudsz esetleg már most 
valamilyen idegen nyelvi példát mondani erre?

A különféle nyelvek írásjegyei is eltérőek lehetnek a miénktől:
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Gondolatgyűjtő

Betűk:
– a beszédhangok írott vagy nyomtatott jelei,
– a betűk összessége az ábécé.

Írásjegyek:
– a betűket felépítő elemek,
–  magyar betűk: egyjegyűek (pl. a, h, b), kétjegyűek (pl. ny, gy, cs), 1 darab háromjegyű 

(dzs).

Írásjelek:
– a betűket kiegészítő jelek. ÍRÁS = HANGOKAT JELÖLŐ BETŰK + EGYÉB ÍRÁSJELEK

A magyar helyesírás betűíró, hangjelölő, értelemtükröző, latin betűs írás.

HÁZI FELADAT

1.   Mit gondolsz, van a hangoknak, betűknek hangulata, színe? Használj színes ce-
ruzát! Jelöld, hogy számodra milyen színűek az egyes magánhangzók és mással-
hangzók! Írd le a kedvenc háziállatod nevét színessel!

2.   Számítógépezz! Ha van rá lehetőséged, készíts színes szavakat számítógéppel is! 
Próbáld ki, hogy a szövegszerkesztőben hogyan lehet a betűket formázni! Mi- 
lyen színűek lehetnek, hányféle betűtípus van, melyik betűtípus tetszik neked a 
legjobban? Számold össze, hányféle tulajdonságát adhatod meg a betűknek! Me-
lyik betűtípust olvasod könnyen, melyiket nehezen? Mi lehet ennek az oka?

3.   Kutass az interneten a különféle nyelvek ábécéi után! Gyűjtsd ki a számodra leg-
érdekesebbnek tűnő betűket! Azt is tudod, hogy milyen hangot jelölnek?

Ismeritek a betűrejtvényeket? Ezekben egy-egy szót, szókapcsolatot jelenítenek 
meg néhány ügyesen elhelyezett, szinte rajzszerű betűvel. Nézzétek meg a jobb ol-
dali ábrát! 

Kitaláljátok, hogy mit jelent?
Igen, ez a Balaton. A törtjel jelentése itt: -on.
Alkossatok csapatokat! Találjatok ki betűrejtvényeket, és írjátok fel őket a táb-
lára! Amelyik csapat először kitalálja a másik csapat feladványát, az kap egy 
pontot.

TÁRSASJÁTÉK

BAL
AT
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  Dani naplója

Fura nekem, hogy Jancsi egy szóval sem mondja Iluskának, hogy majd ír neki vagy 
üzen. Igaz, nem tudjuk, tudott-e egyáltalán írni. Faragni biztosan tudott. Erdélyben 
rengeteg kopjafát látni, rajtuk a faragások elmondják, hogy milyen korú és foglalkozású 
férfi vagy nő számára állították őket. Csak mi nem tudjuk elolvasni. Ahogy a nyáron 
Görögországban sem tudtam elolvasni a görög feliratokat, mert a hangokat másmilyen 
betűk jelölik. Még szerencse, hogy használnak piktogramokat, bár így is állandóan an-
golul kellett próbálkoznunk:
 „Excuse me…”, „Could you tell me…”. Még szerencse, hogy kialakult a be-
tűírás! Jobb bele sem gondolni, mennyi időt venne igénybe – mondjuk – egy házi fo-
galmazás megírása hieroglifákkal! De a görög ábécé még megtanulható. Quang, aki 
negyedikben jött az osztályunkba, tud írni és olvasni kínaiul. Sokszor elkápráztat 
minket a kínai írásjelekkel, tanítgat a szóírásra, de nagyon nehéz! Quang gyönyö-
rűen rajzol, és érdekli a történelem is. A múltkor például hosszan magyarázta, hogy 
a japánok is a kínai írást használják, csak egyszerűbben, ez a szótagírás. Amióta 
megpróbáltam leírni a nevem kínaiul, azóta még jobban értékelem a latin betűs ábécét. 
A többi nekem kínai.

1.   Érveljetek! Mi tette szükségszerűvé az írásbeliség kialakulását?

2.   Mit tudsz a képírásról? Készülj kiselőadással 5-7 percben!

3.   Jellemezzétek csoportban az ősi sumerok, az egyiptomiak és a kínaiak írását! Pre-
zentációban magyarázzátok el az osztálynak a hasonlóságokat és különbségeket!

4.   Hogyan terjedt el és vált általánossá a betűírás?

5.   Alkoss 4-5 írásjelet, és add meg a jelentésüket a füzetedben!

6.   Próbáld meg elolvasni az alábbi szöveget!

 Tzsn st l nyr np sgr z g ttjrl jhszbjtrr. Sikerült? Ngyn gys vgy!

7.   Alkoss három értelmes szót úgy, hogy a pontok helyére betűt írsz!

 b.r.t

10.  Az írás és az ábécé kialakulása



44

Az írás első formája mindenütt a képírás volt. A kép-
írás jeleivel, a piktogramokkal egyszerű történeteket 
meséltek el. A rajzok embereket, állatokat, használati 
tárgyakat ábrázoltak, az idő megjelenítését pedig a Nap, 
a Hold lerajzolásával oldották meg.

Az ékírást Mezopotámia őslakói, a sumerok alkották 
meg Kr. e. 3000 körül. Ékírásnak nevezzük, mivel a 
jelek ék alakúak. A piktogramok egyszerűsítésével kb. 
2000, majd később pár száz jelet alkottak. Az egyes jelek 
jelentése is némileg módosult.

Az egyiptomi hieroglifa (görögül ’szent véset’)  
Kr. e. 3000 körül alakult ki. Bár tartalmaz képjeleket is 
(madár, testrész, tárgyak), de ezek szavakat, szótagokat 
vagy hangokat is jelöltek.

A kínaiak Kr. e. 2000 táján már teljes szavakat jelölő 
szóírással írtak, és mintegy 40 000 írásjelet alkottak. Ma 
is így írnak, de pár ezer jel használata elég a mindennapi 
életben a boldoguláshoz. A kínai írást vették át a japá-
nok, majd ezt szótagírássá egyszerűsítették.

A betűírás, az ábécé kialakulásának nem minden állo-
mását ismerjük.

Az első fennmaradt, 22 jelet tartalmazó ábécét a Föld-
közi-tenger ókori kereskedőnépe, a föníciaiak használ-
ták. Ebben nem volt jelük a magánhangzóknak, azokat 
úgy kellett az olvasóknak kitalálniuk és beilleszteniük.

Ennek alapján, a kereskedők közvetítésével alakult ki 
a görög, a latin és a cirill ábécé. Ezeket használja ma a 
világ népeinek többsége.

A honfoglaló magyarság sajátos írásformája volt a 
rovásírás, amely elsősorban Erdélyben maradt fenn, 
egészen a 17. századig. A rovásírás nem mindig jelöli 
a magánhangzókat, a betűjelek mellett szótagjeleket is 
alkalmaz, és jobbról balra halad.

Az írásjel kínai kiejtése: shü, 
melynek magyar jelentése: 
könyv

Képírás

Föníciai 22 írásjel

A magyarság sajátos
írásformája a rovásírás

Ékírás
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A MAGYAR ÁBÉCÉ, A BETŰRENDBE SOROLÁS

1.   Csoportosítsátok páros munkában a magyar ábécé betűit!

2.   Melyik van hamarabb a betűrendben? Írd a füzetedbe a párokat! Keresd meg a 
hozzájuk tartozó szabályt A magyar helyesírás szabályai kézikönyvben!

borbálafű bohócvirág

ápolka

cickafark

mályva

anyafű

csillagfű

medvetalp
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A mAgyAr ábécé betűi a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, 
ny, o, ó, ö, ő, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs.

A, Á, B, C, CS, D, DZ, DZS, E, É, F, G, GY, H, I, Í, J, K, L, LY, M, N, NY, O, Ó, 
Ö, Ő, P, R, S, SZ, T, TY, U, Ú, Ü, Ű, V, Z, ZS.
A magyar szavak leírásához 40 betűt használunk.

egyjegyű és kétjegyű betűk Minden magánhangzót és a mássalhangzók többségét 
egyjegyű betűvel írjuk, számos mássalhangzót azonban kétjegyű betűvel jelölünk. 
Kétjegyű betűvel nyolc mássalhangzót (cs, dz, gy, ly, ny, sz, ty, zs), háromjegyűvel 
egyet (dzs) írunk. Kétféle betűjele van ( j és ly) a j hangnak. A hosszú mássalhangzó-
kat betűkettőzéssel írjuk (pl. ccs, tty, ddz, ddzs).

A régi magyar családnevek (Eördögh, Lukáts, Vörösmarty) egyes betűit nem so-
roljuk a mai ábécébe. Az idegen szavakban (Aquaworld, Yorkshire, foxi) szereplő 
idegen betűk helye a magyar ábécében a következő: …p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, 
v, w, x, y, z, zs. Az idegen betűkkel kiegészített változatot hívjuk a teljes magyar 
ábécének.

betűrend A könyvtárakban való eligazo-
dáshoz szükséged van az ábécé ismeretére, 
ezekben ugyanis betűrendbe sorolva találod 
a keresett dolgokat.

A betűrendbe sorolás szAbályAi

• A szavakat kezdőbetűjük ábécébeli helye 
szerint soroljuk be. Nem teszünk különb-
séget a kisbetű és a nagybetű között.

• Az azonos betűvel vagy betűkkel kezdődő szavak esetében az első nem azonos betű 
ábécébeli helye határozza meg a sorrendet. Békéscsaba előbb szerepel a Földrajzi 
atlasz betűrendes mutatójában, mint Békésszentandrás.

• Az egyjegyű betűk megelőzik az azonos írásjeggyel kezdődő kétjegyű vagy há-
romjegyű betűket. Eszerint nőies – nyomás, túzok – tyúk a helyes sorrend.

• A kettőzött betűket külön betűkre bontva (pp = p + p; ssz = sz + sz) vesszük figye-
lembe a betűrendbe sorolásnál. Így kopog – koppan, kaszál – kassza a helyes betű-
rend.

• A rövid és a hosszú magánhangzók azonos értékűek a betűrendbe sorolás szem-
pontjából. Ezért úgy járunk el, hogy megkeressük az első különböző betűt a szó-
ban, és aszerint végezzük a besorolást: álom – alul, égés – egész, ókor – okul. De: 
akar – akár, mert a két szó betűi csak a hosszú és rövid magánhangzóban (a – á) 
különböznek.



47

• A szóhatárokat (különírás, egybeírás vagy kötőjeles írás) nem vesszük figyelembe. 
Ezért az annyiban hagy – annyi felé – annyiféle – annyiszor sorrend a helyes.

A SZÓTAGOLÁS ÉS AZ ELVÁLASZTÁS

1.   Dolgozzatok párban!

  Hol választanátok el a következő szavakat: vasaló, 
bodza, kertig, András, jobbal, hosszú, lopóddzanak, felül, 
elég, karddal, kardal, megint, karóra, zsebelem, fénynya-
láb, peches, anyámé, vasutas?

2.   A kétféleképpen elválasztható szavak mindkét jelen-
tésével írj egy-egy mondatot a füzetedbe!

3.   Sorold fel az elválasztás szabályait Dani naplójából 
vett példákkal!

4.   Játsszatok padtársaddal! Alkossatok szótagláncot (fe-ke-te – te-a-ház – ház-te-tő – 
tő-ke-hal stb.)!

5.   Érvelj! Minden esetben azonos-e a szavak szótagolása és elválasztása?
A szavak annyi szótagból állnak, ahány magánhangzó van bennük (pl. szó-ta-go-
lás, bi-ka, ba-ran-go-lás).

A magánhangzó önmagában is alkothat szótagot (pl. rá-di-ó, fi-a-i-é). Az egyszerű 
szavak elválasztásában segít a szótagolás, mivel elválasztani csak a szótaghatáron le-
het pl. (sze-ren-csés). Ez a toldalékos szavakra is igaz (pl. fo-gal-ma-zá-sod).

A két magánhangzó közti mássalhangzó elválasztáskor a következő szótagba kerül 
(pl. fi-a-tal). Ez az elválasztási szabály az egy- és többjegyű mássalhangzókra is érvé-
nyes (pl. koc-ka, ta-nya, ma-dzag, ban-dzsa).
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Több mássalhangzó találkozásakor úgy választunk el, hogy csak egy kerül a kö-
vetkező szótagba (strand-nál).

A kettőzött többjegyű mássalhangzót úgy választjuk el, hogy a szótag végére és a 
következő szótag elejére is kiírjuk a mássalhangzó mindkét jegyét (hosz-szú, pedz-
dzük).

A régies betűk írásjegyeit nem választjuk el a hagyományos írású családneveinkben 
(Eör-dögh, Szé-che-nyi, Ben-czúr). Kivételes elválasztású név: Bat-thyá-ny.

Az idegen szavakat kiejtés szerint szótagolva választjuk el (Saw-yer [szó-je(r)],  
Shakes-peare [séksz-pír], Vol-taire [vol-ter]).

Az összetett szavakat a szóhatáron választjuk el (ház-avatás, csend-őr). Itt tehát 
más lesz a szótagolás és az elválasztás, hiszen szóban így szótagoljuk: e-le-red, írásban 
viszont így választjuk el: el-e-red. Ne feledd, az igekötős igék is összetett szavak (ki-
pörög, el-ered)!

HÁZI FELADAT

1.   Állítsd betűrendbe a következő szavakat a füzetedben!

Eötvös

ötvös

gyalu kerek

kerékgalamb hasal hassal

fekete

Fekete

Egeregér

2.   Írd le helyes sorrendben a füzetedbe!

 Papné Rózsa Katalin

 Pap-Lukács Ágnes

 Papp András

 Papp Aranka

 Papp Erika

 Papp Elek Kálmán

Gondolatgyűjtő

A magyar ábécé latin betűs, 40 betűből, a kibővített 44 betűből áll.
Betűrend:
– a szavak sorrendbe állítása az ábécé alapján,
–  először kezdőbetűjük alapján soroljuk be a szavakat, majd kötött szabályok szerint ren-

dezzük tovább.
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11.  A levél és a keltezés

1.   Gyűjts levélben használatos elköszönő, levélzáró fordulatokat!

2.   Olvasd el az alábbi megszólításokat, és mondd el, véleményed szerint ki kinek 
írhatta a levelet, s milyen viszonyban lehet a levél írója és a címzett!

 – Drága Kislányom!
 – Tisztelt Nagy Úr!
 – Nyuszikám!
 – Édes Nagyikám!
 – Tisztelt Főosztályvezető Asszony!
 – Kedves Barátom!
 – Helló, Csaba!

Kedves ötödikes Kisdiák!

Eddigi életed során bizonyára nem írtál túl sok papíralapú levelet. (Az órai levele-
zés most nem számít!) Pedig régen igen sokat kommunikáltak így az emberek, és egy 
levél érkezése igazi esemény volt. Hihetetlen, nem? Eszedbe jutott már, hogy egy 
rólad szóló levéllel mennyire megörvendeztetheted például a nagymamádat? Ragadj 
tollat, papírt, borítékot, végy bélyeget, és próbáld meg! Megfogalmazásakor ügyelj 
arra, hogy ennek a szövegtípusnak is megvannak a szabályai! A megszólításban a 
megszólítottat nagybetűvel kell írni, s azon belül a szabályoknak megfelelően egybe 
vagy külön (például: Tisztelt Tanárnő! Vagy: Kedves Tanár Úr!). A levél végén ne 
maradjon el a levélzáró fordulat (például: Szeretettel üdvözöllek! Vagy: Minden jót 
a továbbiakban!)! Az elköszönés, az aláírás, a keltezés is fontos része a levélnek, s ha 
ezek után eszedbe jut még valami, azt is odaírhatod utóiratként. Ezt Ui. betűkkel 
szoktuk rövidíteni, vagy a latin kifejezésre (post scriptum = utóirat) utalva p.s. be-
tűkkel.

 
Kellemes levélírást kívánunk.

Budapest, 2019. április 10.
Szeretettel üdvözölnek:

A szerzők
Ui.: A borítékot olvashatóan címezd meg! Üdv. A szerzők

3.   Keresd meg a fenti levélben a következő szerkezeti egységeket: elköszönés, meg-
szólítás, aláírás, levélzáró fordulat, keltezés, utóirat!
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  Dani naplója

Vasárnap ünnepeltük a 10. születésnapomat! Kap-
tam könyveket, egy pizsamát, egy hatalmas csokitortát 
gyertyával, közepén marcipánból készült versenyautó-
val. De a legkedvesebb ajándékot apától kaptam. Ki-
derült, hogy ő is ír naplót, bár nem mindennap. Meg-
mutatta azt a bejegyzést, amit 2000. január 1-jén írt:

„Új kor, a 21. század és új élet. Néhány hónap 
múlva megszületik a fiam! Vajon milyen lesz? Sokszor 
elképzelem: szőke lesz, kék szemű, és élénk, kíváncsi tekintetű.

És vajon milyen apa leszek én? Ha megnő, sokat mesélek majd neki az 1900-as évekről. 
Elmondok neki mindent, amit nagyapámtól hallottam, például József Attiláról, akinek a 
születésnapja 1967 óta a költészet napja. Abban az évben született a bátyám, s mondha-
tom, derék, becsületes ember lett belőle! Meg az 1939 és 1945 között zajló második világ-
háborúról, amit a dédszülei végigéltek. És elmesélem neki, hogy 1999 decemberében sok 
hó esett, és arra gondoltam, milyen jó lesz majd vele hógolyózni. 2000 karácsonyán már 
hárman leszünk…”

A keltezés

1.   Mondd el a keltezés formáit a naplóból vett példák segítségével!

2.   Vedd sorra a Dani naplójában szereplő dátumokat, és magyarázd el a keltezés sza-
bályaival, miért így írta őket Dani és az édesapja!
Dani naplójában pedig – s főleg az apjától idézett naplóban – valósággal hemzseg-
nek a dátumok. De hogyan is kell helyesen írni ezeket a dátumokat?

A keltezés módja a következő:
– az évszámot mindig arab számmal írjuk,
 és pontot teszünk utána;
– a hónapot kiírhatjuk vagy rövidíthetjük, 
 de jelölhetjük római vagy arab számmal is;
– a napot mindig arab számmal írjuk,
 és pontot teszünk utána.

Arany János a 19./XIX. században született.
1817. március 2. 1817. márc. 2. 1817. III. 2. 1817. 03. 02.
1817 márciusában; 1817. március havában;
1817. március elején
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A levél is szöveg. Ezért fontos, hogy felkeltse olvasója ér-
deklődését, ne legyen se semmitmondó, se közhelyes. At-
tól függően, hogy családtagodnak, barátodnak vagy ta-
národnak írod, meg kell választanod leveled stílusát. Egy 
felnőttnek, aki nem családtagod, mégsem írhatsz ugyan-
olyan szavakkal, mint a barátodnak! A következőkben 
néhány jótanáccsal segítünk neked a levélírásban. Hacsak nem a barátodnak vagy ba-
rátnődnek írsz, mindig fehér levélpapírt vá lassz! A megszólítás legyen udvarias, nagy-
betűvel írd a benne szereplő közneveket! Amikor új gondolatot kezdesz, jelezd új be-

kezdéssel! Ügyelj kézírásod olvashatóságára, külalakjára! 
A levélzáró formula után már ne kezdj újabb oldalakon át 
tartó történetek leírásába! Leveled mindig saját kezűleg 
írd alá, még akkor is, ha gépelted! A boríték legyen tisz-
ta, a címzés pontos! Ne írj másokra sértő, személyeskedő 
megjegyzéseket, mert – bár más levelét nem illik elolvas-
ni – sosem tudhatod, leveled kinek a kezébe kerül.

Nem teszünk pontot az évszám után:
– ha névutó követi (1817 óta);
– ha önállóan áll (1817);
– ha az utána következő szóval birtokviszonyban áll
 (1817 januárjában, 1817 telén).
Az évszámhoz és a napot jelölő számhoz a toldalékot pont nélkül, kötőjellel kap-

csoljuk (1817-ben, január 5-én).
Az elseje, elsején, elsejéig stb. szóalakok számjegyes írása: 1. vagy 1-je, 1-én vagy 

1-jén, 1-ig vagy 1-jéig stb. Az elseji vagy elsejei szóalak számjeggyel írva: 1-i vagy 
1-ji vagy 1-jei.

HÁZI FELADAT

1.   Írj levelet a nagymamádnak vagy más családtagodnak, aki nem használ internetet, 
s ezért csak postai levélben mesélhetsz neki! Számolj be neki a mindennap jaidról, 
hogyan élsz, hogy töltöd az idődet a felső tagozatban, az ötödik osztályban!

2.   Javítsd ki a hibákat! Helyesen írd le a füzetedbe!
 1848. március végén, 1848. végén, 1849.-ben, 1848.III.15.-én

3.   Írj levelet ismerősödnek, barátnődnek Színházban/Múzeumban/Cirkuszban/
Báb szín házban/Koncerten voltam címmel!
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12.  A kiejtés szerinti írásmód

  Dani naplója

Ahogy kitavaszodik, hétvégeken családostul já-
runk kirándulni. Vasárnap a Normafához men-
tünk fel. Előző héten esett, ezért bakancsot húz-
tunk, és az esőköpenyeket is bekészítettük. Addig 
nem is volt semmi gond, amíg a sima úton ha-
ladtunk, ahol egy zsalus ház kertjében megcso-
dáltunk egy óriási diófát. De aztán egyre beljebb 
mentünk a sűrű erdőbe… Apa nem nagyon értet-
te, miért nem akarok mellé guggolni, és megnézni 
egy-egy éppen nyíló virágot, pedig sokszor hívott. Nóri még irigykedett is emiatt! De én hol 
egy bogáncsot szedtem ki a zoknimból, hol egy ép, savanyú alma után kutattam a hátizsá-
komban. Nem tudhatta, hogy előző este olvastam a félelmetes erdőről meg a hobbitokról, és 
amikor a szél fújt, hirtelen félelmetessé változtatta a körülöttünk zúgó fákat. A világért sem 
vallottam volna be neki, hogy félek, pedig tudtam, hogy az ott nem a rejtelmes Öregerdő. 
Lassan múlt az idő, és én szinte ujjongtam, amikor a hosszú délelőtti séta után kb. két óra-
kor betértünk egy vendéglőbe, ahol kétfogásos menüt ettünk. Ebéd után megérkeztek a ját-
szótérre Petiék is, akivel végre megbeszélhettük az Öregerdő rejtelmeit. Négyig maradtunk 
a Normafánál, aztán szerencsére húsz perc alatt hazaértünk.

1.  Írd le Dani naplóját úgy, hogy valaki diktálja, tollbamondja neked! Utána hason-
lítsd össze a szöveget, és ellenőrizd, megfelelő betűkkel jelölted-e a hosszú és a 
rövid hangokat! 

2.  Gyűjtsd ki a hibásan írt szavaidat helyesen le-
írva egy regiszteres füzetbe! (Később is mindig 
írd be, amit tévesztesz.) Mindig nézd át a gyűj-
tésedet, mielőtt tollbamondást írsz!

3.  Mit jelent a kiejtés elve? Fogalmazd meg Dani 
naplójának néhány szava segítségével!

4.  Figyeld meg, hol változik a szótő magánhangzója: kéz, kezes, kézi, kezek – tűz, 
tüzes, tűzi, tüzek! Ismételd el a sort a víz szóval!

5.  Írd le a füzetedbe helyesen a kiegészített szavakat!
 haj_, erd_, hossz_, gömböly_, savany_ság, borj_, bet_, heged_, heged_l
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6.  A következő szópárok jelentésére kérdezzetek rá, majd páros munkában foglaljá-
tok mondatba, hogy kiderüljön a jelentésük! Írd le a füzetedbe a mondatokat!

 rugó-rúgó, birtok-bírtok, irt-írt, elöl-elől, sujtás-sújtás, füzet-fűzet

A kiejtés szerinti írásmód azt jelenti, hogy a szavakat úgy írjuk, ahogy ejtjük. 
Ez egyszerűnek tűnik, mégis érdemes néhány szabályt megtanulni.

Hosszú és rövid magánhangzó a szótőben és a toldalé-
kokban
• A tulajdonságot kifejező szavak végén és bármilyen 

toldalékos alakjukban is mindig hosszú az ú, ű (szo-
morú, szomorúság, hű, hűség, hűséges).

• A megnevező szavak végén mindig hosszú az ó, ő 
(erdő, folyó, kopó, tető).

• A megnevező szavak végén általában hosszú az ú, ű 
(derű, ború, tanú, keselyű). Kivételek: alku, áru, falu, 
kapu, Samu, eskü, menü stb.

• Az alakőrző szavak megőrzik a szótő hosszú magán-
hangzóját a toldalékos alakjukban is: cím, címet, cí-
mem; új, újat, újdonság; ígér, ígéret, ígérget; szív, 
szívesen, szívtelen; szín, színes, színű; szelíd, szelí-
den, szelídség; kőr, kőrt, kőrrel (a francia kártya egyik 
színe) stb.
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• Mindig rövid a magánhangzó a dicsér, irigy, kör (síkidom), sima, szolid szavak 
tövében.

• Az alakváltoztató szavak néhány toldalékos alakjában megrö-
vidül a magánhangzó. Ilyen például az ír, felírat (gyógyszert), 
íratlan, író, írás, író, de felirat (plakát szövege), feliratkozik, ir-
kafirka, irodalom; húsz, húszas, húszat, de huszad, huszadik, 
huszonegy.

7.  A következő hiányos mondatokba illeszd bele a megfelelő szavakat! Írd le a füze-
tedbe a kiegészített mondatokat!

„Isten,....... meg a magyart”    ……a sarat!    A pápa híveket……

Óriási ……… gyülekezett a csatamezőn.   …….… maradjak ma itthon!

A …..… nem …..…?

Anya ma elégedett a szobámban lévő ……………  A gyermekorvos délelőtt ……………

Jani …..…, azaz mellébeszél, amikor a törött ablakról kérdezik.

Nagyapa sokat foglalkozik a ……………………..…

Hosszú és rövid mássalhangzó a szótőben és a toldalékokban
• A magyar nyelvben sok olyan szópárt találunk, amelyek csak a bennük lévő más-

salhangzó hosszúságában különböznek. A szópárok jelentése, olykor szófaja is el-
tér, pl. hal-hall, szál-száll.

HÁZI FELADAT

1.   A következő mondatokból írd ki a füzetedbe azokat a szavakat, amelyek csak a 
mássalhangzók hosszúságában térnek el!
A cipészt arra sarkallja, hogy mielőbb sarkalja meg a cipőjét. Péter, mondd meg az öcsédnek, 
jobb lesz, ha igazat mond!
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2.   A füzetedben dolgozz! Mi lehet a párja? Olyan szavakat keress, ahol a szóban 
megváltoztatod a magán- vagy mássalhangzó hosszúságát!

var-……………, tör-……, szál-………, kor-……………, …………-jógát,

lap-……, ………, ………………,-kedvvel, keresztel-…………, kel-…………

Gondolatgyűjtő

A helyesírás négy alapelve közül az 1. a kiejtés elve.
Ez azt jelenti, hogy a szavakat úgy írjuk, ahogy ejtjük. A magyar írás hangjelölő, és amikor 
csak lehet, a kiejtést követi.

Ó, Ő
A megnevező szavak végén mindig 
hosszú. Pl. hajó, erdő.

Ú, Ű
A megnevező szavak végén általában hosszú.
Pl. borjú, betű.
Kivételek: adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, 
falu, gyalu, kapu, lapu, satu, szaru, zsalu, anyu, 
apu, Icu, bürü, eskü, menü, revü.
Némely ú, ű végű megnevező szó -l képzős 
változatában a szóvégi ú, ű megrövidül: ború – 
borul, hegedű – hegedül.

Í, Ú, Ű
a)  Bizonyos szavakban toldalékolás után is hosszú marad. 

Pl. szelíd – szelídít, szív – szívtelen, szúr – szúrós, űr – űrben.
b)  Bizonyos szavakban némely toldalék előtt megrövidül. 

Pl. víz – vízben, vízi, DE: vizet, vizes, vizünk. Vagy: út – útban, úti, DE: utat, utas, utunk. 
Vagy: tűz – tűzben, tűzi, DE: tüzet, tüzes, tüzünk.

Segítséget jelenthet, ha e szavakat a kéz – kezet ragozásához hasonlítjuk. Ahol a kéz szó-
ban az é hang e-re vált, azok előtt a toldalékok előtt az í, ú, ű is rövidül (kéz – kézben, kézi, 
DE: kezet, kezes, kezünk).
c)  Néhány szóban csak bizonyos toldalékok előtt rövidül meg. 

Pl. zsír – zsíros, DE: zsiradék. Tíz – tízes, DE: tized. Bújik – bújtat, DE: bujkál.

I
Szó végén általában rövid.
Pl. kicsi, bácsi, Peti.
Kivétel: sí, rí, gyí.

Ú, Ű
A tulajdonságot kifejező szavak 
végén mindig hosszú. Pl. hosszú, 
gömbölyű. Toldalék előtt is hosszú 
marad: savanyúság, szörnyűség.

A, E
Szó végén általában á, é lesz toldalék előtt.
Pl. anya – anyáé, anyátlan; kecske – kecskés, 
kecskével. Kivétel: anyai, kecskeféle.

A kiejtés helyesírási alapelv a magyarban. Azt jelenti, hogy az írás a helyes kiejtést 
követi. 
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13.  Szövegszerkesztés

1.   Járj utána, milyen folyóiratok szolgálhatnak forrásul egy:
 a) történelmi,
 b) természetismereti,
 c) mai magyar irodalmi pályázat elkészítésekor!

2.   Készíts gondolattérképet/pókhálóábrát/fürt-
ábrát a füzetedbe az egyik általad választott 
témához!

3.   Az interneten gyorsan, könnyen informáci-
ókhoz juthatunk, de ezek helyességét sokszor 
ellenőriznünk kell. Soroljatok fel olyan szó-
tárakat, lexikonokat, amelyek a segítségetek-
re lehetnek, és elővehetitek akkor is, ha épp 
nem vagytok internetközelben!

A szövegszerkesztés fontos állomása az anyag
gyűjtés is, hogy beszédünk, fogalmazásunk ne 
üres fecsegés legyen, hanem tényekkel teli köz-
lés. Ha például valaki Kukoricza Jancsi életéről akar írni, annak ismernie kell a tör-
ténetét. Hasonló történik akkor is, amikor egy iskolai pályázatra vagy kiselőadásra 
készülve sok mindent elolvasol az interneten, lexikonokat, könyveket, folyóirato-
kat lapozgatsz, beszélgetsz, esetleg a témához kapcsolódó DVD-ket, filmeket, tévé-
műsorokat nézel meg, jegyzeteket készítesz, vagyis: anyagot gyűjtesz. Jó tanács: ha 
olyan forrásra bukkansz, amelynek a nyelvezete még túl bonyolult számodra, vagy 
túl sok ismeretlen szót tartalmaz, keress olyan könyveket, amelyek egyszerűbben 
írnak a téged érdeklő témáról. Értelmezd az olvasottakat, és próbáld saját szavaid-
dal megfogalmazva lejegyezni a lényeget! Segít, ha gondolattérképen/pókhálóábrán 
összegyűjtöd a témához kapcsolódó szavakat, fogalmakat. Annak nincs túl sok ér-
telme, hogy oldalakat írj tele hosszú, érthetetlen mondatokkal. Az internet gyors és 
hatékony segítség lehet, de vigyázz, mert gyakran előfordul, hogy csak erre támasz-
kodva pontatlan információkhoz jutsz. Ha egy-egy forrás kijegyzetelésével végeztél, 
ne feledd el felírni a könyv, folyóirat címét, szerzőjét, a kiadó nevét, a kiadás évét, és 
azt, hogy hányadik oldalon találtad meg a témádhoz szükséges információkat.

4.   Keress olyan weblapcímeket, amelyeket a magyar nyelvtan és irodalom tanulásá-
hoz forrásként használhatsz!
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5.   A János vitézben találkoztunk régi magyar szavakkal, amelyeknek a jelentését a 
lábjegyzetben olvashattuk. Keress az interneten bővebb leírást a következő sza-
vakról, és keresd meg a fotót is hozzájuk: barázda, zabla, mente, dolmány, bőregér, 
káka! Beszéljétek meg, hogyan fogtok a kereséshez, milyen oldalakat érdemes el-
olvasni, hogyan találsz képeket róluk! Beszéljétek meg a keresés eredményét is!

Tudsz róla, hogy informatikai bennszülöttnek számítasz? Ez azt jelenti, hogy szüle-
tésedtől kezdve jelen van az életedben a számítógép és az internet. Szüleid és nagy-
szüleid biztosan gyakran kérik a segítségedet, ha elakadnak a számítógép használata 
közben, vagy ha valamit meg kell keresniük a világhálón. De kellően ki tudod hasz-
nálni az internet adta lehetőségeket? Tudod-e például, hogy gyorsabban találhatod 
meg Petőfi Sándor összes műveit, ha a keresőmezőbe a Petőfi írta szókapcsolat után 
*-ot teszel? Hogy pontosabb a találati lista, ha idézőjelek („…”) közé írod a keresett 
kifejezést? Hogy az edu végződés az oktatásra utal, így azt a tantárgy után írva (pl.: 
irodalom oldal.edu) leszűkítheted a keresési eredményeket. Szintén hasznodra válhat 
az internetes anyaggyűjtés során, ha egy művet úgy keresel, hogy egy részletét idé-
zőjelben gépeled be. A címre ugyanis sok más szövegműfaj is előjön, például mindaz, 
amit a műről írtak. A részlet beírása után viszont biztos, hogy maga a mű jelenik 
meg. Végül arról is jó tudnod, hogy  
a leggazdagabb irodalmi gyűjtemény  
a www.mek.oszk.hu címen találha-
tó: az Országos Széchényi Könyvtár 
elektronikus könyvtárában. Ne csóváld 
a fejed, nem írtuk rosszul a Széchényi 
nevet. A könyvtár ugyanis nem Szé  - 
c henyi Istvánról kapta a nevét, hanem 
édesapjáról, aki viszont két é-vel írta a 
nevét. Országos Széchényi Könyvtár
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6.   Keresd meg az előző bekezdés lényegét tartalmazó mondatot! Ez a tételmondat.
Beszéljétek meg páros munkában: 

 • Hol találtatok rá? 
 • Mi a szerepe a bekezdésben? 
 • Mi következik utána?

7.   Készíts tételmondatos vázlatot a János vitéz előző órán olvasott fejezetének cse-
lekményéről! Írd meg ugyanezt csak címszavakat tartalmazó vázlatban! Ügyelj a 
vázlatod áttekinthetőségére!

8.   Cseréljétek meg padtársatokkal a füzeteteket, s értékeljétek egymás vázlatát, fi-
gyelembe véve a jó vázlat jellemzőit!

9.   Ki hogyan beszél? – motyog, fecseg, zagyvál, papol... Foglald mondatba úgy ezeket a 
szavakat, hogy a jelentésük érvényesüljön!

Biztosan nem tartozik kedvenc házi feladataid közé a vázlatírás. Pedig ha jó vázlatot 
készítesz, sokat segíthet, amikor felelésre vagy dolgozatírásra készülsz. A vázlatkészí-
tés szintén a szövegszerkesztés egyik lépése. Segít abban, hogy a felelet vagy kiselőadás 
közben ne csapongjanak a gondolataink. Elkészítésekor ügyelj arra, hogy terjedelme 
legyen arányos az anyag mennyiségével, és a vázlatpontok utaljanak a témakörökre, az 
anyag tartalmára! Ha szinte teljesen lemásolod a megtanulandó anyagot, az nem váz-
latírás. Vázlatod ugyanakkor lehet hosszabb, úgynevezett tételmondatokból álló. 
Ebben az esetben a tételmondatok összefoglalják a szöveg vagy szövegrész lényegét. 
Ha rövidebb, csak címszavakat tartalmazó vázlatot írsz, abban már csak a számodra 
fontos, a lényeget felidéző kulcsszavak szerepelnek. Fontos, hogy a vázlatpontokat 
pontosan, választékosan fogalmazd meg, és hogy vázlatod áttekinthető legyen. Így a 
vázlat segít az anyag elrendezésében, a szöveg logikus felépítésében.

HÁZI FELADAT

1.   Gyűjtsd ki a fentebbi bekezdésből a jó vázlat ismérveit!

2.   Az internet mellett továbbra is fontos otthon lennünk a könyvtárakban. Keresd 
fel délután iskolád vagy lakóhelyed könyvtárát, és nézz bele egy-egy könyvbe a 
következő csoportokból:
– ismeretközlő könyvek,
– szépirodalmi könyvek,
– segédkönyvek (szótárak, lexikonok, enciklopédiák)!
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Írj fel a füzetedben az egyes kategóriákhoz egy-egy könyvcímet, fogalmazd meg, 
miben különböznek a többi könyvtípustól!

3.   Bármilyen jó sora volt is Jancsinak, haza akart térni a szülőfalujába. Te hogy vi-
szonyulsz régiódhoz, lakóhelyedhez? Gyűjtsd össze, mi teszi értékessé szűkebb 
hazádat! Gyűjtsd össze lakóhelyed irodalmi emlékeit!

4.   Írd meg 4-5 mondatos párbeszédben, hogyan oldottátok meg a 8. feladatot!  
A kezdőmondat így hangozzon: „Mondd, megfelelőnek tartod a vázlatomat?”  
és a zárómondat így hangozzon: „Köszönöm, de a tied sem lett tökéletes.”

Az anyaggyűjtésre a tapasztalat, meg-
figyelés, emlékezés, elképzelés, olvasás 
minden fajtája alkalmas. Az olvasmá-
nyaidból a szókincsedet fejlesztheted. 
A vázlat segít rendszerezni a for rásokat 
(pl. idézetek) és az ötleteket, megalkotja 
a szöveg szerkezetét. A kulcsszavas vagy 
címszavas vázlat könnyebben áttekint-
hető. A szövegalkotást előkészítheted 
gondolattérképpel/pókhálóábrával is, 
amely előhívja a fogalmazáshoz kapcso-
lódó ötleteket, kapcsolódási pontokat. 
Ilyenkor az ágrajz előre jelzi, hol van még hiány, melyik rész lesz talán zsúfolt, hol 
kell vigyáznod az arányokra. (Ehhez már az idei első leckékben kaptál mintát. La-
pozz vissza!)

Gondolatgyűjtő

Fogalmazás tervezése:
– miről akarsz írni
– mit kell figyelembe venned
– milyen célból írsz
– ki fogja olvasni, bemutatni
– milyen nyelvváltozatot használj, milyen szavakat kerülj
– mennyi időd van a megírásra: milyen hosszú lehet a szöveged

Anyaggyűjtés:
– források
– gondolattérkép
– vázlat
– címszavak
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14.  Szóelemző írásmód

  Dani naplója

1.   A napló első bekezdésének mondatai összekeveredtek.Tedd sorrendbe őket! 
A mondatok betűjeleit a helyes sorrendben írd le a füzetedbe!

 a) Alapszabály, hogy az igazolványát senki sem hagyhatja otthon.
 b) Annyira titkos, hogy még Cilinek sem mondhattam el, mert lányok nem 
  léphetnek be.    
 c) A múlt héten a fiúkkal egy kisebb titkos detektívszervezetet alakítottunk.
 d) Aztán Gergő anyja, aki grafikus, segített a tervezésben.
 e) Először parancsnokot választottunk, aztán délutánokon át gyártottuk az  
  arcképes igazolványokat.
 f) Sokat gondolkodtunk, milyenek is legyenek.
 g) Ez a szervezet persze nem olyan, mint a gittegylet, meg nekünk a grund  
  helyett marad a park vagy a sziget, de mégis egy titkos szövetség. 

Pénteken az utolsó óránk természetismeret volt, aztán kimentünk a parkba, hogy megfogal-
mazzuk a szervezet további szabályait. Az óra vége felé már egyikünk sem bírt a tanárra 
figyelni. Zsolt a zsebpénzét számolgatta a pad alatt, Gergő a ceruzája végét rágcsálta, Peti 
radírgalacsinokkal dobta meg az előtte ülőt, én képzeletben már az otthoni ebédet, a darázs-
fészket majszoltam. Kinek volt kedve a hétvége előtt a tananyaggal, a bükkfával foglalkozni?

2.   Melyik mondat lehetne az első és a második bekezdés tételmondata?

3.   A kiejtés és a helyesírás eltéréseire keress példákat Dani naplójában!

4.   Arisztotelész idézetéből hiányoznak betűk. Írd le a füzetedbe helyesen kiegészít-
ve!
„A művel__ég me_szerzéséhez három dologra van szü_ség:
természeti ado__ágra, tanulásra és gyakorlásra.”

5.   Csoportosítsátok páros munkában a felsorolt szavakat, majd írjátok le a füzete-
tekbe! Fogalmazzatok meg helyesírási szabályt a csoportokhoz!
fénynyaláb, bükkfa, díszszemle, orrszarvú, mennyország, tollseprű, füttykoncert, kulcscso-
mó, jegygyűrű, sakktábla, véleménynyilvánítás

Az egy mennyiséget kifejező szó gy és a kisebb tulajdonságot kifejező szó s hangját sok 
származékukban hosszan ejtjük, de sosem írjuk kettőzve a betűket. Érdemes megje-
gyezned: egyetlen, egyes, együtt; kisebbedik, kisebbít, kisebbség.
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A hra végződő szavakban írásban a kiejtéstől függetlenül jelöljük a szótő végén 
a h-t: céhtől, céhmester, csehnek, csehtanár, dühbe gurul, dühkitörés, méhhez, méhkirálynő, 
juhtól, juhnyáj.

Vannak olyan h-ra végződő egytagú szavaink, amelyeknek az alapalakjában és a 
mássalhangzóval kezdődő toldalékos vagy utótagos alakjában a h-t nem ejtjük.

A legújabb, 12. kiadású helyesírási szabályzat szerint bizonyos h végű szavak tolda-
lékos alakjaiban ingadozik a nyelvhasználat, ezért mindkét változat helyes, pl. méhvel, 
juhval; méhhel, juhhal. Amely szavak végén viszont ejtjük a h-t, ott a kivel? mivel? 
kérdésre felelve hosszú h-t ejtünk és írunk: Allahhal, dohhal.

A t végű, cselekvést jelentő szavak egy részében felszólításkor a kiejtés módo
sul, s ezt írásban is jelöljük (fut + -j = fuss). Ezért hosszú s-t és hosszú sz-t írunk a követ-
kező alakokban is: avassatok, lássunk, léptessen, fessen, fussanak, halasszon, vesszen, eresszen.

6.   Szerinted unokáid hogyan fogják távol élő ismerőseikkel tartani a kapcsolatot? 
Fejtsd ki ötleteidet néhány mondatban!

7.   Gyűjtsétek össze, miben hasonlít és miben különbözik a postai úton küldött levél 
és az ímél (e-mail)!

Ismerős területre érkeztünk: az „el-
avult” postai levelezés után az ímélek-
ről, vagy másként írva: emailekről 
lesz szó. Te hány elektronikus levelet 
kapsz és küldesz naponta? Az elektro-
nikus levél – bár ugyanolyan örömmel 
nyitod meg, mint ahogy őseid a levelet 
felbontották –, mégis kicsit más.

Nem kell például dátumot írni, azt a 
számítógép elvégzi helyetted. A fejlécen 
sokszor nem a címzett neve, hanem csak az ímélcíme szerepel, feladót meg egyáltalán 
nem kell írni. A tárgy mezőt viszont érdemes kitölteni a jobb átláthatóság érdekében. 
A levél törzse maga a szöveg, ahonnan – sajnos – gyakran elmarad a megszólítás, a 
záróformula, az elköszönés, sőt… sokszor még az aláírásról is megfeledkezel, igaz? 
Az elektronikus levél gyorsabb, praktikusabb a hagyományos levélnél, és el is veszhet 
az éterben, mégis, légy igényes ímélben (is)! Sose feledd el: szó elszáll, írás megmarad. 
Amit hebehurgyán leírsz egy ímélben, bármikor elővehető, és felhasználható ellened! 
Vagy elég, ha csak összevész veled a barátod, és bárkinek megmutathatja, amit akár 
több éve írtál. Ezer kellemetlenséged származhat ebből, ezért mindig gondolj rá: amit 
az ímélben leírsz, olyan, mintha kitűznéd az osztály falára.
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Gondolatgyűjtő

Helyesírásunkban a szóelemzés elve azt jelenti, hogy a toldalékos és az összetett sza-
vakban a szóelemeket úgy írjuk, hogy a szótő és a toldalékok eredeti alakja felismer-
hető legyen akkor is, ha kiejtésükben változás történt (pl. mer|ész|ség, hal|hat|atlan, 
hall|hat|atlan).

HÁZI FELADAT

1.   Otthon vagy a napköziben délután diktáltasd le magadnak tollbamondásban 
Dani fenti, helyes sorrendbe rakott naplórészletét! Majd hasonlítsd össze, és írd le 
a javítást a füzetedbe! Fogalmazd meg szóban, mi volt a hibázásod oka!

2.   Mondd el saját szavaiddal, mit fogalmaz meg Arisztotelész a 2. feladat idézetében!

3.   Nézz utána, ki volt Arisztotelész! Készülj fel 3-5 percben, és mondd el osztálytár-
saidnak!

4.   Helyes-e minden szóalak írása a táblázatban? A rosszat írd le helyesen a füzetedbe!

hallgatson avassatok

lássátok nyitsam

léptessen vessetek

festsen fussanak

halasszam eresztsen

5.   Fogalmazd meg érvekkel alátámasztott véleményed egy-egy mondatban az alábbi 
kérdésekről:
– Kell-e aláírás az ímél végére?
– Jobb volt-e valamiben a régi levelezés?
– Óvatosnak kell-e lenni ímél írásakor?
– Hátrány-e, ha valaki nem tud ímélezni?
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15.  A hagyomány szerinti és az 
egyszerűsítő írásmód

1.   Játsszatok négyesben! Írjatok három perc alatt minél több ly-os város-, fiú-, lány-, 
növény-, állat- és híresember-nevet! Olvassátok fel a listákat, húzzátok ki azokat 
a neveket, amelyeket mások is felírtak! Kinek maradt a legtöbb név a listáján?

2.   Ly vagy j? Kiegészítve, csoportosítva írd le a szavakat a füzetedbe!
 Mit tapasztalsz?

ha_, fe_, se_em, bé_eggyű_temény, pó_a, tolva_, tala_, tava_, he__egy, gu_a,  
korcso_a, pá_a, re_té_, muszá_, pikke_, hüvelyku_, bó_a, jö_ön, tartá_ha_ó, 
é_el

3.   A következő szavakat úgy foglaljátok páros munkában mondatokba, hogy kide-
rüljön a jelentésük!
csukja-csuklya, hej-hely, fojt-folyt, sújt-súlyt, veszélyjel-veszéllyel

  Dani naplója

A sportnapon visszavágót játszottunk az 5. a osztállyal. Mivel tavaly ősszel megvertük 
őket 2 : 1-re úgy, hogy Peti nem is játszott, a győztesek tekintélyével vonultunk a pályára. 
De vesztettünk. Arra nem gondoltunk, hogy az a-sok közül Tóth, Kováts, Gaál, Kiss, 
Czinege, Újlaky és még Eökrös Tóni is egész évben komolyan járt fociedzésre. Mi meg egy 
ideje folyamatosan halogattuk a felkészülést. Még a pályán lévő pocsolyákat is hibáztat-
tuk, ahelyett hogy csekélyke önvizsgálatot tartottunk volna. Hiába ismételgettük 2 : 2-nél 
papagájként, hogy győzni fogunk, nem sikerült. A mérkőzés végén az a-sok mosolyogva 
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4.   Mely szavainkat írjuk a hagyomány elve szerint? 
Gyűjts ilyeneket Dani naplójából!

Megfigyelted A Pál utcai fiúkban, hogyan írják Áts 
Feri nevét? Nem cs-vel, ahogyan kiejtjük, hanem ré-
giesen, ts-sel.

Batthyány Lajos, Dessewffy Arisztid, Eötvös József, 
Kossuth Lajos – ezekben a történelmi nevekben is sok 
régiesen jelölt magánhangzóval (ew, y, eö) és mással-
hangzóval (tthy, ss, f, th) találkozhatunk. Ezekben és 
más régies betűket tartalmazó családnevekben a 
hagyomány elve alapján jelöljük betűkkel a hango-
kat.

jöttek kezet fogni, és sportszerűen megkö-
szönték a játékot. Közülünk a legdühösebb 
a kapusunk, Pál ffy Tibi volt, aki a 3. gólt 
azért kapta, mert a terebélyes fák közt ész-
revett egy gólyát, és elbámészkodott. Olyan 
volt az egész, mint amikor Boka a győzelem 
után tisztelgést vezényelt Áts Feri tiszteleté-
re. Csak most Lőrincz Piciék voltak a „Pál 
utcaiak”, mi meg a vesztes „vörösingesek”. 
Azzal vigasztaltuk magunkat, hogy most  
1 : 1 az állás, és majd jövőre visszavágunk!

Dessewffy Arisztid Eötvös JózsefBatthyány Lajos
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5.   Hozz 2-2 érvet az ly írásbeli használata mellett és ellen!

A j és az ly betű használata ugyancsak a hagyomány elvét követi. A gulya és a bojtár 
szavunkban ma ugyanazt a j hangot ejtjük. A hagyományos írásmódú ly valamikor 
egy másik – egyfajta jésített l – hang volt. Többféle segítség van a j és ly betűkkel írt 
szavak megkülönböztetésére. Alsóban már találkoztál eggyel-kettővel (pl. egyetlen 
ly-nal kezdődő szavunk a lyuk; a tejtermékek neve j-vel írandó).

A régies családnevek és az ly-os szavak helyesírására is igaz, hogy minél többet ol-
vasol, gyakorolsz, annál többet megjegyez-
hetsz belőlük.

6.   Keresd meg soronként a kakukktojást! 
Indokold a választásodat!
a) kakukká, parketté, jéggé, marsallá
b) könnyé, füttyé, naranccsá, egyé
c) Mariann-nal, Széll-lel, Papp-pal, tollal

Az egyszerűsítés elve helyesírásunk észszerűségre való törekvését tükrözi. A szavak 
toldalékos alakjaiban három azonos mássalhangzó találkozásakor csak kettőt írunk 
(pl. hallak, tollal, jobbá). A kétjegyű hosszú mássalhangzók esetében csak az első je-
gyet kettőzzük meg (pl. ronggyá, ággyal, roggyan, menyasszony). Nem érvényesül 
az egyszerűsítő írásmód a kettőzött mássalhangzóra végződő családnevek és kereszt-
nevek toldalékos alakjában (pl. Sóss-sal, Páll-lal, Mariann-nal) és az összetett szavak 
szóhatárán (pl. makk-kávé, csekk-kifizetés, fénynyaláb, nagygyűlés).

HÁZI FELADAT

1.   Mit visz az uszály? Mit visz a hajó? Gyűjts 10-10 szót hozzájuk! Rajzzal színe-
sítsd!

uszály hajó
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Gondolatgyűjtő

A hagyomány elvét alkalmazzuk a
– régi családnevek (pl. Batthyány),
– [ly] hangot tartalmazó szavak (pl. lyuk, gólya) esetében.
Az egyszerűsítés elvét többek között
–  a hosszú kétjegyű mássalhangzók (pl. hosszan) esetében használjuk (kivétel elválasz-

tásnál és összetett szavak határán, pl. jegygyűrű),
–  i-re végződő földrajzi neveknél (pl. zamárdi) alkalmazzuk,
–  a toldalékolás következtében egymás mellé kerülő három, azonos mássalhangzót jelölő 

betűt kettőzöttre egyszerűsítjük: orra (orr+ra).

2.   A madarak nevében is van j és ly. Gyűjts ilyeneket, és projektben 4-ről készítsd el 
az ismertetőjüket! Mutasd be a többieknek!

Állj fel, guggolj le!
A játékvezető felolvas j és ly betűt tartalmazó szavakat. A játékosok a j-s szavak-
nál leguggolnak, az ly-osoknál felállnak. Aki elrontja, zálogot ad, de tovább játszik.  

A zálog kiváltása egy-egy régi családnév betűzésével lehetséges.

TÁRSASJÁTÉK

3.   Kérd meg padtársadat, hogy diktálja le neked az A) csoport szavait, te pedig a B) 
csoportét diktáld le neki. Kicserélve a füzetet, ellenőrizzétek egymást!

A)  sajt, súlyos, kályha, óhaj, erkély, bója, bájos, mély, kevély, tuja

 B)  pehely, hajó, újabb, tavalyi, folyó, fájó, lyukacsos, jégvirág, sajnos, selyem
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szövegértés
1.   Olvasd el a verset! Gyakorold a hangos olvasást, majd a füzetedbe leírva válaszolj 

a kérdésekre!

NEMES NAGY ÁGNES: 

Bors néni kertje
Fent,
  fent,
    legfelül,
ott, ahol a varjú ül,
a hetedik emeleten 
azon is túl? Igen, igen,
fent,
  fent,
    magasan,
Bors néninek kertje van.

Benne három mályvatő,
kivirít a háztető,
Bors nénié három mályva,
rózsaszínű, lila, sárga,
hogyha hullik tarka hó,
az a mályváról való.

Hogyha pedig
eső esik:
fent a mályvát
öntözgetik.

(1) Melyik az a szó a versben, amelyik megfelel a Magyar értelmező kéziszótár meg-
határozásának? Írd le a füzetedbe a megoldásokat!

 – a házat fedő tetőzet:
 – jégkristályokból összetapadt pelyhekként lehulló fehér (téli)
  csapadék:
 – a házhoz tartozó, bekerített telek, amelyen gyümölcsöt, zöldséget
  vagy virágot termesztenek: 3 pont

16.  Nyelvhelyesség, 
szövegalkotás/szövegértés
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(2) Igaz vagy hamis?
 a) Bors néninek tetőkertje van. I/H
 b) Ott zöldséget és gyümölcsöt termeszt. I/H
 c) A mályva egy feldíszített fa, amelyet május 1-jére állítanak. I/H
 d) A hóesés akkor lesz, ha Bors néni locsolja a virágait. I/H
 e) Bors néninek számtalan sok szép virága van. I/H 
 f) A kivirít szó azt jelenti, hogy virágzik. I/H
 g) A virít szó azt jelenti, hogy valami nagyon élénk színű,
   például egy ruha. I/H  
 h) A fent és a fenn szó ugyanazt jelenti. I/H

8 pont
(3) A füzetedbe leírt táblázatban kösd össze a jelentéseket!
 A) Hol van már a tavalyi hó? a) soha
 B) Olyan, mint a márciusi hó. b) eltűnik
 C) Majd, ha piros hó esik! c) semmirekellő, szélhámos személy
 D) hóhányó d) régen elmúlt 
 E) hetet-havat összehord e) összevissza beszél

A B C D E

5 pont 
össz.: 16/ 

cÍm, bevezetés, beFejezés

1.   Milyen címet adnál a János vitéz előző órán tanult fejezetének?

2.   Gyűjts olyan irodalmi műcímeket, amelyek utalnak:
 a) a történet szereplőjére vagy szereplőire, b) a helyszínre,
 c) a történet eseményére!

3.   A János vitéz további fejezeteinek te is adhatsz címet. A te címeid mire vonat-
koznának inkább: szereplőre, helyszínre, eseményre? Olvass fel egy-egy címet, s 
indokold meg, miért azt adtad az adott fejezetnek!

4.   Az alábbi fejezetcímek melyik regényből valók? Fejtsd ki, mennyire utalnak a 
fejezet tartalmára!
A legrosszabb születésnap, A kimúlásnapi parti, A Százfűlé-főzet, A Titkok Kamrája. 
Ha valaki nem olvasta a könyvet, milyen történetet képzelhet el a címek mögé?
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5.   Írd meg:

a) egy tündérmese,

6.   Beszéljétek meg, ki hogyan folytatná az alábbi bevezető mondatokat! Figyeljetek 
arra, hogy ne csak tartalmilag, de stílusában is illeszkedjen a folytatás a kezdethez!
1. Júúúj, Gabi, el sem tudod képzelni, mi történt velem tegnap!
2. Végre elérkezett a karácsony!
3. Alighogy leesett az első hó, a látványa arra
 ösztökélt, hogy elővegyem a szánkómat.
4. Mit tagadjam, idegesít a testvérem.

Hogy kezdenéd a fogalmazásodat, ha a Családi körről kellene írnod? Valahogy így: 
„Arany János verse egy hajdani parasztcsalád mindennapjait mutatja be.” Vagy inkább 
a keletkezés idejére utalnál? „A Családi kör az 1848/49-es szabadságharc utáni időkbe 
vezet.” Bizony, nem mindegy a fogalmazás megírásakor, milyen bevezetéssel indí-

Láthatjuk, nem egyszerű feladat a cím
adás, mégis elengedhetetlen, ha szöveget 
kell szerkesztenünk. Tételezzük fel, hogy 
a könyvtáros két könyvet ajánl neked. Az 
egyik „A szórakozott professzor”, a másik 
„Az esernyővel a zuhany alatt” címet viseli. 
Te melyiket kölcsönöznéd ki szíveseb-
ben? Bizonyára a másodikat. Mert a címe 
szokatlan. Mert figyelemfelkeltő. Mert 
humoros történetet sejtet. Mert nemcsak 
rövid, de sokatmondó is. – Mindez arra példa, hogyan adhatunk mi magunk is címet 
az általunk alkotandó fogalmazásnak, kiselőadásnak.

A cím persze attól is függ, milyen témájú és formájú szövegnek adjuk. Utalhat a 
történet szereplőire, helyszínére, de a szöveg témájára is. Akár a szövegszerkesztés 
megkezdésekor, akár a befejezésekor adunk címet, fontos, hogy kapcsolódjon a fo-
galmazásunkhoz, és keltse fel az olvasók érdeklődését.

b) egy lovakról szóló
  kiselőadás,

c) egy nyári élményedről szóló
  fogalmazás első mondatát! 
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tunk. Az a fránya első mondat! Az a legnehezebb! Ha jól sikerül a fogalmazásod fel-
ütése, a tollad szinte magától serceg tovább a papíron. Csak vezetned kell a szereplők 
és a helyszín bemutatása, a hangulat megteremtése felé. Ez persze nem ilyen egyszerű. 
Esetenként a történet kezdete előtti fontos eseményeket is itt kell elmondanod, és 
nem árt, ha megjelölöd az időt, amikor a történet játszódik. Figyelned kell a bekezdé-
sekre és a terjedelemre is, hogy ne túl hosszan, mégis szemléletesen, magával ragadó 
módon készítsd elő a történéseket. Egyszerűen csak vezesd be az olvasót az esemé-
nyekbe! Akkor jó a bevezetés, ha az olvasónak van kedve továbbhaladni a szövegben.

7.   Írd meg:
a) egy tündérmese,
b) egy lovakról szóló kiselőadás,
c) egy nyári élményedről szóló fogalmazás utolsó mondatát!

8.   Az alábbi befejezésekből találd ki, miről szólhatott a szöveg!
1) Barátságuk máig is tart, ha meg nem haltak!
2) Futott hetedhét országon át, még most is fut, ha bír.
3) Előre is köszönöm a segítségét! Üdvözlettel: Nagy Bálint.
4) Máig sem esett le neki a tantusz.
5) Amíg a készlet tart!

9.   Hogyan különbözteted meg a mondanék és a mondanák szó jelentését?
Írd le a füzetedbe kiegészítve a szavakkal a hiányos mondatokat!
Én most inkább nem………semmit.
Ők is ezt………a helyedben?

10.  Az iskolai feleleteknek is fontos része a befejezés. Írd le 1-2 mondatban, hogyan 
fejeznéd be feleletedet a következő témákról!
1) A kommunikáció nem nyelvi kifejezőeszközei
2) János vitéz legérdekesebb kalandja
3) Miért fontos a gyümölcsök fogyasztása?

A bevezetésről már volt szó, mondjunk pár szót a befejezésről is! Ez az, amire általá-
ban a legkevesebb idő jut… Pedig egyáltalán nem mindegy, hogyan zársz le egy szö-
veget, mert a befejezés éppen olyan fontos része a szövegnek, mint a cím, a bevezetés 
vagy a tárgyalás. Itt varrod el a cselekmény szálait, összegzed mindazt, amiről írtál, 
levonod a tanulságokat, következtetéseket, és megfogalmazod a saját véleményedet, 
esetleg kérdéseket teszel fel, amelyeket az olvasó továbbgondolhat. Persze fontos a 
bevezetés és befejezés közé eső tárgyalás is, hiszen itt kell kifejtened legalaposabban 
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magát a témát. Törekedj rá, hogy sok konkrét és igaz 
állítást fogalmazz meg ebben, s hogy ezek az állítások 
logikusan kapcsolódjanak egymáshoz!

11.  Olvasd el a Rege a csodaszarvasról utolsó versszakát!
A jó befejezés ismérveit szem előtt tartva fejtsd ki, 
hogy a befejező versszak tökéletes lezárása-e a mű-
nek!

HÁZI FELADAT

1.   Válassz ki egy bevezető mondatot a 6. feladatból, s egészítsd ki 3-4 mondatos 
bevezető szöveggé!

2.   Mely fordulatokat emelnéd ki János vitéz történetéből? Fogalmazz cselekmény-
ismertetést!

3.   Írj 3-4 mondatos befejezést egy fogalmazáshoz, amelynek témája az irigység! Így 
hangozzon az utolsó mondat: „Ha belegondolsz, nem irigyled a drága ruháit, többre 
értékeled a jó barátaidat!”

A SZÖVEG ALAPSZERKEZETE

Bevezetés Tárgyalás Befejezés
A szerző ráhangolja az 

olvasót a témára, felébreszti 
benne a kíváncsiságot.

A probléma, a kérdés, a téma 
kifejtése, logikai, térbeli 
és időbeli rend alapján.

A vélemény, tanulság 
megfogalmazása.

Ajánlott tAnAnyAg

Megelevenedett ABC (rajzok)
Beszédtechnika
Nyelvtörők
A magyar helyesírás értelemtükröző és értelemmegkülönböztető szerepe
Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó portálok használata

Gondolatgyűjtő

Jó cím: rövid, felkelti az érdeklődést, utal a tartalomra, esetleg játékos, humoros, érdekes 
nyomdai vagy képi megoldásokat tartalmaz.

Szkíta aranyszarvas, Kr. e. 5–4.
század (Museum of Art,
Cleveland)
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17.  Összefoglalás

A nyelvet beszéled, a beszédet leírod. Az írás során alkalmaznod kell a helyesírás 
szabályait.

A magyar írás betűíró és hangjelölő, ábécéje latin betűs.
Helyesírásunk szabályai mögött négy alapelv húzódik.
A  kiejtés elve  azt jelenti, hogy ahol lehet, az írás a kiejtést követi, ilyenkor egy 

adott szóban minden hangnak egy betű felel meg. A helyes kiejtés igen fontos ennél 
az alapelvnél, gondolj csak a rövid-hosszú magánhangzók írására!

A  szóelemzés elve  azt jelenti, hogy a toldalékos szavakban a szótő írása segítse a 
szótő felismerését, minél inkább tükrözze, hogy a különféle szóelemek hogyan 
építik fel a szavakat, és hozzák létre azok jelentését. A szavak szóelemek szerinti 
írása megfelel helyesírásunk értelemtükröző tulajdonságának is. Például az [aggya] 
hangsor adja írása mutatja, hogy a szó az ad ige toldalékos alakja. Az egybeírt nagy-
kutya pedig azt tükrözi, hogy itt nem egy nagy testű kutyáról van szó, hanem egy 
hatalommal rendelkező emberről.

A  hagyomány elve  azoknak a szavaknak a helyesírását védi, amelyeket a helyes-
írás többi alapelve nem tud megmagyarázni. Ilyenek például a régi helyesírású csa
ládnevek (Kossuth, Eötvös, Gaál stb.) és az lyos szavak.

Az  egyszerűsítés elve  azt jelenti, hogy az írást bizonyos esetekben egyszerű
sítjük. Például a kétjegyű, hosszú mássalhangzók esetében csak az első írásjegyet 
kettőzzük: hosszú. Elválasztáskor és összetett szavak határán azonban nem alkalmaz-
ható ez az egyszerűsítés: jegy-gyel, kulcscsomó. Egyszerűsítünk akkor is, ha három 
azonos mássalhangzó kerül egymás mellé, ilyenkor csak kettőt írunk: bükkel, orral. 
Személynevek esetében és összetett szavak határán viszont ezt az egyszerűsítést nem 
alkalmazzuk: Kiss-sel, balett-táncos.

Helyesírásunk A magyar helyesírás szabályai című kiadványon alapszik, amelyet a 
Magyar Tudományos Akadémia ad ki. Jelenleg a 12. kiadás van érvényben.

KIEJTÉS ELVE
Az írás a (helyes) kiejtést kövesse!

Pl. asztal, máris, betű

HAGYOMÁNY ELVE
Bizonyos írásmódokat meg kell tartani 

hagyománytiszteletből!
Pl. Wesselényi, bagoly

SZÓELEMZÉS ELVE
Az írás tükrözze a szóelemek 

(szótövek és toldalékok) kapcsolatát!
Pl. ülj, adsz, otthon, azt hiszem, fiú, 

vízzel, visszük

EGYSZERŰSÍTÉS ELVE
Bizonyos írásmódokat 

egyszerűsíteni kell!
Pl. mennyi, bükkel, dunakeszi
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1.   Mely csoportba sorolnád az alábbi szavakat? Írd le a füzetedbe a helyesírási alap-
elvek szerint csoportosítva!
rézből, részből, fogadtak, fogattak, pontya, pontja, menj, meny, bója, gólya, furulya, Eöt-
vös, bontja, barátságos, hagyja, gépel, géppel, haja, hallja, látszik, szebbre, fáradt, otthon, 
bükkel, zamárdi

2.   Egy diák diktálja le a következő szavakat, kifejezéseket! Ezután ellenőrizzétek 
együtt!
dió, hajó, alku, erdő, borjú, betű, bábu, gömbölyű, keserű, anyu, hegedül, savanyúság, sí, 
kicsi, rí, bácsi, szelídít, szívtelen, űrből, víz, vízi, vizes, tüzes, tűzből, úti, utazó, zsíros, 
zsiradék, tízes, tized, huszadik, húsz, bújik, bujdokol, simán, szolid, dicsérget, irigykedik, 
biológia

3.   Egy diák diktálja le a következő szavakat, kifejezéseket! Ezután ellenőrizzétek 
együtt!
anyja, vízszint, község, azonban, hagyjuk, egyszerre, álljon, egészségház, kertjében, adsz, 
barátság, akadjon, arccal, rövidebbre, szebbre, hallgatja, mindnyájan, ajánljuk, rajzszög, 
kisebb, ezt sem, utána, minél

4.   Egy diák diktálja le a következő szavakat, kifejezéseket! Ezután ellenőrizzétek 
együtt!
király, szabály, Wesselényi, lyukas, Eötvös, folyjon, befejez, Batthyány, kályha, kardja, 
Széchenyi, megfojtja, elfolyik, saját, Dessewffy, muszáj, rejtély, új, ujjal, Kossuth, fogoly, 
golyó, uszály, gólya, mulya, papagáj, edző, súlyos, mély, máj, akadály, karvaly, bója

5.   Egy diák diktálja le a következő szavakat, kifejezéseket! Ezután ellenőrizzétek 
együtt!
eddzétek, lássátok, üsse, alkossa, visszük, húzzad, lánnyal, székkel, naggyá, vízzé, méh-
hel, sahhal, juhvá, efféle, abból, ettől, ahhoz, azzá, evvel, sakkal, sakk-kör, bükkel, kulcs-
csomó, Mariann-nal, észszerű, Bernadett-től, nagyobban, füttyel, rossz-szívű, 
nagygyűlés, Kodállyal

Hogy kezdődik?
Az alábbi szóláshasonlatoknak lemaradt az első fele. Kitalálod? Lehet, hogy több 
megoldás is van.

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

…………, mint a nyúl. 

…………, mint a gödény.

…………, mint a róka.

……….., mint macska az egérrel.
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Ellenőrizd a tudásodat!

SZÓREJTVÉNY I.

A füzetedbe rajzold le a rejtvényt, oldd meg a meghatározások szerint!
A szópárokban csak a magánhangzó hosszúsága tér el!

1

7

3

4 5

6

8

9

2

1   Foglalj mondatba és írj le a füzetedbe a rejtvény megfejtett szavaiból ötöt!

Vízszintes

2. ház

5. élesít

6. égtáj

7. égbolt

8. gyenge szél

9. ünnepel

Függőleges

1. festékfajta

3. magasan

4. tetszeni akar

7. egy nép

8. kört metsző egyenes

9. a fiú felesége
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ÁLLANDÓSULT  
SZÓ-
KAPCSOLATOK

III.

    Ebből a fejezetből megtudhatod, hogy…

    mit nevezünk állandósult szókapcsolatnak.



76

18–19.  Szólások, közmondások,  
szállóigék

1.   Mit jelentenek a következő szólások, közmondások? Magyarázd meg őket! Írd le 
válaszaidat a füzetedbe! Ha bizonytalan vagy, használhatod O. Nagy Gábor Mi 
fán terem? című könyvét is.

2.   Gyűjts legalább három vicces, humoros szóláshasonlatot! Például: Bedől, mint csiga 
a kanyarban.

Rossz lóra tesz.

Aki másnak vermet ás, maga esik bele!

Nem kötöm az orrodra!

Átesik a ló túloldalára.

Várja a sült galambot.

Nem ettem bolondgombát!

Nem esik le a gyűrű az ujjadról!

3.   a) Írjátok le a füzetbe kiegészítve, vegyétek példának a könyvben megadott formát!
b) Adjátok meg hozzá a kulcsszót és a jelentést!
c) Egészítsétek ki a gyűjtést páros munkában!

A) kulcsszó: …
 A … a lélek tükre. Nem lát a …-étől. 
 Nem hisz a … -ének. … -et huny valami felett.
 Majd kisül a … -e.

B) kulcsszó: …
 Fél … -lel hallotta.
 Egyik … -én be, a másikon ki. 
 … -ig szerelmes. Rágja a … -ét.

C) kulcsszó: …
 Hamar eljár a … -e. … alatt vesz.
 Megvan kötve a … -e. Mossa … -eit.
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  Dani naplója

Tegnap délután szavalóversenyre mentünk. Nagyon ideges 
voltam, mert kifutottam az időből (ezt a kifejezést múlt 
héten tanultuk, azóta használom), és nem tudtam újra át-
nézni Az alföldet. Még szerencse, hogy a Szülőfölde-
men kapcsán Az alföldről is szó esett az irodalomórán! 
Anya próbált biztatni, mondván, nem eszik olyan forrón a 
kását, de láttam rajta, hogy ő is izgul egy kicsit. A suliból 
indultunk, együtt a másik három versenyzővel, csakhogy 
Roli és Sári fél órát késtek. Mondta is Erzsi néni, hogy a 
pontosság tekintetében egyik tizenkilenc, a másik egy híján 
húsz. Az már csak a hab volt a tortán, amikor Rolinak a 
villamosmegállóban eszébe jutott, hogy a suliban felejtette 
az ünneplőjét. Visszarohant érte, de amikor látta, hogy ér-
tetlenkedve nézünk rá, lazán odavetette, hogy jobb későn, 
mint soha, vagy nem? Nem ragozom tovább, Roli hiába futott, mint a nyúl, az utolsó 
percben érkeztünk a verseny helyszínére. Mielőtt sorra kerültem volna, Erzsi néni mo-
solyogva rám nézett, és a fülembe súgta: „Vágd ki a rezet! Ügyes vagy! Ne izgulj!” 
Könnyű azt mondani, gondoltam, de nekiveselkedtem, és a harmadik helyen végeztem. 
Erzsi néni a végén azt mondta, úgy pergett a nyelvem, mint a rokka! Mindenki gra-
tulált, bár láttam Rolin, hogy majdnem az egereket itatja, mert ő csak a tizedik helyen 
végzett.

Bizonyos élethelyzetekben az adott szituációhoz és az ott érvényes emberi kapcso-
latokhoz igazodva készen kapott társalgási fordulatokat használunk. Köszönéskor 
ilyesféléket mondunk: Jó napot kívánok! Isten áldjon! Csókolom!, még ha eszünk ágában 
sincs megcsókolni az illetőt. S akkor is bajban lennénk, ha a társalgás más állandó 
kifejezéseit használva – hogy vagy?; légy szíves; letagadhatnál tíz évet – a megszólított 
hosszas magyarázatba kezdene, miért is nem tíz, csak nyolc évet szokott letagadni a 
korából.

Az állandósult szókapcsolatok közé tartoznak a közhelyek, amelyek megalkotá-
sukkor akár igazak, újszerűek is lehettek, de olyan sokat használták őket, hogy mára 
eredeti hatásuk és értelmük elveszett: hírnevét öregbíti; nem szaporítom a szót; őszintén 
szólva. Ezek használatát jobb, ha kerüljük! Ugyancsak felejtős, azaz kerülendő az eleve 
helytelen nyelvhasználattal alkotott: abban gondolkodunk; no pláne; sokkal másabb!

D) kulcsszó:…………
 ………… alatt van. Levette a …………-áról.
 …………-a kelt. Nagy …………-on él.
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Állandósult szókapcsolatok a szólások is, ezek azonban annyival értékesebbek 
az előzőeknél, hogy képszerűen fejeznek ki egy-egy gondolatot, ezáltal gazdagít-
ják nyelvünket. Mivel a szólás állandósult szókapcsolat, nem cserélhetjük fel egyik 
szavát sem. Nem mondhatjuk a lóvá tesz (becsap) helyett, hogy szamárrá tesz. De azt 
igen, hogy szamarat csinál belőle, vagy a bolondját járatja velünk.

Azokat a szólásokat, amelyek összehasonlítást tartalmaznak (szegény, mint a temp-
lom egere; lusta, mint a lajhár; okos, mint a tavalyi kos), szóláshasonlatoknak nevezzük.

A közmondások is állandósult szókapcsolatok, s azon belül bölcsességek, meg-
szívlelendő tanácsok. Nemcsak szó szerinti idézésük, hanem helyesírásuk miatt is 
fontos megjegyezni: a kijelentő és felszólító formájú mondatok végére is pontot 
írunk. Azért, mert ez utóbbiak tartalma általános érvényű tanács, tapasztalat.

Végül beszéljünk a szállóigékről is, amelyek irodalmi, történelmi vagy mitológiai 
forrású, szó szerinti idézetek.

– Párizs megér egy misét. (IV. Henrik)
– Utánam az özönvíz. (XV. Lajos)
– A pesszimista ember olyan, akinek mindig igaza van, de sosincs öröme benne. (Teller Ede)

4.   Magyarázd meg a szólások és a közmondások közti különbséget!

5.   Keressetek állandósult szókapcsolatokat Dani naplójában!

6.   Milyen népi megfigyelésre, bölcsességre utalnak a következő közmondások?
– Ki korán kel, aranyat lel.
– Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni.
– Májusi eső aranyat ér.
– Sok lúd disznót győz.
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Gondolatgyűjtő

Állandósult szókapcsolatok:
– a társalgási fordulatok,
– a közhelyek,

– a szólások,
– a szóláshasonlatok,

– a közmondások és
– a szállóigék.

HÁZI FELADAT

1.   Szállóigék egy családban, baráti körben is keletkezhetnek és fennmaradhatnak.
Ezek a te gyerekkori mondásaidból vagy felmenőid szájából, esetleg egy-egy ba-
ráttól hangzottak el. Vannak-e ilyenek a te környezetedben? Tudod-e a keletke-
zési körülményeiket? 

2.   Gyűjts 5 állatos szólást, közmondást! Add meg a jelentésüket is! Pl. Se kutyája, se 
macskája. = Nincs senkije.

3.   Rajzolj képet egy-egy szóláshoz! A többiek fejtsék meg, melyik szólásra gondol-
tál!

4.   Nézz utána például O. Nagy Gábor: Mi fán terem? című 
könyvében néhány szólásunk eredetének (pl. 
cserben hagy, sok van a rovásán, stb.)! Készíts róla 
prezentációt a következő órára 3-4 percben!

5.   A tanult idegen nyelvben keresd meg 2-3 szólásunk megfelelőjét. Szó szerinti 
fordítását hasonlítsátok össze a magyarral! Mit tapasztaltok?

6.  Játszd el, hogyan viselkedik az, aki
a) karót nyelt,
b) fenn hordja az orrát,
c) leesik az álla!

Jelenet szókapcsolatokkal
Írjatok le külön papírdarabra nagyjából húsz állandósult szókapcsolatot! Legyen 
köztük köszöntés, elköszönés, szólás, szóláshasonlat. Alkossatok 3-4-5 fős csapato-
kat. Mindegyik csapat húzzon öt papírdarabot. A csapatok feladata, hogy kitalálja-
nak és előadjanak egy-egy jelenetet, amelyekbe a szókapcsolatokat bele kell szőni, 
és el kell mondani a megfelelő szituációban. Ne legyen túl hosszú egy-egy jelenet, 
és mindenkire jusson legalább egy kötelező mondat.

TÁRSASJÁTÉK
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20.  Könyvtárhasználat

1.   Gyűjtsétek össze, milyen könyvtárakat ismertek típusuk szerint!

2.   Mondjátok el, ti melyik könyvtárba jártok!

3.   Készítsetek 5 perces prezentációt A Magyar Nyelv Múzeumáról, és mutassátok 
be társaitoknak!

4.   Menjetek el közösen az iskolai könyv-
tárba vagy a közeli fiókkönyvtárba, és 
kérdezzétek meg, mit jelentenek a je-
lölések a katalóguscédulán!

5.   Igaz-hamis? Döntésedet indokold!
1.  A könyvtárakból csak könyveket 

kölcsönözhetünk.
2.  A könyvtárak a nyilvánosságnak szánt dokumentumok összegyűjtését és fel-

dolgozását végzik.
3.  Ezek a dokumentumok lehetnek írásos, képi, audiovizuális és elektronikus for-

mában is.
4.  A könyvtárban csak olvasni lehet.
5.  Van zenei könyvtár is.
6.  A katalógus csak kartotékrendszerű lehet.

6.   Végezz önálló gyűjtőmunkát az iskolai könyvtárban és digitális felületeken!
a) Mit jelöl a lexikon és a gyermekenciklopédia szó?
b) Milyen gyermekenciklopédiák vannak a könyvtárban, és mire jók?
c) Mennyi ifjúsági és szépirodalmi könyv van, és hogyan kell tájékozódni közöttük?

Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtára Pannonhalmi Apátság könyvtára

800
N 24                 910637
Nagy Lajos, Cs. (1945)
 Alapfokú helyesírási gyakorlókönyv  Cs. Nagy Lajos - 2.
kiad. - Bp.: Trezor, 1990. - 198 p. ; 20 cm
 ISBN 963 7685 00 6 fűzött: 96, - Ft
809.451.1-1(076)(075.2)     Magyar nyelv - Helyesírás
371.3:809.451.1- 1
a  B  s   
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7.   Hogyan ejtjük ki a következő neveket? Nézz utána, és mondd el, hol találtad meg!
Montague (ang.) Debussy (fr.) 
Chopin (len.) Andersen (dán) 

8.   Mit jelentenek ezek az orvosi kifejezések? Nézz utána, és mondd el, hol találtad meg!
a) appendicitis c) rubeola 
b) grippe d) pulsus

Két fél – egy egész
A szóláshasonlatok, közmondások két fele szorosan összetartozik. Feltéve, ha va-
laki össze nem keveri őket. Ez történt itt is. Tegyél rendet, keresd meg a mondat 
első feléhez tartozó befejezést! Három szóláshasonlatot és három közmondást kell kapnod 
végeredményül. Találj ki te is hasonló feladványokat társaidnak!

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

Úgy megy, mint a tavalyi kos.

Addig jár a korsó a kútra, dobd vissza kenyérrel. Okos, mint a nyárfalevél.

Ha megdobnak kővel, mégis megbotlik.

A lónak négy lába van, míg el nem törik. Reszket, mint a karikacsapás.
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21–22.  Gyakoroljunk!

SzóláSokhoz, közmondáSokhoz kapcSolódó SzövegalkotáSi,
nyelvhelyeSSégi feladatok

2.   Alkossatok írásban 8-10 mondatos szöveget, amelynek ez az utolsó mondata:
– Benőtt a feje lágya.
– Fejébe szállt a dicsőség.
– Mindenütt jó, de legjobb otthon.

3.   Régi közmondásokat olvashatsz, amelyeket mai életünkben is alkalmazhatunk.
a) Mi a jelentésük? Hol tudsz utánanézni?
b) Páros munkában foglaljátok 4-5 mondatos
 szövegbe, hogy kiderüljön a tanulságuk!
A) Fogadatlan prókátornak ajtó mögött a helye!
B) Hazának füstje is kedvesebb, mint idegen
 országnak a tüze.
C) Betyárból lesz a legjobb pandúr.
D) Ha a deákot kötve viszik az iskolába, nem lesz pap belőle.

4.   Az állandósult szókapcsolatok képszerűségét bizonyítsátok úgy csoportmunká-
ban, hogy 
a) gyűjtsetek szólást, szóláshasonlatot a következő érzések kifejezésére:
 – örül vagy szomorkodik,
 – becsületes vagy álnok,
 – könnyen befolyásolható vagy kitartó,
 – okos vagy ostoba,
 – rokonszenves vagy ellenszenves.
b) 4-5 mondatos szövegbe illesszetek egy-egy állandósult szókapcsolatot!

5.   Az állandósult szókapcsolatok szavait nem lehet más szóval felcserélni. Javítsátok 
ki páros munkában! Nem enged a 21-ből. Kivágja a 48-at. Pálcát tör mellette. Lándzsát 
tör fölötte. Vaj van a szája szélén. Lesütötte a fejét. Összerúgták a port. Úgy jár, mint aki 
karót evett.

1.   Alkossatok írásban 8-10 mondatos szöveget a következő címmel:
– Minden jó, ha jó a vége!
– Sok kicsi sokra megy.
– A szó elszáll, az írás megmarad.
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1.   Csónakáztál egy tavon. Te is evezhet-
tél. Meséld el társaidnak!

2.   Meséld el a legutóbb látott film egyik 
izgalmas részét!

3.   Keresd meg az interneten vagy az 
Idegen szavak és kifejezések szótárában a 
dialógus és a monológ szavak jelentését! 
Írd le a kettő közötti különbséget!

A legegyszerűbb fogalmazásnak is megvan a maga műfaja. Épp ezért, mielőtt hozzákez-
desz a szövegszerkesztéshez, el kell döntened, elbeszélő szöveget, leíró szöveget vagy 
jellemzést akarsz-e írni. Az elbeszélő fogalmazás történetet mesél, a leíró helyszínről, 
épületről, tájról ad leírást, a jellemzés pedig egy mesehőst vagy más személyt jellemez. 
Most beszéljünk először az elbeszélő szövegekről, arról például, amikor a szülinapi bu-
lidról mesélsz vagy írsz. Ilyenkor törekedj arra, hogy olyan sorrendben mondd el az ese-
ményeket, ahogyan azok a múltban veled megestek! Mesélj a helyszínről és azokról, akik 
ott voltak veled, azaz a szereplőkről! Idézd fel a lezajlott párbeszédeket, fűzd hozzá ér-

zéseidet, és röviden jellemezheted is társa-
idat, még ha nem is jellemzés az, amit írsz! 
Személyes beszámoló esetén egyes szám 
első személyt használj, ha viszont nem ve-
led esett meg a történet, az elbeszélés egyes 
szám harmadik személyű legyen! Ha leírsz 
egy történetet, figyelj a bevezetés, a tár-
gyalás és a befejezés arányaira!

4.   A képek is tudnak mesélni. Pontosab-
ban a képek „olvasásakor” megfejtjük 
a képi üzenetet. Életre keltjük a ké-
pen szereplőket, elképzelünk hozzá-
juk illő tulajdonságokat, részleteket. 
Elkezdjük szőni a történetüket. Egy 
fénykép például olyan képi üzenetet 
hordoz, amely lehetővé teszi, hogy 
a fényképező személy nézőpontját, a 
valóság kiragadott részletét vagy a sa-

23. Az elbeszélés
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ját valóság- és emberismeretünket is mozgósítsuk. Alaposan nézd meg ezt a csa-
ládi fotót, és meséld el a hozzá képzelt történetet a társadnak úgy, mintha meg-
elevenednének a szereplők! Hallgasd meg a párodat, ő milyen történetet képzelt 
a képek mögé! 

Ha elbeszélő szöveget alkotsz, ügyesen alkalmazhatod a párhuzamos szerkesztést. 
Ilyenkor elbeszélésed attól is egyedivé válik, ha a történetedet a korábban megélt 
élményeiddel, más hasonló vagy éppen eltérő helyzettel összehasonlítod. Ha már 
egyszer a szülinapod került szóba… Kiket hívtál meg újra? Kiket nem hívtál meg? 
Miért? Mit játszottatok az előző bulidon, és mit a legutóbbin? Milyen tortád volt? 
Mi az, amit jövőre biztosan szeretnél, ha megismétlődne, és mi az, amit nem szeret-
nél többet átélni?

Párhuzamot vonsz a helyzetek között, így szemlélteted az eseményeket. Az ilyen el-
lentétező szerkesztést vagy logikai párhuzamot nevezzük párhuzamos szerkesztésnek.

5.   Keress Dani korábbi naplóbejegyzései közt olyan eseményeket, amelyek hason-
lítanak a te életedben történtekhez! Készíts a hasonlóságok alapján párhuzamos 
szerkesztésű fogalmazást!

Gondolatgyűjtő
  olyan szöveg, 
melyben 
cselekmény 
van

  a szereplőkkel 
különféle események 
történnek

  változhat  
a helyszín, 
az elbeszélő 
személye

  a legősibb 
elbeszélés  
a mese

  a képek is 
„mesélhetnek”, 
mögéjük 
cselekményt 
képzelhetünk

  a filmekben a 
történet a film 
végére áll össze 
egésszé

ELBESZÉLÉS

HÁZI FELADAT

1.   Írj 8-10 mondatos elbeszélő szöveget egy születésnapi buliról! Figyelj az esemé-
nyek sorrendjére!  

2.   Írj 5-6 mondatos párhuzamos szerkesztésű elbeszélő szöveget a tavalyi és a 
mostani születésnapodról szlenges kifejezőeszközöket használva! Hasonlítsd ösz-
sze, milyen jó és kevésbé jó dolgok történtek akkor és most! Kezdőmondata így 
hangozzon: „Az idén remekül sikerült a születésnapi partim, nem úgy, mint ta-
valy.” Zárómondata pedig így: „Jövőre sem hívom meg Dinit, aki tavaly a nagy-
képűségével elrontotta a születésnapot.”
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1.   Gyűjts olyan témákat, amelyekről leíró fogalmazást lehet készíteni!

2.   Keress milyen? kérdésre felelő szót a szobád leírásához! Gyűjtsd külön csoport-
ba a színeket megnevezőket! Igyekezz minél árnyaltabb kifejezéseket találni (pl. 
aranybarna, tiritarka)!

3.   A milyen? kérdésre felelő szavak mellett a mit csinál? mi történik vele? kérdésre 
felelő szavak használata is segíthet színesíteni a leírásodat. A van, fekszik, áll he-
lyett használj kifejezőbbeket, mint terpeszkedik, magasodik, árválkodik! Gyűjts to-
vábbi hasonló szavakat!

4.   Mutasd be néhány mondatban lakóhelyed valamelyik nevesebb vagy ismert épü-
letét úgy, hogy kerüld a megnevezését, de a többiek jöjjenek rá, miről van szó!

Az elbeszélő fogalmazások szövegének megszerkesztésével már foglalkoztunk, be-
széljünk most a leírásokról. Emlékszel, a nyári táborból hazatérve milyen apróléko-
san meséltél szüleidnek a szobátokról és a házról, amelyben laktatok? A nagy bajuszú, 
dörgő hangú, mogorvának tűnő, mégis kedves gondnokról meg a barátságos, játékos 
kutyájáról? No meg magáról a táborhelyről, amelyet hatalmas fenyők vettek körül, 
a tűzrakó helyről, és az átlátszó, kék színű medencéről, amelyben annyit fürödtetek?

Önkéntelenül sok színt, sok milyen? kérdésre felelő szót használtál. Szeretted vol-
na a lehető legszemléletesebben a nappalitokba varázsolni a tájat, az embereket, a 
növényeket és az állatokat, ezért igyekeztél az egész látványt és az apróbb részleteket 
is bemutatni, leírni, miközben élményeidről meséltél. Ha ezt tetted, jól tetted, hiszen 
pontosan így kell leírást alkotni. Színekkel, a milyen? kérdésre felelő szavakkal, a 
látvány szemléletes megjelenítésével. Ezt már csak az teheti tökéletessé, ha valami 
előre eltervezett sorrend szerint haladsz: például a középponttól a szélek felé vagy a 
hozzád közel eső látványelemtől a távolabbik felé.

Gondolatgyűjtő

Leírás:
– valóságos vagy elképzelt dolgok leírására, bemutatására szolgál,
– tájleírás, helyszínleírás, személyleírás,
– a költészetben is gyakori műfaj,
– a térkép is leírás, ha ismerjük az ábrák, jelek jelentését,
– a használati utasítás gépek, eszközök szakszerű kezelésének leírása.

24. A leírás
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környezetvédő moSáSi SzokáSok (SzövegértéS)

A hatékony mosásról1 szóló javaslatokat olvasd el, majd válaszolj a kérdésekre!

A Tudatos Vásárlók tippjei környezetbarát mosáshoz:
•  Ne használj a szükségesnél több mo-

sószert! A mosóporok csomagolásain 
a gyártók előszeretettel ajánlanak a 
szükségesnél nagyobb adagolást. Az 
ideális mennyiség függ a mosógép 
méretétől, a mosott ruhák mennyi-
ségétől, a víz keménységétől. Kísérle-
tezd ki, hogy nálad mekkora a legki-
sebb elegendő adag – a próbálkozást 
kezdd a gyártó által ajánlott mennyi-
ség kétharmadával!

•  Csak lebomló, foszfát-, foszfonát- és nonilfenol-etoxilát-mentes mosószert vegyél!
•  A mosóporhoz mosószódát keverve kevesebb mosópor, az ajánlottnak akár 

egyötöde is elegendő. A mosószóda erősen lúgos kémhatású, zsíroldó, vízlágyító 
hatású fehér por. Gyártása során nem keletkezik a környezetre káros mellékter-
mék, használat után pedig lebomlik.

•  Környezeti szempontból a nagy cégek termékei közül a mosópor jobb, mint a 
folyékony mosószer, és a porkoncentrátum jobb, mint a normál mosópor.

•  Sokan egyáltalán nem használnak öblítőszert. Ezek az érzékenyebb bőrűeknél al-
lergiát okoznak, ráadásul használatuknak köszönhetően 20 százalékkal csökken 
a textíliák nedvességfelvevő képessége. Próbáld ki egyszer nélküle, hátha neked 
sem fog többé hiányozni. Ha illatosítani szeretnéd a ruhákat, tégy egy-két csepp 
illóolajat az öblítővízbe!

•  Előmosást csak akkor végezz, ha az feltétlenül szükséges!
•  A mosógép energiafelhasználásának kb. 90%-áért a vízmelegítés felelős. Ezért a 

kevésbé koszos ruhákat elég 40 °C-os vízben mosni. 90 °C-os vízben csak a na-
gyon szennyezett ruhákat mosd!

1.   Igaz vagy hamis? Írd le a füzetedbe!
a) Több mosószer = tisztább ruha.  I/H
b) Az ajánlott mennyiség 1/3-a általában elég a mosáshoz. I/H
c) A lebomló mosószer környezetbarát. I/H
d) A mosószóda használatával olcsóbb lesz a mosás. I/H

1 www.tudatosvasarlo.hu (A letöltés ideje: 2020. 03. 19.)
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e) Környezetvédelmi szempontból a mosópornál jobb a folyékony mosópor. I/H
f) A mosópor-koncentrátumnál jobb a normál mosópor,
 mert óvja a környezetet.  I/H
g) Mindig használjunk öblítőt!  I/H
h) Az előmosás mindig hasznos.  I/H
i) Minél melegebb a víz, annál energiatakarékosabb a mosás. I/H
j) A koszos ruhákat elég 40 °C-os vízben mosni. I/H
k) A leghasznosabb mosóanyagok azok, amiknek gyártásakor nincs
 káros anyag, és mosás után lebomlanak. I/H
l) Az öblítőszer azért kell, hogy a kimosott ruha viselése
 ne okozzon allergiát.  I/H

12 pont

2.   Fogalmazd meg, és írd a füzetedbe, milyen mosópor használatával és mosási szo-
kásokkal védhetjük a természetet!

8 pont

HÁZI FELADAT

1.   Az órán összegyűjtött szavak segítségével készítsd el a szobád bemutatását  
5-6 mondatban! 
Kezdőmondata így hangozzon: „Szeretem a szobámat, nem különleges, de én jól 
érzem magam benne.” Befejező mondata ez legyen: „Mint látszik, nem fényűző 
a szobám, de minden megvan benne, amire szükségem van.”

2.   Beszélgess szüleiddel! Nektek még milyen mosási tippjeitek vannak a ruhák és a 
környezet védelmére? A következő órán mondjátok el társaitoknak!
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2.   a) Milyen műfajok jutnak eszetekbe az alábbi címekről?

Piacon Az őszi erdőben Futóversenyen

b)  Válaszd ki az egyik címet, és gondolattérképpel gyűjts hozzá anyagot a füze-
tedbe! Írj tételmondatos vázlatot!

c) Szerkeszd meg az írásművedet, és írd le 10-12 mondatban!

25.  Összefoglalás

1.   Több szólást, közmondást tanultunk már. Versenyezzetek! Ki tud legtöbbet leír-
ni 2 perc alatt?

Állandósult szókapcsolatok fajtái:
– köszönések (pl. Jó napot!), 
– szólások (pl. él-hal érte), 
– szóláshasonlatok (pl. ártatlan, mint a ma született bárány), 
– közmondások (pl. amilyen az adjonisten, olyan lesz a fogadjisten),
– szállóigék, idézetek (pl. ki sokat markol, keveset fog – Seneca).

A szövegfajták felépítésében sok hasonlóság van, de lényeges különbségek lehet-
nek abban a tekintetben, hogy mi a célja a fogalmazásnak: leírás vagy elbeszélés. Ha-
sonlítsátok össze a két műfajt csoportmunkában vagy házi feladatban! 
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    Ebből a fejezetből megtudhatod, hogy…
    milyen nyelvi szintek vannak;
    milyen elemekből épülnek fel a szavak;
    mik azok a képzők;
    mi a jelek és ragok szerepe.

NYELVI  
SZINTEK

IV.
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26.  A nyelvi szintek

Gondolatébresztő
Beszélgessetek otthon arról, hogyan tanultál meg beszélni! Mik voltak az első szavaid? 
Volt-e „saját” szavad, kifejezésed? 

  Dani naplója

Hát, ami azt illeti, ma elég hü-
lye házit kaptunk magyarból. 
Vagyis hát eleinte nagy hülye-
ségnek tűnt, bosszankodtam is 
rajta eleget, utána viszont el-
döntöttem: ha már ezzel kell 
szórakoznom, csinálok belőle 
valami érdekeset. Az volt az 
egyik feladat, hogy keverjük 
össze egy-egy szó betűit, és majd 
a padtársunknak ki kell talál-
nia, hogy mire gondoltunk. Merthogy a betűkből állnak össze a szavak, satöbbi. Hogy 
ne legyen olyan unalmas, direkt olyanokat kerestem, amik visszafelé olvasva is ugyanazt 
a szót adják ki. Így jutott eszembe a „kék” meg a „görög”, és mindjárt ki is találtam, 
hogy csak egyszer fogom megadni minden betűjüket, például: k, é, vagy g, ö, r, aztán 
találja ki, aki tudja, hogy a k-t kétszer kell venni, meg a g, ö-t is. De aztán még jobb 
jutott eszembe, amit már sokszor hallottam, hogy: „Géza kék az ég”, meg hogy: „In-
dul a görög aludni.” Merthogy ezeknél az egész mondatot lehet visszafelé olvasni. 
Most már izgatott a téma, és rákerestem az interneten is. És nem is volt hiábavaló a 
próbálkozásom! Egyrészt megtudtam, hogy palindromnak hívják ezt a játékot, más-
részt borzasztó hosszú mondatokat is találtam. Ezt például: „Római fővezér rézevő 
fia, Mór”. Meg ezt: „Rám német nem lel, elmentem én már.” De a leghosszabb 
– Demők Béla neve alatt szerepelt – egészen elképesztő: „Kis erek mentén, láp sík 
ölén, oda van a bánya rabja, jaj Baranyában a vadon élő Kis Pálnét nem kere-
sik.” Persze a hosszú-rövid hangok nem számítanak.

1.   Hogyan folytatnád a következő mondatfoszlányokat, hogy visszafelé is olvasható 
palindrom keletkezzen belőlük?
– Kosarasok…
– Levente tehene…
– Rám kettőt…
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2.   „Barbara olasz rab” – ez így nem működik visszafelé olvasva. Mit módosítanál a 
mondaton, hogy ez is palindrom legyen?

3.   „– Jó reggelt, Pista bácsi!
 – Szervusz, Évikém! Hová rohansz ennyire?
 – Sietek, mert a barátnőmmel megyünk ajándékot venni egy osztálytársamnak, és már 

   késésben vagyok.”

Keress példát ebben a rövid párbeszédben mindegyik nyelvi szintre! Haladj sorban a 
legkisebbtől a legnagyobbig!

Dani házi feladata azért látszott először unalmasnak, mert mindenki tudja, hogy a 
szavak hangokból állnak, illetve írásban hangjelölő betűkből. Utána viszont azért 
válhatott érdekessé, mert kiderült, hogy ez az egyszerű tény végtelen sok kombiná-
ciós lehetőséget rejt magában. S akkor még nem is beszéltünk a szavak kombináció-
iról, például arról, hogy mit jelent ez a mondat: „A csokit megenni nem kell, félnetek jó 
lesz”, illetve ez: „A csokit megenni nem kell félnetek, jó lesz.” Kész kavalkád a nyelvünk, 
s hogy rendet tegyünk ebben a kavalkádban, különböző nyelvi szintekről szoktunk 
beszélni. Ha lapozol a tankönyvedben, és végigpörgeted a nyelvtani fejezeteket, észre 
fogod venni: a hangokról tanulunk, majd pedig a szavakról. Azt tanuljuk meg, mi-
lyen magánhangzók és mássalhangzók használatosak a magyar nyelvben, és hogyan 
hatnak egymásra, majd pedig a szavak hangalakját és jelentését vizsgáltuk. Két nyelvi 
szintet felismerünk: a beszédhan-
gok és a szavak szintjét. További 
nyelvi szintekről is tanulni fogunk 
azonban. Ilyen lesz a szóelemek 
szintje, amely a szótöveket és a tol-
dalékokat foglalja magában (példá-
ul: ház – szótő, -ban – toldalék), és 
ilyen lesz a szószerkezetek szintje 
is (Karcsi – alany, tanul – állítmány).  
A nyelv további szintjei közé sorol-
ható a mondatok és végül a szö-
veg szintje.

4.  Páros munkában bontsátok fel a szavakat függőleges vonallal! Írjátok be alájuk a fü- 
 zetetekbe, szótő vagy toldalék, amit felismertetek!

pl. gond/ol
 szótő/toldalék
rendez, rendőr, rendező, órarend, vasút, vízparton, mégsem
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5.  Keress egy szót, amelyik mindhárom után írva értelmes szót alkot!
pl. kebel
 szürke + barát 
 könyv
 szülő   sáska
 száraz + ?...... derék +   ?........
 szántó   hajó

A nyelvi szintek: hAngok – szóelemek – szAvAk – szószerkezetek – mon-
dAtok – szöveg Dani egy-egy naplóbejegyzése egy-egy önálló szövegnek tekint-
hető (bár a napló egészére is mondhatjuk, hogy így egyben egy szöveg). A tankönyv-
ben olvasott versek is mind-mind egy-egy szöveget jelentenek. Ezek a szövegek 
mondatokból állnak: „Világos éj volt.”; „Két pár ökör tevé a fogatot.” A mondatok 
szószerkezetekből épülnek fel: „ökör tevé”, „két pár ökör”, „tevé a fogatot”. A szó-
szerkezeteket szavak alkotják (éj, világos, ökör, fogat), a szavakat pedig szóelemek (fogat 
– fog + at + ot). Végezetül pedig az összes szóelemet, szót, szószerkezetet, mondatot, 
s így az egész szöveget is betűkkel jelölt hangok alkotják: f, o, g, a, t.

6.   a)  Alkossatok 4 fős csoportokat! Min-
den csoport kapjon egy-egy nagy 
csomagolópapírt. Rajzoljatok rá  
3 nagyobb kört! Két csoporttag ír-
jon fel az egyik körbe 4-4 szótőt,  
2 tag pedig a másikba 4-4 tolda-
lékot. Ezután alkossatok közösen 
ezekből minél több toldalékos szót, 
illetve ha lehet, összetett szavakat 
is, és írjátok be a harmadik körbe!

b)  A feladat második fordulójaként a csoportok cseréljék meg egymás között a 
csomagolópapírjukat. Alkossatok a harmadik körbe írt szavak felhasználásával 
mondatokat, és írjátok fel a csomagolópapír aljára! Újabb cserével ellenőrizzé-
tek egymás munkáját!
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HÁZI FELADAT

1.   Versenyezzetek, milyen szellemes, játékos magyar elnevezést találtok a baromfi-
szaküzlet, ruhabolt, vasáru- és kertészeti szaküzlet helyett!

Gondolatgyűjtő

A nyelv építőegységei, azaz a nyelvi szintek: hangok → szóelemek = szótő + toldalékok → 
szavak → szókapcsolatok, szószerkezetek → mondatok → szöveg.

Szóragasztás
A játékhoz annyi kis papírlap szükséges, ahányan játszanak. Mindegyik papírlapra 
előzetesen fel kell írni egy-egy szótagot, rövid szót (vagy hosszú szavakat feldarabolni 
szótagokká), melyeket írással lefelé egy asztalon kell elhelyezni. Jelre mindenki odamegy az 
asztalhoz, és kihúz egy papírt, megnézi a szótagot. Ezután kezdődik a keresgélés. A játékosok 
papírjukat írással előre maguk elé tartják, és megpróbálnak szavakká, összetett szavakká cso-
portosulni. Ha sikerült, újrakezdődhet a játék, de az egyszer már kitalált szavak nem szerepel-
hetnek még egyszer.

TÁRSASJÁTÉK

2.   Melyik megoldás felel meg a magyar nyelvhasználat hagyományainak? Miért?
– A sérült járműveket elvontatták, és ki is javították azokat.
– A sérült járműveket elvontatták, és ki is javították őket.

7.   Alkossatok háromfős csoportokat! Készítsetek szórejtvényeket! Gyűjtsetek olyan 
szavakat, amelyek magukban „rejtenek” egy másik értelmes magyar szót. Példá-
ul: igazgató – ebben benne van az igaz, a gaz és a tó szó is. Elég, ha a ti szavaitok-
ban csak egy-egy másik rejtőzik!



94

27.  Hangképzés, fonéma

  Dani naplója

A mese hallgatásakor Bori, a húgom 
az ördögfiókáknál hangosan gurgulá-
zik, és egyfolytában azt ismételgeti, 
hogy dö, dö, ami nála az ördögöt jelen-
ti. Tütété Idodának hívja Tündérszép 
Ilonát, Árgyélust meg egyszerűen Ádé 
néven emlegeti. Anya szerint ez így 
természetes. Kiskoromban én a szom-
széd nénit Gagának szólítottam, mert 
a Gabi nénit még nem tudtam kimon-
dani, aztán jött a ma-ma, pa-pa, és... a család kedvenc története, amikor apával focimecs-
cset néztünk, én meg hangosan kiabáltam, hogy bóóól, bóóól.
 Bármilyen idegesítő is a húgom, arra azért büszke vagyok, hogy csak az én nevemet 
tudja rendesen kimondani. Azt is olyan édesen, hogy ma már senki sem szólít Daninak, 
mindenki csak Dodinak hív.

Amint Dani naplójából is kiderül, az embert hangok veszik körül: például az utca-
zaj, a kistestvére hangja, a mesét mondó felnőttek hangja. Árgyélus is hangadással 
jelzi, hogy be akar jutni az ajtón: kopogtat. Ezeket a hangokat azért halljuk, mert 
létezik egy hangforrás, és az általa keltett hanghullámokat a fülünk érzékeli.

A nyelv legkisebb elemei, a hangok (fonémák) nem rendelkeznek önálló jelen-
téssel, de jelentésmegkülönböztető szerepük van: pl. bal-bál. A többi hang viszont 
önmagában hordozza a jelentését (a csengő a tanóra végét jelenti, a cipő kopogása 
valakinek a közeledését). A továbbiakban csak a beszédhangokkal foglalkozunk.

A magyar nyelvben 39 beszédhangot kü-
lönböztetünk meg: a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, 
e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, m, n, ny, o, ó, ö, ő, 
p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, z, zs. A j hang-
nak kétféle jelölése is van: j és ly. (Az idegen 
hangok jelölésére szolgáló betűket, illető-
leg a velük jelölt hangokat nem tekinthet-
jük a magyar fonémarendszer részének).  
A beszédhangok összekapcsolásával alkot-
juk szavainkat.

A beszédhangokat hangképző szerveink-
kel hozzuk létre. Ezek: a tüdő, a légcső, a Kempelen Farkas „beszélő gépe”
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gégefő és a hangszalagok, az orrüreg és a szájüreg. A szájüregben további, a hangkép-
zésben részt vevő beszélőszervek találhatók: a nyelv, a szájpadlás, a fogak és az ajkak.

1.   Készítsétek el projektfeladatként Kempelen Farkas beszélő gépét! Az interneten 
találhattok hozzá segítséget. A kereséshez találjatok megfelelő keresőszavakat, 
beszéljétek meg, hogy mely szavak váltak be! Ismertessétek kiselőadásban, hogy 
a gép alkatrészei melyik hangképző szervet helyettesítik!

szájüreg

légcső

orrüreg

gégefő

tüdő

2.   Gyűjts példákat Dani naplójából olyan hangokra, amelyek nem beszédhangok! 
Mit gondolsz, a kisbaba oá-oá hangjai beszédhangok, vagy sem? Miért?

3.   Érvelj! A j-ly két önálló fonéma? 

4.   Sorold fel a kép alapján az ember hangképző szerveit!

5.   Meséld el a levegő útját a tüdőtől a hang megszólalásáig, ha az é magánhangzót 
képezzük!

6.   Érvelj! Miért mondhatjuk, hogy a mássalhangzók akadályhangok? 

7.   Mondd el az m hang útját a tüdőből kiáramló levegő nevében!

A belélegzett levegő a tüdőből kiáramolva a légcsövön keresztül a gégefőbe jut. Ott 
a két hangszalag vagy szorosan egymáshoz simul (zárállás), vagy egy kicsi rés van 
közöttük (résállás), vagy jobban eltávolodnak egymástól (nyitott állás). Ha a hang-
szalagok zárállásban vannak, a levegő megrezegteti őket, és zöngés hangok jönnek 
létre; ha nyílt állásban vannak, a levegő az érintésük nélkül továbbhalad. Ilyenkor 
zöngétlen hangok képződnek.

A garatüregen áthaladva a levegő a nyelvcsap állása szerint vagy az orrüregen, vagy 
a szájüregen át távozik. Az orrüregben képezzük az orrhangokat: m, n, ny. A száj-
üregben a nyelv, a szájpadlás, a fogak és az ajkak segítségével képezzük az összes 
magánhangzót és a mássalhangzók többségét.
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A magánhangzók képzésekor a levegő nem ütközik akadályba, és mindig rezegnek 
a zárt hangszalagok, tehát a magánhangzók mind zöngések. A mássalhangzók ese-
tében mindig akadályba ütközik a levegő, és lehetnek zöngések vagy zöngétlenek.

Gondolatgyűjtő

A nyelv legkisebb elemei a hangok (fonémák). Önálló jelentésük nincs, de jelentésmegkü-
lönböztető szerepük van, pl. bab, báb. A magyar nyelvben 39 beszédhangot különbözte-
tünk meg. A beszédhangok összekapcsolásával alkotjuk szavainkat. A beszédhangokat a 
következő hangképző szerveinkkel hozzuk létre: tüdő, légcső, gégefő a hangszalagokkal, 
az orrüreg és a szájüreg. A szájüreg beszélőszervei: a nyelv, a szájpadlás, a fogak és az 
ajkak. A magánhangzók mind zöngések. A mássalhangzók lehetnek zöngések vagy zön-
gétlenek.

HÁZI FELADAT

1.   Születésem története címmel írj  
4-5 mondatot a sz hang vagy az ú 
hang nevében!

2.   Csoportosítsd a következő feladat 
hangjait a füzetedbe az elvégzett kí-
sérlet után!

3.   Képezd egymás után a következő be-
szédhangokat úgy, hogy a kezed a 
gégédre teszed: z, o, r, d, t, é, l, i, n, a, p, u, g, a, t, a, k, u, ty, a! Mit tapasztaltál? 
Melyiknél éreztél rezgést, melyiknél nem?

4.   Keresd meg a zöngés-zöngétlen szópárokat!
szár-_ár,  fél-_él,  folt-_olt,  tél-_él, mész-mé_
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28. A magánhangzók

  Dani naplója

Annyit foglalkozunk újabban a mesékkel, hogy végül én is írtam egy mesét. Így szól: A 
szegény ember a halálos ágyán egy cifra, faragott ládikát adott a fiainak:

– Ezt a ládikát hagyom rátok! – mondta, majd meghalt. A három fiú próbálta felnyitni 
a ládát. Elővettek egy tőrt, de elcsúszott a hegye, és a legkisebb megsebzett vele egy kart (a 
bátyjáét), a láda kicsúszott, és csaknem darabokra tört.

– Majdnem nagy kárt okoztál! – kiáltott rá a középső fiú.
– Nézzétek csak! – szólt a legidősebb. – Két lakat van a ládika fedele alatt. Köré-

jük meg betűket véstek. Csupa magánhangzót! Csak ki kell találnunk, melyikük melyik 
lakathoz tartozik. Hosszan elgondolkod-
tak, majd rájöttek a megoldásra. Az egyik 
lakatot az á, e, é, i, í hangok, a másikat 
az a, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű hangok nyitot-
ták. Egyszerre felpattant a láda teteje, és 
csak úgy sorjáztak ki belőle a zöngék, akik 
rögtön táncba kezdtek. Némelyikük apró, 
rövid lépéseket tett, mások hosszú, elnyúj-
tott mozdulatokkal kellették magukat. Az 
egész csak pár pillanatig tartott, aztán mind a tizennégyen szétszéledtek. Egy részük a 
magas hegyek, más részük a tenger mélye felé tűnt el. A három fiú meg csak ült szájtátva 
az üres láda körül. Ha a zöngék tánca véget nem ért volna, az én mesém is tovább tartott 
volna.

1.   Milyen hangok nyitották a ládikát? Magyarázd el, mit fejez ki a magánhangzó 
elnevezés!

2.   Keress Dani naplójában olyan szavakat, amelyekben a magánhangzók mindössze 
a kiejtés időtartamát tekintve különböznek (rövidek vagy hosszúak)!

3.   Mondd ki hangosan a következő szópárokat, s figyeld az ajkad mozgását: kert-
kart, itt-ott, ár-úr! Gyűjts hasonló párokat!
Dani meséjében csupa magánhangzó nyitja a lakatot, így hát most a magánhang-
zókat vesszük alaposabban szemügyre. Azt már tudod, hogy minden magánhang-
zót a gégefőben lévő hangszálak megrezegtetésével képezünk, így hát mindegyik 
magánhangzó zöngés hang. Egynémely dologban azonban mégis különböznek 
egymástól.
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Gondolatgyűjtő

MAGAS MAGÁNHANGZÓK MÉLY MAGÁNHANGZÓK

ajakkerekítéses ajakréses ajakkerekítéses ajakréses

rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú rövid hosszú

Felső 
nyelvállású ü ű i í u ú

Középső 
nyelvállású ö ő é o ó

Alsó 
nyelvállású e a

Legalsó 
nyelvállású á

4.   Figyeld meg, hogy a magas, majd a mély magánhangzók képzésekor a szájüreg 
mérete a nagybőgő vagy a hegedű öblösségét utánozza-e!

 • A magánhangzók különböző hangzását nyelvünk vízszintes mozgása is be-
folyásolja. Amikor nyelvünket előretoljuk, jobban betölti a szájüreget, az üreg 
kisebb lesz, a hang pedig magasabb. Ha hátrahúzzuk a nyelvünket, az üreg nagyobb 
lesz, a hang pedig mélyebb. A nyelv vízszintes mozgása szerint az elöl képzett 
magánhangzókat magas magánhangzóknak (e, é, i, í, ö, ő, ü, ű), míg a hátul kép-
zetteket mély magánhangzónak (a, á, o, ó, u, ú) nevezzük.

 • A nyelvünk függőleges mozgása szerinti csoportosítást nem kell megtanulnod, de 
jó ha tudod, hogy vannak felső nyelvállású magánhangzók (i, í, u, ú, ü, ű), középső 
nyelvállású magánhangzók (é, o, ó, ö, ő) és alsó nyelvállású magánhangzók (a, á, e).

 • A magánhangzók képzésében ajkunknak is fontos szerepe van: rendszerint ke-
rek vagy résszerű nyílást formáz. Így az ajakműködés szerint megkülönbözte-
tünk ajakkerekítéses magánhangzókat (a, o, ó, ö, ő, u, ú, ü, ű) és ajakréses ma-
gánhangzókat (á, e, é, i, í).

 Egy magánhangzó tehát lehet rövid vagy hosszú; magas vagy mély; alsó, középső 
vagy felső nyelvállású; ajakkerekítéses vagy ajakréses. Az e hang például rövid, 
magas (alsó nyelvállású), ajakréses magánhangzó.
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29. Magánhangzótörvények

  Dani naplója

A hétvégén elutaztunk Badacsonyba, a nyaralónkba. Pénteken, rögtön iskola után indul-
tunk, mert még beugrottunk az unokatestvéreimhez Veszprémbe. A nagynéném, aki Ba-
latonfüredre jár dolgozni, mesélte, hogy aznap reggel annyira elaludt, hogy taxival kellett 
a pályaudvarra mennie, hogy elérje a buszt.

Badacsonyban, a kertünkben sok gyümölcsfa van. Szombaton délelőtt 11-ig almát szed-
tünk. Mi nem rendeztük az érett gyümölcsöt kupacokba, mint az „aranylány” a Holle 
anyóban, de kiválogatva tettük őket a kosárba. Anya az alma egy részéből almáspitét sü-
tött, a többiből almakompótot készített, a legszebbeket pedig megmosva rakta az ebédlőasz-
talra. Az almáspitében a legjobb a reszelt alma leve, amit anya igazságosan elosztva csé-
székbe önt, és kihoz utánunk a kertbe. A kompót készítése egyébként rém unalmas. Abban 
csak azt szeretem, amikor az egyformára felvágott almák rám mosolyognak az üvegekből, 
a kamra polcairól.

A Balatonban sajnos már nem lehetett fürdeni, ezért délután horgásztunk. Este átjöttek 
a szomszédból a barátaink. Együtt tüzet raktunk, és szalonnát sütöttünk. Eleinte keve-
selltem a nyársakat, de végül jutott bőven mindenkinek a sült szalonnából.

Vasárnap falunap volt Badacsonyban, 
mindenféle kézműves-foglalkozással egybe-
kötve. Mi a húgaimmal kenyeret dagasz-
tottunk és sütöttünk. Uzsonnakor aztán 
teleettem magam vajas kenyérrel, amihez 
természetesen a frissen sült kenyérből vág-
tuk a szeleteket. Aztán anyáék csomagol-
ni kezdtek, mert indulnunk kellett haza, 
Pestre. Már minden a csomagtartóban volt, 
amikor a húgomért küldtek. Bori még javá-
ban gyúrta sárból a pogácsákat a kerti ho-
mokozóban.
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Daninak igazán szép élményei fűződhetnek a Badacsonyhoz, Veszprémhez és Ba-
latonfüredhez. Figyeljük meg a három földrajzi nevet a magánhangzók szempontjá-
ból! Könnyű észrevennünk, hogy a Badacsony szóban csupa mély magánhangzó sze-
repel, a Veszprém szóban csupa magas, a Balatonfüred névben pedig mély is, magas is. 
A magánhangzóknak ezt a harmóniáját, szabályszerűségét hangrendnek nevezzük.

A csak magas magánhangzót tartalmazókat (Veszprém, felelet, örökösök) magas 
hangrendűeknek, a csak mélyeket tartalmazókat (Badacsony, autó, barátság) mély 
hangrendűeknek, míg a mindkettőt tartalmazókat (Balatonfüred, bácsi, kréta) ve-
gyes hangrendűeknek nevezzük.

1.   Keress mindhárom hangrendhez három-három példát Dani naplójában!
Ősi eredetű szavaink többsége magas (köles) vagy mély (vadon) hangrendű.
A vegyes hangrendű szavak többnyire későbbi eredetűek, s ezekben (fazék, taxi) 
bármelyik mély magánhangzó előfordulhat, de a magasak közül csak az e, é, i, í.

2.   a)  Alkoss magas és mély hangrendű szópárokat! A mássalhangzókat megadtuk. 
Dolgozz a füzetedben!

sz    l – sz    l t    r    k – t    r    k l    b    g – l    b    g h    v    s – h    v    s     m    l –     m    l

b) Foglald mondatba a szópárokat, szükség szerint toldalékkal ellátva!

A hangrendet magánhangzó-harmóniának is nevezzük. A magyar nyelvben ezt 
a harmóniát szolgálja, hogy toldalékaink leginkább két- vagy háromalakúak (-ba, 
-be; -ra, -re; -hoz, -hez, -höz), azaz magas és mély magánhangzós alakjuk is van. Így 
az illeszkedés törvénye szerint a mély hangrendű szavakhoz mély (kosárba), a magas 
hangrendű szavakhoz magas (rekeszbe) magánhangzót tartalmazó toldalék kapcsoló-
dik. A vegyes hangrendű szavakhoz legtöbbször mély magánhangzójú (fiúra) tolda-
lékot illesztünk.

Az összetett szavakban az utolsó tag hangrendje szerint kapcsolódik a toldalék 
(hangjelzések, fejszámolásban). Hiába mély a hang szó, mivel a rákövetkező jelzés magas, 
a toldalék is magas. Hiába magas a fej, mivel a rákövetkező számolás mély, a toldalék 
is mély.

A háromalakú toldalékokban a két magas magánhangzó egyike ajakkerekítéses (ö), 
a másik ajakréses (e), így ezek a toldalékok ajakműködés szerint is illeszkednek, pél-
dául: Katához, Ferihez, Ödönhöz.

3.   Igazold a naplóból vett példákkal az illeszkedés törvényének érvényesülését!

4.   Milyen toldalékok esetében nem érvényesülhet az illeszkedés törvénye? Erre is 
keress példát Dani szövegéből!
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Gondolatgyűjtő

EGYALAKÚ 
TOLDALÉKOK

KÉTALAKÚ 
TOLDALÉKOK

HÁROMALAKÚ 
TOLDALÉKOK

nem 
illeszkednek mély magas mély magas, 

ajakréses
magas, 

ajakkerekítéses

tiszta 
hangrendű 
szavak

autóként, 
estig

ablakban, 
autóból,
anyunak

kezemben, 
esernyőből,

Petinek

asztalhoz,
polcon,

szekrényhez,
képen

tükörhöz,
tűkön

vegyes 
hangrendű 
szavak

nyusziként, 
napfelkeltéig

nyuszitól,
birkának

sofőrtől,
buszvezetőnek

nyuszihoz,
cicákon

napfelkeltéhez,
számítógépen

sofőrhöz,
lopótökön

ILLESZKEDÉS
MÉLY

hangrendű 
szótő +

MÉLY
hangrendű 

toldalék

MAGAS
hangrendű 

szótő +

MAGAS
hangrendű 

toldalék

VEGYES
hangrendű 

szótő +

MÉLY vagy MAGAS
hangrendű toldalék

pl. ablak- -ban pl. kéz- -ben pl. pitypang-
november-

-ra
-re

HÁZI FELADAT

1.   Készíts menükártyát! Írd a füzetedbe vagy csak magas vagy csak mély hangrendű 
ételek nevével!

2.   Az állatkert állatait projektmunkában csoportosítsd a három megismert hangrend 
szerint! Illusztráld képekkel! Néhány képet mi is mutatunk hozzá.

5.   Magyarázd meg, mi dönti el, hogy az alábbi háromalakú toldalék egyes alakjai 
hogyan illeszkednek a szavakhoz: -on, -en, -ön! Mondj még példát háromalakú 
toldalékra!
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30. Mássalhangzók

  Dani naplója

Az én apám nem olyan szegény, 
mint a mesebeli szegény ember,  
és három fia sincs, csak egy  
(én), és azonkívül két lánya. 
De szőlőnk azért nekünk is van, 
mégpedig a nagyapáméknak, To-
kaj mellett. Októberben ott vol-
tunk szüretelni!

Mamáéknak nagyon sok sző-
lőjük van, legalább tíz különböző 
faj! Ezért nem elég, ha szüretkor 
mi segítünk nekik, napszámosokat is kell fogadniuk. Ilyenkor az egész család összegyűlik, 
hogy segítsen a nagyszülőknek. Reggel korán, amikor a felnőttek a szőlőbe indulnak, a 
kertben, ahol tavasszal egymás után kel ki a retek meg a hagyma, még minden csupa dér. 
Izgalmas dolog a szüret, nagyapától sok mindent megtanultam a szőlőről meg a vidéki 
életről. Tudom például, mi az a gém, vagy mit jelent a fattyú.

Szeretek náluk lenni. A kamrában mindenféle finomság áll: házi vaj, zsír, baracklek-
vár, szalonna, nagymama zserbója, amiből mindig lehet csenni. Meg más dolgok, amik 
a ház körül kellenek: faggyú, fenőkő, szerszámok, kés. Nórival, az idősebb húgommal 
legtöbbször hirtelen elköszönünk a rokonoktól: „Szasztok, majd jövünk!”, s azután nap-
hosszat szaladgálunk, és a padlást bújjuk. Ilyenkor anya figyelmeztetéseiből többnyire csak 
azt hallom: „Aztán az ebédről el ne késs!” Mert ez nálunk aranyszabály. A család együtt 
ebédel. No de fenn, a padláson, a sok régi holmi közt csak úgy repül az idő. Most például 
találtunk kenderbajuszt meg ősrégi parókákat. Nórival elhatároztuk, hogy álöltözetet ké-
szítünk, és mi leszünk a két kém. Úgy belemelegedtünk a játékba, hogy észre sem vettük 
az ebédidőt. Azt még hallottuk, hogy nagyapa lent kést fen, aztán már csak apa kiáltására 
figyeltünk fel. Gyorsan leszaladtunk az ebédlőbe, ahol a két kémnek öltözött, szutykos 
„madárijesztőtől” nagymama sokkot kapott, mi meg nem értettük, Bori miért sír. Nagy-
apa – szerencsére – azonnal rájött, miről is van szó, és hangosan nevetve a fürdőszobába 
terelt minket, mielőtt asztalhoz ültünk volna.

1.   Mutasd be példákkal, hogyan jelöljük írásban a mássalhangzók hosszúságát!

2.   Fejtsd ki, miért okoz problémát a mássalhangzók helyesírása a következő szavak-
ban: lesz, kisebb, egyet, szőlő, elem!
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3.   Figyeld meg a két szóban szereplő cs mássalhangzót: kulcscsomó, 
kulccsal! Állapítsd meg, helyesen írtuk-e a szavakat, véleményedet 
indokold meg!

Egy igazán fura szó szerepel a mesében és Dani naplójában is: 
a szőlő. Furcsaságát az adja, hogy másként írjuk, mint aho-
gyan sokan ejtik: [szöllő]. Nehéz első hallásra eldönteni, hogy 
a második mássalhangzó rövid vagy hosszú. Azt viszont érdemes tudnia 
minden ötödikes diáknak, hogy kiejtésük időtartama szerint a mással-
hangzók rövidek és hosszúak lehetnek. Ennek fontos szerepe van a hasonló hangzású 
szavak jelentésének megkülönböztetésekor (mond: valaki beszél – mondd!: szólalj 
már meg!). A hosszú mássalhangzót írásban a betű megkettőzésével jelöljük (pl. kel – 
kell). A hosszú kétjegyű betűk kettőzésekor valamivel bonyolultabb a helyzet: ilyen-
kor a betű első jegyét kettőzzük meg (edzed: kijelentés – eddzed!: felszólítás).

Azt is tudnunk kell, hogy míg a magánhangzók 
mindig zöngés hangok, a mássalhangzók lehetnek 
zöngések és zöngétlenek is. Tapintsd csak meg a 
gégefődet, míg felváltva kimondod a zöngés-
zöngétlen párokat! Érezni fogod a különbséget: 
az egyiknél rezegnek a hangszalagok, 
a másiknál nem. Keress olyan szava-
kat Dani naplójában, amelyek csak a 
mássalhangzó ejtésének időtartamában 
különböznek! Mit jelent az egyik, és mit a 
másik szó?

4.   Mondd ki hangosan a következő szópárokat: bor-por, gép-kép, vél-fél, zsír-sír, deli-
teli! Mi a különbség a hangzásukban? Keress hasonló párokat!

5.   Miért halljuk erősebbnek a zöngés mássalhangzókat?

6.   Jellemezd az összegyűlik szó mássalhangzóit a fenti példák alapján!

A mássalhangzókat aszerint is megkülönböztethetjük, hogy a kiáramló levegő a száj-
üregben hol ütközik akadályba, azaz az ajkak, a fogak, a szájpadlás és a nyelv hol 
képeznek akadályt. A képzés helye szerint a mássalhangzók típusai a következők:

• Ajakhangok: b – p, m, v – f.
• Foghangok: d – t, dz – c, dzs – cs, l, n, r, z – sz, zs – s.
• Szájpadláshangok: g – k, gy – ty, j = ly, ny.
• Gégehang: h.
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A mássalhangzókat meghatározó tulajdonságok a következők: rövidek vagy hosszú-
ak, zöngések vagy zöngétlenek, illetve a képzésük helye.

Gondolatgyűjtő

A mássalhangzók képzésekor négy fő jellemző érvényesül: 
– időtartam: rövid–hosszú;
– a képzés helye: pl. fog, ajak, szájpadlás, gége;
– a képzés módja: zár, rés, zár-rés;
– zöngésség–zöngétlenség.

HÁZI FELADAT

1.   a)  Keresd a párt! Egészítsd ki az alábbi hiányos szavakat olyan betűkkel, melyek 
zöngés–zöngétlen párjai egymásnak! Írd le a füzetedbe! Lehet, hogy egy-egy 
szópárhoz több megoldás is tartozik.
_ÁJ – _ÁJ
_ÁR – _ÁR

_EJ – _EJ
A_OM – A_OM

A_A – A_A
HA_ – HA_

b)  Ha van kedved, gyűjts még hasonló szópárokat, és add fel következő órán az 
osztálynak!

2.   Egészítsétek ki mássalhangzókkal, és a füzetetekbe írjátok le az ismert verssort:
„_ü_e_e_ _ü_ _e a _á_i _a_ _u_á_a”

ZÖNGÉS–ZÖNGÉTLEN PÁROK PÁR NÉLKÜLIEK

zöngés b d dz dzs g gy v z zs l, j/ly, m, n, ny, r 

zöngétlen p t c cs k ty f sz s h



105

szombat vasárnap hétfő kedd

A vadon hívó szava
13:30
15:45
(H) 2DF

Sonic, a sündisznó 
13:15

( J) 3D

Sonic, a sündisznó 
13:15

( J) 3D

A feltaláló (S)
17:45

A feltaláló (S)
17:45

A vadon hívó szava
13:30
3D
15:45
(H) 2DF

A vadon hívó szava
13:30

15:45
(H) 2DF

Sonic, a sündisznó 
13:15

( J) 3D

Sonic, a sündisznó 
13:15

( J) 3D

A feltaláló (S)
17:45

A feltaláló (S)
17:45

A vadon hívó szava
13:30
15:45
(H) 2DF

Zárójelentés
20:00
(S)

Zárójelentés
20:00
(S)

  

Jelmagyarázat:
J – Jancsó Miklós terem
H – Huszárik Zoltán terem
S – Sára Sándor terem
2DF – 2D feliratos
3D – 3D változat

A hétvégi filmekre a diákok és nyugdíjasok kedvezményt kapnak.

31. Szövegértés, szövegalkotás

Nézd át a moziműsor
ajánlóját!

Válaszolj a kérdésekre
a füzetedben!
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kiselőAdás, beszámoló

1.   Gyűjtsétek össze a felelet és a kiselő-
adás közti hasonlóságokat és különb-
ségeket!

2.   Petőfi Sándor életéről kell kiselőadást 
tartanod a 4. osztályosoknak. Gon-
dold végig, honnan gyűjtöd össze  
az információkat, hogyan építed fel  
az előadásodat, milyen szemléltetőesz-
közöket használnál! Adj címet az el-
képzelt előadásnak, és írj 4-5 mondatos 
vázlatot hozzá! A cél az, hogy kedvet 
teremts Petőfi műveinek olvasásához.

1.   Melyik két nap hasonlít legjobban egymásra? Miért?
2 pont

2.   Melyik az a film, amelyiket minden nap adnak a moziban?
3 pont

3.   Mikor tudod megnézni diákkedvezménnyel a Sonic, a sündisznó című filmet?
2 pont

4.   Írd le három mondatban, miről szólhat A feltaláló című film!
3 pont

5.   Indokold! Miben különböznek a hétvégi és hétközbeni vetítések?
2 pont

6.   Melyik teremben van a legtöbb vetítés a négy napban?
1 pont

7.   Melyik filmet vetítik magyar felirattal és 3D-ben is?
2 pont

összesen 15 pont/
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3.   Kiselőadást kell tartanod az alábbi témákból az osztálytársaidnak! Adj nekik fi-
gyelemfelkeltő címet!

Ha más is, mint a felelés, sok mindenben hasonló szituáció a kiselőadás, amely – még 
ha izgulsz is – remek alkalom a szabad élőbeszéd gyakorlására. Mindenekelőtt járd jól 
körül a témádat, olvass utána újságokban, könyvekben, az interneten!

Értelmezd az olvasottakat, készíts jegyzeteket, válogasd ki az információk kö-
zül azokat, amelyek a téma előadása szempontjából fontosak! Kiselőadásod kezdd 
a hallgatóság megszólításával! Érdekes címadással, színes fogalmazással könnyen fel-
keltheted érdeklődésüket. Bevezetődben röviden tekintsd át, miről fogsz beszélni! 
Fogalmazz egyszerűen, érthetően, a befejezésben pedig összegezd mondandód! Kis-
előadásod 3-4 percnél ne tartson tovább! Mondandódat képekkel, ábrákkal is színe-
sítheted. Csak olyasmiről beszélj, amit magad is értesz, így magabiztosan tudsz majd 
válaszolni a hallgatóságban felmerülő kérdésekre.

Először, ha még bizonytalan vagy, nyugodtan olvasd fel, amit gyűjtöttél. Meglá-
tod, később már a vázlat is elég lesz.

4.   Milyen hobbidról tartanál szívesen kiselőadást egy nyári táborban? Írd össze, 
honnan gyűjtenél hozzá anyagot! Adj a kiselőadásnak címet! Írd meg a beveze-
tőt, melyben elmondod röviden, miről fogsz beszélni! Ügyelj arra, hogy felkeltse 
az érdeklődést! Mivel nyári táborról van szó, ha a téma engedi, beleszőhetsz pár 
lazább kifejezést is.

A villámlás Prométheusz Julius Caesar

A házi légy
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Kissé hasonló a kiselőadáshoz, azonban mégis kötetlenebb és személyesebb a beszá-
moló. Emlékszel, a nyári tábori élményed elmesélésekor, megfogalmazásakor fontos 
az események fordulatos elbeszélése. Ha azonban az osztályfőnöki órán például a 
diákközgyűlésen történtekről számolsz be, kevésbé fontos, milyen színű pólót viselt 
azon a délutánon a párhuzamos osztály képviselője. Ilyenkor sokkal lényegesebb az 
eseményről való tényszerű tájékoztatás. Beszámolódat az ott elhangzott témakörök, 
felvetődött kérdések szerint csoportosítva, logikusan foglald össze! Beszámolód vé-
gén jó, ha az addig elmondottakat összegzed. A beszámoló lehet szóbeli vagy írásbeli.

5.   Számolj be szüleidnek az iskolában tartott kiselőadásodról! A beszámoló tartal-
mazzon részleteket a kiselőadás előkészítéséről, előadásáról és a hallgatóság visz-
szajelzéséről! Írj hozzá vázlatot a részfeladatok, események felsorolásával!

6.   Van-e az osztályodban olyan tanuló, akinek az élménybeszámolóit szereted hall-
gatni? Miért?

Gondolatgyűjtő

A kiselőadás és a beszámoló is a közlő műfajú fogalmazásokhoz tartozik. A kiselőadásban 
egy-egy témát fejt ki az előadó hallgatóság előtt. A beszámoló egy elvégzett munkáról 
szól. Az élménybeszámoló kötetlenebb és személyesebb történetmondás.

HÁZI FELADAT

1.   Tervezz kiselőadást irodalomból a most tanultak szerint! 

2.   Gyűjtsd össze az internetről az aradi vértanúk nevét! A névsor összeállításakor 
ügyelj a helyesírásra! Válaszd ki egyiküket, és írj beszámolót arról, hogyan néztél 

utána az életútjának!

Ugyanaz másképp
Vannak olyan szókapcsolatok, amelyeknek a jelentése nagyon hasonló. 
Pl. megszületik – világra jön, meglátja a napvilágot stb.

Gyűjts minél több szókapcsolatot az alábbi kifejezésekhez!

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

haragos lesz
meghal

megijed, fél  

gyorsan távozik
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  Dani naplója

Ma házi fogalmazást kell írni irodalomból. A címe: Mindenki köteles a testvérét szeretni. 
Ezt a mondatot Erzsi néni A rókaszemű menyecske című meséből választotta, és az órán 
hosszasan beszélgettünk a testvéri szeretetről. De a feladat így is nagyon nehéz. Könnyű 
annak, akinek nincs testvére! Az gondolatban imádhatja a testvérét, de én? Nem mondom, 
hogy nem szeretem a húgaimat, de ez sokszor nem könnyű.

Nórit kifejezetten utáltam, amikor megszületett, mert apa is folyton vele foglalkozott, a 
legkevesebb idő rám jutott a családban. Amikor meg az osztállyal harmadikban egy szín-
darabot adtunk elő, folyton a színpad előtt rohangált, anya meg utána, ahelyett hogy engem 
figyelt volna. Így aztán, amikor anya egy nap azt mondta nekem: „Danikám, kisfiam, 
képzeld el, lesz még egy kistestvéred!” – mosolyogtam ugyan, magamban azonban elfinto-
rodtam. „Még egy bőgőmasina – gondoltam –, aki összerágcsálja a ceruzáimat, meg elcseni 
a mosdóból a fogkefémet, hogy hóesést fessen vele, mint Nóri!” Aztán megszületett Bori, 
akit első perctől mindenhova viszünk magunkkal. Nóri meg idén iskolás lett, így végre vele 
is lehet értelmes dolgokról beszélgetni. Különben most, hogy így végiggondoltam a dolgot, 
nem is olyan nehéz az embernek a testvérét szeretni!

„Képzeld el, lesz még egy kistestvéred!” 
– olvassuk Dani naplójában. Ám ha han-
gosan olvassuk a szöveget, képzel helyett 
ezt halljuk: [kébzel]. Vagyis a p helyett b 
hangot ejtünk, a zöngétlen p zöngés b-vé 
változott. Hasonló jelenséget látunk a 
mese elején is, ahol a király „rögtön szólt 
a fiainak”, hogy fogják el a madarat. Itt a 
rögtön szóban hasonló változás történik, 
amelyet így ejtünk: [röktön]. Vagyis a g 
helyett k hangot hallunk, ejtéskor a zön-
gés g zöngétlen k-vá változott.

Láthatjuk tehát, hogy az egymás mellett álló mássalhangzók gyakran hatnak egy-
másra. Emiatt gyakran megváltozik a kiejtésük, sőt látni fogjuk, hogy olykor az írás-
módjuk is. A zöngésség szempontjából eltérő mássalhangzók találkozásakor az egyik 
a másikhoz hasonlóvá válik. Ilyenkor az első mássalhangzó zöngésség szerinti párját 
ejtjük. Ezt nevezzük zöngésség szerinti részleges hasonulásnak.

Ha az első mássalhangzónak nincs zöngésség szerinti párja, nem jöhet létre zön-
gésség szerinti részleges hasonulás, illetve akkor sem, ha a második hang a v (hetven, 
és nem he[d]ven).

32–33.  Mássalhangzók hangkapcsolódási 
szabályszerűségei I.



110

1.   Keress példákat Dani naplójában a zöngésség szerinti részleges hasonulásra!

2.   Keress példákat a képzés helye szerinti részleges hasonulásra is!

3.   Gondold végig, mi lehet az oka a mássalhangzók hasonulásának! Segítségül 
mondd ki hangosan a kigyűjtött szavakat a leírt hangokkal! Mit tapasztalsz?

4.   Az alábbi szavak segítségével mondd el társaidnak, mit jelent a zöngésség szerinti 
részleges hasonulás: csapda, adta, vízszint, lökdös, fogkefe!

5.   Mondd el társaidnak a következő szavak segítségével, mit jelent a képzés helye 
szerinti részleges hasonulás: azonban, angyal, van még!

HÁZI FELADAT

1.   Mit gondolsz, hogyan szeretne élni Dani húsz év múlva? Írj róla 5-6 mondatot!

2.   a)  Ejtsd ki az alábbi szavakat! Írd le a füzetedbe, hogy melyik mássalhangzó haso-
nul az egyes kifejezésekben! Nevezd meg, mi helyett mit ejtünk!

színpad vesdezt különbennyelvtanhangya

b)  Beszéljétek meg, hogy a hasonulás melyik fajtáját ismertétek fel! Idézd fel a 
hasonulás fajtáit! 

Néhány esetben írásban is jelöljük a részleges hasonulást (lélek + zik → lélegzik, kéz 
+ tyű → kesztyű).

Létezik másféle részleges hasonulás is.
A kénpor szóban például az n helyett m-et, a hangya kimondásakor az n helyett 

ny-et ejtünk. Az n az egyetlen hangunk, amely az utána álló mássalhangzó hatására 
azzal azonos képzési helyen álló m vagy ny hanggá változik. Ezt nevezzük a képzés 
helye szerinti részleges hasonulásnak: kénben – ké[m]ben, rongy – ro[ny]gy.
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34–35.  Mássalhangzók hangkapcsolódási 
szabályszerűségei II.

Sok fájdalommal, kevés reménnyel – olvashatjuk Dani naplójában. A mondat két 
toldalékos szavában ugyanazt a nyelvtani jelenséget figyelhetjük meg. Fájdalommal, 
reménnyel: mindkét szót a -val, -vel raggal látta el Dani, de mégsem ezt írta le: fájda-
lomval, keserűségvel. Ehelyett a rag v hangja teljesen hasonult az előtte álló mással-
hangzóhoz, így m + v helyett m + m került a naplóba, ny + v helyett pedig ny + ny, 
vagyis nny. Ezt írásban jelölt teljes hasonulásnak hívjuk.

A teljes hasonulásnak olyan formája is van, amely csak a szavak kiejtésekor érvé-
nyesül, de írásban nem jelöljük.

„Fújdogálja”, olvashatjuk az egyik népdalban, „készüljön a násznép”, olvashatjuk 
egy vőfélyversben. Mindkét részlet arra mutat példát, amikor az l hasonul a j-hez, ám 
csak a kiejtésben. Így ejtjük ugyanis a szavakat: [fújdogájja], [készüjjön]. Vagyis l + j 
helyett hosszú jj-t ejtünk, írásban azonban ezt a teljes hasonulást nem jelöljük. Továb-
bi példák: álljon – á[ jj]on, valljuk – va[ jj]uk, bátyja – bá[tty]a, egészség – egé[ss]ég.  
A teljes hasonulásnak ezt a típusát írásban jelöletlen teljes hasonulásnak nevezzük.

  Dani naplója

Irodalomórán vidám népdalokat olvastunk, törin viszont szomorú eseményre emlékeztünk: 
az aradi vértanúk kivégzésére. Egy színész is fellépett a megemlékezésen: bemutatkozott, 
majd a vértanúk búcsúleveleit olvasta fel. Eddig valahogy nem is gondoltam, hogy ezek 
a férfiak, akiknek az arcképe minden évben lenéz ránk a faliújságról, ugyanolyan apák 
voltak, mint amilyen az enyém is. Családjuk volt, feleségük és gyerekeik. Egészségükkel 
nem törődve küzdöttek az igazságért, és még utolsó leveleikkel is arra biztatták a családju-
kat, hogy elveik vezessék majd gyerekeiket, őrizzék meg őket emlékezetükben. Furcsa volt 
így találkozni Batthyányval vagy például Knézichcsel. Szerénynek és bátornak tűntek, és 
szerintem meg sem fordult a fejükben, hogy bátorságukkal hőssé válnak. Furcsa volt hal-
lani, ahogy szerelmükről írtak haláluk előtti utolsó perceikben a zárkából. Ezek a levelek 
persze egészen másként beszélnek a szerelemről, mint a népdalok. Sok fájdalommal, kevés 
reménnyel.

1.   Keress példákat Dani naplójában az írásban jelölt teljes hasonulásra! Mi hasonult 
mihez a gyűjtött szavakban?

2.   Keresd meg a naplóban azt a két szót is, amelyben írásban jelöletlen teljes hasonu-
lás történt!

3.   Ejtsd ki hangosan a következő három szót: község, hagyjál, álljatok! Magyarázd 
el társaidnak e szavak segítségével, mit jelent az írásban jelöletlen teljes hasonulás!
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Gondolatgyűjtő
TELJES HASONULÁS

ÍR
ÁS

BA
N

 
JE

LÖ
LT

telefon + val → n v  →

tündér + vé → r v  →

doh + val → h v  →

méh[mé] + vel  →

kiejtve leírva

[telefonnal] =

[tündérré] =

[dohhal] =

[mével/méhhel]

telefonnal

tündérré

dohhal

méhvel/méhhel

ÍR
ÁS

BA
N

 
JE

LÖ
LE

TL
EN

ül + j → jl  →

igaz + ság → sz  →

át + csúszik → cst  →

öt + cica → ct  →

hagy + ja → jgy  →

[üjj] 

[igasság] 

[áccsúszik] 

[öccica] 

[haggya] 

ülj

igazság

átcsúszik

öt cica

hagyja

HÁZI FELADAT

1.   Olvasd fel hangosan a következő szavakat! Írd le a füzetedbe közülük azokat, 
amelyekben írásban nem jelöljük a teljes hasonulást!

bátyja hagyja dühhelolvassa székkel méhvel

2.   Rakj össze toldalékos szavakat az alábbiakból! Írd le a füzetedbe két csoportra 
bontva! Az egyik csoportba (A) az írásban jelölt teljes hasonulást, a másik csoport-
ba (B) az írásban jelöletlen teljes hasonulást tartalmazó szavakat írd! 

tól–ig
Ezt a játékot egyéni és páros versenyben is játszhatjátok. Aki hamarabb megoldja 
a feladatot, az kap jutalompontot. A játék lényege, hogy egyik szótól a másikig úgy 

kell eljutni, hogy lépésenként csak egy betűt szabad kicserélni. Például: hogyan lesz a szép-
ből rút négy lépésben? Szép – szét – rét – rút.
Lássuk, ki oldja meg hamarabb a következő feladványokat! Találjatok ki ti is újabb példákat!

TÁRSASJÁTÉK

tör→zúz keze→lába húz→von

-val

-vel

-vé
-ség

-vá

düh

Péter hagy

áll

-j -ja
-ság asztal

gazsegít

vidám

ad
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  Dani naplója

Hát, mondjuk, tök jókor tanultuk ezeket a „keserveseket” meg „búcsúztatókat”, ugyanis 
nekünk is van kit búcsúztatnunk. Marci ugyanis az őszi szünet után már nem jött iskolá-
ba, mert az apja Amerikában vezeti majd a cége kirendeltségét.

Az igazság az, hogy számítottunk már erre, mert a szülei hetek óta gondolkodtak 
azon, hogy menjenek vagy maradjanak. Marcinak speciel semmi kedve sem volt ahhoz, 
hogy iskolát váltson, és bizony most sincs. Az osztály sokat gondolkodott azon, milyen 
búcsúajándékot adjon. Többek között készítettünk neki egy fotóalbumot a régi osztályki-
rándulások képeivel. Az első oldalra a kedvencünk került: az, amikor az osztály tagjai a 
visszhangot jelenítették meg a Tihanyi-fennsíkon szoborcsoport formájában. A kép jobb 
oldalán a fél osztály a visszhang, a bal oldalán a másik fele a fennsík. Mindezt komolykodó 
arccal! Sokat nevettünk, felelevenítettük a kirándulások legviccesebb pillanatait. A két új 
gyereken látszott, hogy unja a mulatságot, de azért ők is maradtak. Senki sem akart haza-
menni. Végül megbeszéltük, hogy az interneten meg telefonon tartjuk majd a kapcsolatot. 
Kár, hogy az már nem lesz olyan!

Mindjárt a napló legelején, Dani második szavában megfigyelhetsz egy újabb 
nyelvtani jelenséget: a „mondjuk” szóban a dj hangkapcsolat helyett gy-t ejtünk. 
A népdalok szavai közt pedig ezt látjuk: „megszomorítson”. Az eset ugyanaz: a ts 
hangkapcsolat helyett hosszú ccs-t ejtünk. Mi történik itt? Ha két kü-
lönböző mássalhangzó találkozásakor egy 
harmadik hangot ejtünk, összeolvadás 
tör ténik. Haladjon helyett hala[ggy]on,  
kétség helyett ké[ccs]ég, fűtjük helyett 
fű[tty]ük. Az összeolvadást írásban nem jelöljük.

Egészen más eset a rövidülés, például Daninak ebben a sza-
vában: visszhang. Itt a következő mássalhangzó-kapcsolódási 
szabályszerűség érvényesül: amikor egy hosszú mássalhangzót 
követ vagy megelőz egy másik mássalhangzó, ej-
téskor rövidülés történik. Írásban ezt sem jelöljük, 
de a hosszú mássalhangzót mindig röviden ejtjük: 
varrt – va[r]t, kisebbre – kise[b]re, gubanccal – 
guban[c]al.

Mássalhangzó hangkapcsolódási szabályszerűség a mássalhangzó-ki-
esés jelensége is. Erre jó példa, amikor Dani kijelenti: Marci barátjának „most sincs” 
kedve elutazni. Ennek kimondásakor a t hangot valójában nem ejtjük. Vagyis: ha 
egymás mellé három különböző mássalhangzó kerül, ejtéskor rendszerint a közép-

36–37.  Mássalhangzók hangkapcsolódási 
szabályszerűségei  III.
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ső mássalhangzó kiesik: rakd ki – [rak ki]. Ez tör-
ténik az olvasott népdal szavainak kimondásakor 
is, amikor a: „Mi lesz belőlünk galambom?” sort 

valahogy így ejtjük ki, a k hangot elveszítve: 
[belőlüngalambom]. A hangkiesést gyakran 
más szabályszerűség is kíséri: rakd be – [rag 
be], mindnyájan – [minnyájan].

Gyakran előfordul, hogy 
két magánhangzó közötti, rövid mássalhangzók kiejtés-
ben megnyúlnak: szalag [szallag], kisebb [kissebb], utána 
[utánna], minél [minnél]. Ügyelj rá, hogy írásban ne je-
löld az ilyen mássalhangzónyúlásokat!

1.   Csoportosítsd a füzetedbe az alábbi szavakat a bennük érvényesülő törvények  
szerint: összeolvadás, rövidülés, kiesés, nyúlás! (Egy szó lehet, hogy több cso-
portba is tartozhat.)

JOBBRA, HALLGATJA, HAGYJA, LÁTSZIK, 
KEZDD, MINÉL, KISEBBRE, HOZD BE, ADSZ

Gondolatgyűjtő
ÖSSZEOLVADÁS RÖVIDÜLÉS

adjon tanítja adsz barátság szebbre hallgat mondd otthon

d + j = ggy t + j = tty d + sz = cc t + s = ccs bb + r = br ll + g = lg n + dd = nd tt + h = th

kiejtve [aggyon] [taníttya] [acc] [baráccság] [szebre] [halgat] [mond] [othon]

leírva adjon tanítja adsz barátság szebbre hallgat mondd otthon

KIESÉS NYÚLÁS
mindnyájan rajzszög mondta nézd meg kisebb egyet szalag minél
n + d + ny = 
nny

j + z + sz = 
jsz

n + d + t = 
nt

z + d + m = 
zm

i + s + e =
isse

e + gy + e =
eggye

a + l +a =
alla

i + n + é =
inné

kiejtve [minnyájan] [rajszög] [monta] [nézmeg] [kissebb] [eggyet] [szallag] [minnél]
leírva mindnyájan rajzszög mondta nézd meg kisebb egyet szalag minél

Összeolvadó szavak
Keressétek meg azt a mássalhangzót, amelyet ha két különálló szóhoz raktok, egy-
beolvasztja őket! Nem kell a két szó között lennie, például: savanyú íz – savanyúvíz, 

oly ócska – folyócska, golyócska. Na lássuk, ki a leggyorsabb!

TÁRSASJÁTÉK

egy elem e hely ép cső e remény
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38. Részösszefoglalás I.

  Dani naplója

Ki gondolta volna, hogy infóórán ugyanaz kerül szóba, ami a magyaron! Pedig ma ez tör-
tént. Irodalomból a búcsúverseket vettük, infón meg az 1956-os forradalom helyszínneveit 
kellett megszerkesztenünk, mégpedig úgy, hogy különböző betűtípusokat használjunk: 
folyóírásos vagy nyomtatott, álló és dőlt, kis- és nagybetűket. Nehezítette a feladatot, hogy 
más-más színűre kellett színeznünk a magánhangzókat, a mássalhangzót jelölő egy- és 
kétjegyű betűket. Csak a dzs maradhatott volna fekete, de az nem volt a feliratok közt. 
Közben a forradalomról beszélgettünk, az óra végén pedig meghallgattuk az interneten 
az „Elindultam szép hazámból” kezdetű népdalt – pont azt, amit magyaron is vettünk! 
Meglepett minket, hogy ez is fenn van az egyik videómegosztó portálon, nem csak a Tank-
csapda számai. Az egyik feldolgozást például Cseh Tamás énekli, de a másiknál nem ér-
tettük, hogy kicsoda. Tomi kérte is a tanárt, hogy mutassa meg még egyszer, de ő nem tette, 
mert nagyon dühös lett. Mondjuk érthető is, mert Tamás elég bunkó módon kiabált bele az 
órába. Ettől aztán jól el is romlott a hangulat, és még szünetben is újra meg újra beszóltunk 
neki, hogy jobb lesz, ha máskor befogja.

Nem csoda, hogy Daniéknak meg kell küzdeniük informatikaórán a betűkkel, hiszen 
a beszédhangokat írásban betűkkel jelöljük. Amint számukra is kiderült a gyakorlás 
során, a betűk formája többféle lehet: nyomtatott, írott vagy rajzolt betű, kisbetű 
vagy nagybetű. Olvasáskor lényegében rejtvényfejtést végzünk: megfejtjük a betűk 
jeleit. Akármelyik formáját látjuk a betűnek, azt a hangot ejtjük ki, amelyet a betű 
jelöl. (Kivéve, ha valamelyik mássalhangzó-kapcsolódási szabályszerűség – például a 
teljes hasonulás vagy az összeolvadás – megváltoztatja a kiejtést.)

Nem írhatunk persze mindig számítógépen, időnként kézzel is kell írnunk. Ilyen-
kor nemcsak a helyesírásra, hanem a – mások által is olvasható – szépírásra is érde-
mes törekedni! Máskülönben írásunk olyan rejtvénnyé válik, amelyet senki sem tud 
megfejteni.

Az adott betű persze csak a magyarban jelöli többnyire ugyanazt a hangot, ame-
lyet kiejtünk. Angolul sokszor egészen másként ejtjük az adott hangot, illetve a leírt 
alakot. Jó példa erre az eleven szó. Magyarul a jelentése: élő, mozgékony, angolul: 
tizenegy. A magyar szóban mindhárom e betűt egyformán e hangnak ejtjük. Az an-
gol szóban az első e betű ejtése i, a másodiké e, a harmadikat szinte nem is ejtjük.

1.   Vedd sorra a korábban a hangkapcsolódási szabályszerűségről tanultakat az alábbi 
példák alapján! Melyik példa melyik szabályszerűségekre igaz? 
dobta [dopta], fogkrém [fokkrém], kengyel [kenygyel], áldjon [álgyon], hallgató 
[halgató], mindnyájan [minnyájan]
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HÁZI FELADAT

1.   A hiányzó betűkkel helyesen kiegészítve írd le a füzetedbe a következő mondato-
kat!
„Mit szólnál hozzá, királynő – kérdesz/zte ety/gyszer felháborodottan a gyé-
mántasztal, aki olyan öreg volt már, hogy szakálla fürtty/jei, mint valami terítő 
kristálybojtty/jai lók/gtak le a lapjáról, – ugyan mit szólnál hozzá, Írisz, ha a te 
lábadat csavarná ki valaki, és elkezdené esztergálni? Örülnél? Ugye, nem? Hát 
akkor légy szíves, és beszélj a királyfival!”

(Idézet Szabó Magda: Tündér Lala című regényéből)

1

2

3

4

5

6 7

8

9

SZÓREJTVÉNY II.

A füzetedbe rajzold le a rejtvényt, oldd meg
a meghatározások szerint!
A szópárokban csak a magánhangzó hosszúsága tér el!

Függőleges
1. zsinórdíszítés
3. folyónév
4. Hol?
7. egység, szakasz 
8. hangot ad

Vízszintes
2. sarok, szeglet 
3. helységnév 
5. az egyik vezér neve
6. Honnan?
9. ütés
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A magánhangzók
– a magyar nyelvben 14 van
– képzésükkor a levegő nem ütközik akadályba a szájüregben
– önmagukban is szótagot alkothatnak

A mássalhangzók
– a magyar nyelvben 25 van 
– képzésükkor a levegő akadályba ütközik (kivétel: h hang)
– egy magánhangzóval együtt alkothatnak csak szótagot

Magánhangzótörvények

Hangrend Illeszkedés

Mássalhangzótörvények

Hasonulás
Részleges hasonulás Teljes hasonulás

Zöngésség 
szerinti

Képzés 
helye szerinti

Írásban 
jelölt

Írásban 
jelöletlen

Összeolvadás
Mássalhangzó-rövidülés
Mássalhangzó-kiesés

39. Részösszefoglalás II.

1.   Nézzük meg a táblázatokat, és foglaljuk össze a hangokról tanultakat a füzetbe  
bővíthető fürtábrával!

hangok

msh.
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A mAgánhAngzók

– a magyar nyelvben 14 van
– képzésükkor a levegő nem ütközik 

akadályba a szájüregben
– önmagukban is szótagot alkothat-

nak

2.  Keressetek 2-2 példát Dani előző 
órai naplójából a magánhangzótörvé-
nyekre! Írjátok le a füzetbe!

A mássAlhAngzók

– a magyar nyelvben 25 van
– képzésükkor a levegő akadályba ütközik (kivétel: h hang)
– egy magánhangzóval együtt alkothatnak csak szótagot

3.   Keressetek példákat a mássalhangzók hangkapcsolódási szabályszerűségeire Dani 
előző órán olvasott naplójából, írjátok le a füzetbe!

4.   Figyeld meg a következő szavakat! Melyik hangkapcsolódási szabályszerűség ér-
vényesül bennük: kardja, vadság, telefonja, játszik, fordítja, olts, fáradsz? Gyűjtsd 
össze, mely mássalhangzók találkozásakor történik ez!
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• Mit nevezünk beszédhangnak?
• Sorold fel a hangképző szerveket a levegő útjának sorrendjében, közben mutass 

rá magadon, hogy hol találhatók!
• Milyen akadályokba ütközhet hangképzés során a kiáramló levegő?
• Hogyan keletkeznek a zöngés és a zöngétlen hangok?
• Zöngés vagy zöngétlen a suttogáskor ejtett beszédhang?
• Érvelj példákkal, hogy a magánhangzók önmagukban is lehetnek szótagok!
• Jellemezd a kora délután kifejezés magánhangzóit a tanult szempontok szerint!
• Melyik magánhangzóra gondoltam? Írd le a füzetedbe! 

a) hosszú, magas (felső nyelvállású), ajakréses: ………………… 
b) rövid, mély (alsó nyelvállású), ajakkerekítéses: ………………

• Készíts te is hasonló feladványt társaidnak!
• Hogyan képezzük a magánhangzókat? 
• Hogyan csoportosítjuk a magánhangzókat? Készíts róla táblázatot példákkal!
• Hogyan képezzük a mássalhangzókat? 
• Hogyan csoportosítjuk a mássalhangzókat? Készíts róla táblázatot példákkal!
• Mi a hangrend? 
• Hogyan csoportosítjuk a szavakat a hangrend szempontjából?
• Milyen mássalhangzók hangkapcsolódási szabályszerűségeiről tanultál még? 

Mondj rájuk példákat!
• Mi az a teljes hasonulás? Milyen fajtái vannak? Mondj rá példákat!
•  Mikor érvényesül a részleges hasonulás? Milyen fajtái vannak? Mondj rá példákat!
•  Milyen mássalhangzó-hangkapcsolódási törvényeket tanultál még? Mondj rá-

juk példákat!

Scrabble
Talán ismeritek a Scrabble nevű játékot, amelyben egy táblán betűkből kell értel-
mes szavakat kirakni, a játékostársak szavaival keresztezve. Ennek egy kicsit egy-
szerűbb változatát akár az iskolában is játszhatjátok szabad időtökben. Rakjatok ki 
minél több szót a következő betűk felhasználásával! Több fokozat lehet. Először minden be-
tűt csak egyszer használhattok fel, majd egy következő játékban annyiszor, ahányszor akar-
játok. Versenyezzetek, hogy adott időre (például három, öt perc alatt) kinek sikerül több szót 
összeírnia! Találjatok ki ti is legfeljebb tizenöt betűből álló betűsorokat! Jó játékot!

TÁRSASJÁTÉK

Ellenőrizd a tudásodat!
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40. A szavak szerkezete

  Dani naplója

Érdekes, hogy Zeusz minden egyes embernek küldött a becsületérzésből és az igazságból. 
A múltkor a történelemdolgozatnál láttam, hogy Zsuzsi puskázik, így az ő dolgozata ötös 
lett, az enyém meg csak négyes. Ez bántotta az igazságérzetemet, de nem szóltam, csak 
magamban megállapítottam, hogy neki valószínűleg kevesebb jutott becsületérzésből. Már-
ta néni valamit sejthetett, mert a dolgozat kiosztásakor épp erről beszélt hosszasan. Még 
kérdéseket is tett fel Zsuzsinak a dolgozatból, aki nem igazán tudott válaszolni. Aztán 
már nem vettünk új anyagot, hanem a magyar kultúra napjáról, a Himnusz születésnap-
járól beszélgettünk. Arról, hogy bár ez nem piros betűs nap, mégis ünnep. Megemlékezé-
seket tartanak, este díjátadással ünneplik azokat, akik a magyar kultúráért sokat tettek. 
Szóba került Kölcsey, Erkel Ferenc, a reformkor. Otthon elmeséltem az egész történetet, 
amire apa azt mondta, a tudás a fontos, nem a jegy. Kivételesen tovább maradhattam a tévé 
előtt, és az ünnep miatt megnézhettem az emlékműsor első részét.

Létrejött az emberi élet – olvashatjuk Prométheusz történetében –, de nem rendel-
kezett a becsületérzéssel és az államvezetés tudományával. Ilyen szavakat olvastunk a 
történetben: létrejött, becsületérzés, államvezetés. 

1.   Érveljetek! Egy-egy szó ez vajon, vagy két-két szó? 

Hogy eligazodjunk ebben a kérdésben, meg kell ismerkednünk a szavak szerke-
zetével.
Szerkezetük szerint a szavak lehetnek egyszerű (ház) vagy összetett (házmester) 
szavak.
Az összetett szó előtagból és utótagból áll:
kutya + eledel = kutyaeledel          kutya | eledel

előtag + utótag = összetett szó       előtag | utótag
 
A többszörösen összetett szó előtagja és/vagy utótagja
összetett szó:
nyelvtan + tanár, bolha + nyakörv, autóbusz + végállomás

2.   Játsszatok padtársaddal! Alkossatok összetett szavakkal minél hosszabb szóláncot 
(gyár + kémény + seprő + gép + kocsi + kerék + nyom + olvasás + óra + …)! A lánc meglévő 
elemeit mindig ismételjétek el!
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A szóösszetétellel alkotott szavak sokszor mást jelentenek együtt, mint külön-kü-
lön: magyar tanár az, aki magyar nemzetiségű, magyartanár pedig, aki például az ösz-
szetett szavakról kérdez, vagyis magyart tanít.

3.   Keress példákat egyszerű és összetett szavakra a naplóban!
Az egyszerű szó lehet tőszó (kéz) vagy toldalékos (kézi) szó. A toldalékos szó 
szótőből és toldalékból vagy toldalékokból, szóelemekből áll:

mester + -ség mester | ség
mester + -é mester | é
mester + -nek mester | nek
szótő + toldalék szótő | toldalék (szóelemek)

A toldalékok fajtái: a képző, a jel és 
a rag. Ezek önállóan nem léteznek a 
nyelvben, csak valamilyen szóalak-
hoz kapcsolódva. A szótő jelentését 
( jelentésmag) a toldalékok módosíthat-
ják, megváltoztathatják. Az összetett sza-
vakat is lehet toldalékolni (fényképezés, fényképezők, fényképezőt).

4.   Sorold fel a szóelemek fajtáit!

5.   a) Írd le a füzetedbe minden lehetséges helyen elválasztva a következő mondato-
kat!
Nagyapám vasárnap egész délután a nyugágyban pihent.
A bátyám tegnapelőtt érkezett haza külföldről.
A macska felugrott az asztalra.

b) Emeljétek ki, húzzátok alá a füzetben az összetett szavakat!

c) Ellenőrizzétek és értékeljétek páros munkában a megoldásokat!

6.   Játssz a szavakkal! Cseréld fel az előtagot és az utótagot! Mit jelent így a szó? Al-
koss velük mondatot a füzetedbe!
szemüveg – ……………… ablaküveg – ……………… bankjegy – …………….
szertorna – ……………… hitelbank – ……………… helyszín – ……………..

7.   Készíts szóláncot összetett szavakból! Az első szó utótagja a második szó előtag-
ja… és így tovább. Pl. sorház – háztető – tetőablak – ablakszem – szemüveg- stb.
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Gondolatgyűjtő

SZÓ = SZÓTŐ + TOLDALÉKOK (KÉPZŐ + JEL + RAG)
Egyszerű szavak: egy tagból állnak
Összetett szavak: ELŐTAG + UTÓTAG, vannak többszörösen összetett szavak is.

Szógyarapító
Alkossatok csapatokat! A feladat: adott időre minél több szóösszetételt alkotni 
egy alapszóhoz. Legyen az alapszó a hó! A lehetséges összetett szavak, például: 
hógolyó, hóhányó, hókotró stb. Az idő leteltével minden csapat olvassa fel a szava-

it. Ami már elhangzott, azt ki kell húzni. Az a csapat nyer, amelyiknek a legtöbb egyedülálló 
szóösszetételt sikerült írnia.

TÁRSASJÁTÉK

HÁZI FELADAT

1.   Válogasd szét a szóhalmazból az egyszerű és az összetett szavakat! Írd le őket a 
füzetedbe, két oszlopba rendezve!

2.   Alkoss mondatot az alábbi szavak felhasználásával! Írd le őket a füzetedbe, majd 
olvassátok fel egymásnak a padtársaddal! Figyeljétek meg, ki hogyan alakította át 
a szavakat!
a) holnap, délután, sétál, mi, fagyizó
b) Lajos, Klára, nem, szeret, kutya, sétáltat, késő, este, park
c) nyár, sok, süt, nap, ezért, jól, felmelegszik, Balaton, víz

3.   Bontsd mondatokra, majd szavakra az alábbi összeolvadt szöveget! Írd le helye-
sen, írásjelekkel ellátva a füzetedbe! Vigyázz! Sok összetett szó is van benne, eze-
ket nem kell felbontani!

Lázár Ervin: Nagyapa meg a csillagok – részlet 
NagyapanapközbenolyanmintmindenmásöregemberAzazegészenmégse-
molyanmertfütyörészniszokottésbeszélgetazalmafáivalKedveseketmondhat-
nekikmertazalmafákmajdnemmindigmosolygósakDeháteztnemfurcsállotta-
BabóTittimerthaegykicsitodafigyeltőmagaistudottazalmafákkalbeszélgetni-

Egyszerűezannakakitudalmafául

szépség város főváros

sálak csipkesál nadrágos

szépkorúhallás

farmernadrág virágpalánta

hallókészülék
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41–42. A toldalékok: a képzők

  Dani naplója

Amikor elkezdtünk készülődni a farsangra, akkor osztályfőnöki órán a DÖK-képvise-
lőnk kihirdette, hogy a mi osztályunknak az antik görög világot kell megjelenítenie jel-
mezekben, kis produkcióval. Szegény a-soknak az ősember jutott, de mi szerencsések vol-
tunk, mert az idén tanultunk az athéni demokráciáról, és nemrég olvastuk Prométheusz és 
Odüsszeusz történetét is. Pénelopé a szépséges Cili volt, arról viszont komoly vita alakult 
ki, hogy kit öltöztessünk be Odüsszeusznak. Szerettem volna, ha engem választanak, 
de végül a legmagasabb tanuló, Gergő mellett döntöttünk. Erzsi néni a jelmezkészítéshez 
segítségül hívta Anna anyukáját, aki varrónő. A fiúk hoztak sós süteményeket (én a ked-
vencemet, sajttal töltött kiflit), a lányok gondoskodtak az édességről, üdítőt mindenkinek 
kellett hozni. A farsangra meghívtak zenészeket, volt tánctanulás és táncverseny, rendez-
tek tombolát és osztályok közötti jelmezversenyt, amelyet megnyertünk!

„Sorsa egészen meghatotta az istenségeket” – olvashatjuk Odüsszeuszról. Ha ala-
posabban szemügyre vesszük az istenségeket szót, újabb ismereteket szerezhetünk a 
szavak szerkezetéről.

 isten + -ség + -ek + -et
 ↓ ↓   ↓ ↓
 szótő képző jel rag

Alsóban már megtanultad, hogy a többes szám jele a -k, a tárgy ragja a -t. Az előttük 
lévő hangot (-e) előhangzónak nevezzük. Sok mássalhangzóra végződő szavunk-
hoz a toldalékokat előhangzóval kapcsoljuk (porol, poroz; mézek, mézet; fogak, fogat). 
Ezért elemzéskor az általunk javasolt jelölésben a toldalékokat aláhúzással is jelöljük, 
míg az előhangzókat nem.

virág|kert|ész|e|k|e|t – összetett szó
virág – előtag, egyszerű szó, tőszó
kert|ész|e|k|e|t  – utótag, egyszerű, többszörösen toldalékos szó

szótő + toldalékok
kert – szótő
-ész – képző
-e – előhangzó
-k – a többes szám jele
-e – előhangzó
-t – tárgyrag
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1.   Keress Dani naplójában toldalékos szavakat, és nevezd meg a toldalékok fajtáit!

2.   Figyeld meg, és írd le a füzetedbe a tanulóknak szón a toldalékok sorrendjét!

Ha egy szóban mindhárom toldalékfajta szerepel, a képzők a szótőhöz kapcsolód-
nak, utánuk a jelek és/vagy valamilyen rag. Egy szótőhöz több képző is kapcsolód-
hat, például: hall|gat|hat|ó|ság. De mi is voltaképpen a képző? A képző olyan tolda-
lék, amely megváltoztatja a szó jelentését (kér|és, kér|elem, kér|dez|get).

A képzővel ellátott szavaknak új jelentésük van, ezért a szóképzéssel nyelvünk 
szókincse gyarapodik: számítógépezik, internetezik, hálózatépítő. A képzőket aszerint is 
csoportosíthatjuk, hogy megnézzük, milyen jelentésű szót képezünk velük. Eszerint 
vannak:

• a Ki? Mi? Kik? Mik? kérdésre felelő megnevező szavakat képzők (fog|ász, 
Évi|ke, pihen|és, okos|ság, Kováts|né, egyetem|ista),

• a Milyen? kérdésre felelő szavakat képző tulajdonságot kifejező képzők (fá|s, 
szigor|ú, fel|ső, marok|nyi, miskolc|i, ötödik|e|s),

• a Hány? Mennyi? kérdésre felelő szavakat képző mennyiséget kifejező szava-
kat képzők (negye|d, husza|dik),

• a Mit csinál? Mi történik vele? kérdésre felelő szavakat képző cselekvést kifeje-
ző képzők (ötöd|ö|l, hiány|o|l, kér|lel, hív|at, okos|kodik, szép|ül, szép|ít),

3.   Milyen képzőket találsz Dani naplójában? Gyűjts négy fajtát!

4.   Elemezd szerkezetileg a füzetedben a jelmezkészítéshez szót!

5.   Képezz az alábbi szavakból más szófajú szavakat! Versenyezzetek a padtársaiddal! 
Ki tud belőlük többet képezni: szép, SMS, olvas, szeret, hét, internet?

Szavak jelentése

hangulatfestő

ellentétes
jelentésűhangutánzó

rokon értelműegyjelentésű

többjelentésű

hasonló alakú

azonos alakú

köszönések

közhelyek

szállóigék

közmondások

szólások, szóláshasonlatok

Állandósult
szókapcsolatok

Szóelemek

Szótő Toldalékok

Képző Rag
Jel
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Gondolatgyűjtő

KÉPZŐK
Egy szóból új szót (szótövet) képeznek. Ez az új szavak alkotásának leggyakoribb módja.
A képzők:
–  mindig közvetlenül a szótő után állnak, 
–  megváltoztatják a szó alapjelentését, pl. hal-ász, zöld-ség-es, világ-os-ít, tanul-ni.
–  megváltoztathatják a szó szófaját.

Szóképző verseny
Alkossatok 4 csoportot! Egy-egy nagy csomagolópapírra dolgozzon mindegyik cso-
port. Az egyik csoport foglalkozásneveket gyűjtsön, a másik tulajdonságokat, a har-
madik cselekményekre utaló szavakat, a negyedik pedig megnevező szó. Csak képzett szavak 
lehetnek. Melyik csoport gyűjt több szót adott időre? 

TÁRSASJÁTÉK

HÁZI FELADAT

1.   Válogasd szét a füzetedbe a képzett és nem képzett szavakat! Keresd meg a kép-
zettek szótövét!

2.   Az -ász, -ész képző segítségével sok foglalkozásnevet képezünk. Gyűjtsetek pad-
társaddal legalább 4-4 példát -ász és -ész végződésű foglalkozásnevekre!

zöldes
nyaralás

merészbutaság

lépked kertész

más

mész

keres

felesKékes

6.   Figyeld meg, hogyan változik a szó jelentése az egyes képzők hatására! A jelenté-
sek magyarázatához foglald a szavakat mondatba!
– jár – járatlan, járogat, járó, járhat, járhatatlan
– tíz – tized, tizedel, tízes
– szép – szépül, szépít, szépítget, szépíthet
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„Az árvizek pusztítása kisebb a vízözö-
nénél” – ebben a mondatban szinte min-
den szó toldalékos. Az árvíz szóhoz a 
többes szám jelét illesztettük hozzá (-k), 
a pusztítás szóhoz a birtokos személyjelt 
(-a), a kis szóhoz a középfok jelét (-bb), a 
vízözönhöz pedig a birtokjelt (-é). E pél-
dák is mutatják, hogy a jel közvetlenül 
kapcsolódhat a szótőhöz vagy a képzett 
szóhoz. Utána csak újabb jel(ek) vagy rag állhat(nak). Egy szót több jellel is toldalé-
kolhatunk: él | e | s | e | bb | e | k | é | i | nek.

A jelek módot, időt, birtoklást fejeznek ki, ezzel módosítják a szó jelentését.
A Mit csinál? Mi történik vele? kérdésre felelő szavak, a cselekvést kifejező sza-

vak jelei:
– időjelek: múlt idő jele: -t, -tt (tanul|t, javít|o|tt)
– módjelek:
felszólító mód jele (általában): -j (mesél|j)
feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né (ír|na, üt|ne, ír|ná, üt|né)
A Ki? Mi? Kik? Mik? kérdésre felelő szavak, a megnevező szófaj jelei:
– többes szám jele: -k (fiú|k, tanú|k)
– birtokos személyjelek: -m, -d, -a/-e, -ja/-je, -nk/-unk/-ünk, -tok/-tek/-tök, 

-uk/-ük, -juk/-jük (apá|m, apá|d, ap|ja, apá|nk, ház|unk, ház|a|tok, ház|uk)
– birtoktöbbesítő jel: -i (barát|a|i|m)
– birtokjel: -é (Károli|é)
A Milyen? kérdésre felelő szavak, a tulajdonságot kifejező szavak jelei:
– fokjelek: középfok jele: -bb (bölcs|e|bb)
 felsőfok jele: leg- + -bb (leg|bölcs|e|bb)
 túlzó fok jele: legesleg- + -bb (legesleg|bölcs|e|bb)

Nem csak jeleket látunk azonban a fentebb vizsgált mondatban: a vízözönénél 
szóban például a -nél ragot. A rag az utolsó a toldalékok sorában, utána már nem áll-
hat semmilyen más toldalék. A ragok határozzák meg a szavak mondatbeli szerepét 
(fej|é|t, nyelv|e|k|ben).

A Mit csinál? Mi történik vele? kérdésre felelő szavakhoz, a cselekvést kifejező 
szavakhoz járuló ragok:

– személyragok: -k, -m (lát|o|k, lát|o|m)
 -l, -sz, -d (játsz|o|l, lát|sz, lát|o|d)
 -Ø, -ja, -i (lát, lát|ja, ért|i)

43–44. A toldalékok: a jelek és a ragok
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 -unk/-ünk, -juk/-jük (lát|unk, lát|juk)
 -tok/-tek/-tök, -játok, -itek (lát|tok, lát|játok, ért|itek)
 -nak/-nek, -ják, -ik (lát|nak, lát|ják, ért|ik)
Mit csinál? Mi történik vele? kérdésre felelő szavakban a rag hiányára az áthúzott 

nulla utal: Ø.
A Ki? Mi? Kik? Mik? kérdésre felelő szavak, a megnevező szavakhoz járuló fon-

tosabb ragok:
– tárgy ragja: -t (kerékpár|t)
– birtokos jelző ragja: -nak/-nek (iskolá|nak [az épülete])
– határozóragok: -ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből, -hoz/-hez/-höz, -nál/-nél, -n,/-

on/-en/-ön, ra/-re, -ról/-ről, -tól/-től, -val/-vel (föld|ben, föld|be, föld|ből, föld|höz, 
föld|nél, föld|ön)

A Milyen? kérdésre felelő szavak, a tulajdonságot kifejező szavakhoz járuló 
fontosabb ragok:

– határozóragok: -an/-en, -ul/-ül (kék|en, franciá|ul)

Gondolatgyűjtő

JELEK
A szó szófaját, alapjelentését nem változ-
tatják meg, de a jelentését módosítják. 
Utalhatnak:
–  a cselekvés módjára, idejére, 
–  kifejezhetik a többes számot, 
–  a fokozást,
– a birtoklást,
–  pl. beszél-t, ír-j, hajó-k, nagy-(o)bb,  

Károly-é, cipő-m, testvér-ei.

RAGOK
A szótőhöz illesztett ragok segítségével 
mondattá fűzhetjük a szavakat. A tol-
dalékok sorrendje kötött a szótő után: 
képző+jel+rag.

Néhány fontos rag: 
tárgyrag (-t), birtokos jelző ragja (-nak/-
nek), határozóragok
(pl. -ban/-ben, -hoz/-hez/-höz, -nál/-nél,
-ra/-re, -ról/-ről)
igéhez: személyragok

HÁZI FELADAT

1.   Minek a jele? 
a)  Csoportosítsd a füzetedben az azonos jellel ellátott szavakat! Vigyázz! Van né-

hány kakukktojás is! Ezeket külön gyűjtsd!

b) Írj mindegyik csoportba még 2-2 saját szót!

legszebb

legalább

kisebbmanók

olvasstanultlovak

baj bókülj jöttrút
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Szógyarapító
Alkossatok csapatokat! Válasszatok ki egy tőszót! Ebből kell minden csapatnak mi-
nél több szót alkotnia adott idő alatt. A szavakat képzővel, jellel, raggal is el lehet 

látni. A végén olvassátok fel a listákat! Amelyik szó más csapatnál is előfordul, azt ki kell húz-
ni. Az nyer, aki a legtöbb egyéni szót gyűjtötte.

TÁRSASJÁTÉK

2.   Alkoss szavakat a következő képletek alapján a füzetedben!
– szótő + képző + képző
– szótő + jel + jel

– szótő + képző + jel + rag
– szótő + képző + rag

3.   Légy író! Írj rövid történetet az alábbi szavak felhasználásával! Olvassátok fel 
egymásnak a történeteiteket négyfős csoportokban! Írjátok le a füzetetekbe, 
hogy melyik szó milyen toldalékokkal van ellátva!

erdőben kenyerekkel lángosok

vívtakkibékültek győzött

4.   A szólásokból a szív szó hiányzó toldalékos alakjait írd le a füzetedbe! Beszéljétek 
meg páros munkában a jelentésüket!
Valami nyomja a szív__.

Belopta magát a szív___.

A szív__ vett valamit.

Nagy kő esett le a szív_____.

Nyomja a szív____.

Ami a szív__, az a száján.
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Ebben a fejezetben a nyelvi szintekről volt szó. Megtanultátok, hogyan keletkeznek 
a beszédhangok, hogyan hatnak egymásra. Megfigyelhettétek, hogy milyen törvé-
nyei vannak a magánhangzók és a mássalhangzók kapcsolódásának. A hangok után 
a szavak szintjét vizsgáltátok, elkülönítettétek a szerkezeti elemeiket: szótőre és tol-
dalékokra. Találkoztatok az összetett szó fogalmával is. Most röviden áttekintjük 
ezeket az ismereteket.

A beszédhangok keletkezésében kulcsszerepet játszanak a hangképző szervek:

1.   Jelöld a füzetedben a levegő útját nyilakkal a beszélőszerveken áthaladva, ha
a) magánhangzót
b) mássalhangzót képzünk!

 – tüdő, légcső, gégefő, hangszalagok
 – orrüreg, szájüreg
 – a szájüregben: nyelv, szájpadlás, fogak
 – ajkak

2.   Gyűjtsétek össze páros munkában a magánhangzók jellemzési szempontjait gon-
dolattérképen a füzetbe!
A magánhangzókat így jellemezhetjük:
– időtartam szerint hosszúak vagy rövidek
– nyelvállás szerint alsó, középső vagy felső nyelvállásúak
– elöl vagy hátul képzettek, tehát magasak vagy mélyek
– ajakműködés szerint ajakkerekítésesek vagy ajakrésesek

3.   Gyűjtsétek össze páros munkában a mássalhangzók jellemzési szempontjait gon-
dolattérképen a füzetbe! A mássalhangzókat így jellemezhetjük:
– zöngések vagy zöngétlenek
– rövidek vagy hosszúak
– hol képezzük őket

4.   Gyűjtsétek össze csoportmunkában gondolattérképen a hangok egymásra hatásá-
nak eseteit! Megoldásotokat példákkal ismertessétek az osztálynak!
A hangok egymásra hatása így foglalható össze:
– magánhangzóknál hangrend és hangrendi illeszkedés
– mássalhangzóknál teljes hasonulás, részleges hasonulás, összeolvadás,
  hangkiesés, rövidülés, nyúlás

Nagy kő esett le a szív_____.

Nyomja a szív____.

Ami a szív__, az a száján.

45–46. Összefoglalás
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5.   Gyakorlati feladatok egyéni, páros és csoportmunkához: 
(a) Jellemezd az itt szó két hangját!
(b) Fogalmazd meg, mi a különbség a részleges és a teljes hasonulás között!
(c) _ napvirág _ naprózsa _ gémorr
 _ gerebcsin _ kakukkszegfű _ kakukkfű

Számozd meg a füzetedben, hogyan követik egymást a virágnevek a betűrend 
szerint, majd sorold fel a betűrendbe sorolás legfontosabb szabályait!

(d) „Ki porából nőttél, árva kis virágszál” idézet szavai segítségével mondd el/ 
 írd le a füzetedbe:
 – hogyan csoportosítjuk a szavakat a hangrend szempontjából?
 – milyen magánhangzótörvényre találsz példát az idézetben?
(e) Írd le kiegészítve a szavakat és a mondatokat a füzetedbe!
 – ví__int, szé__é, e__ek, ha__a,

Ha két szomszédos mássalhangzó közül az egyik olyanná válik, mint a má-
sik, azt ……………………… nevezzük. Milyen fajtái vannak?

 – va__eton, do__a, külö__ség, azo__an
Ha két szomszédos mássalhangzó közül kiejtésben az egyik a másikhoz ha-
sonlóvá lesz, azt ……………………… nevezzük. Milyen fajtái vannak?

 – cse__kő, to__tartó
Ha egy hosszú és egy rövid mássalhangzó kerül egymás mellé, akkor kiejtés-
ben a hosszú mássalhangzó ………………………
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 – zöld__ég, ad__a
Ha két egymás melletti hang helyett egy egészen más harmadikat ejtünk, azt  
……………………… nevezzük.

– nézd meg!, mondta
Ott, ahol három különböző mássalhangzó találkozik, kiejtésben az egyik  
………………………

– sza_ag, ba_ancs
Előfordul, hogy két magánhangzó között a rövid mássalhangzó kiejtésben 
………………………

(f) Néhány mondatot idézünk Szabó Magda: Tündér Lala című regényéből 
„Lala olyan nem szabályos tündérgyerek volt, mindig mást akart csinálni, mint ami 
egy tündérhez illik. Nem szeretett rubintáncot táncolni, szappanbuborékban utazni, 
az alapfokú varázslást gyakorolni, amit a tündériskola alsó osztályaiban tanultak… 
Lala mellett régen időnek előtte galambőszre fehéredett volna már az üstöke.”

 Írj ki a füzetedbe 
– mit csinál/mi történik vele? kérdésre felelő vagy létezést kifejező szót (2)
– ki/mi? kérdésre felelő megnevező szót toldalék nélkül (1)
– ki/mi? kérdésre felelő megnevező szót toldalékkal (2)
– nevezd meg a toldalék fajtáját!
– Milyen? kérdésre felelő tulajdonságot kifejező szót toldalék nélkül (1)
– ki/mi? kérdésre felelő összetett megnevező szót toldalék nélkül (2)
– ki/mi? kérdésre felelő összetett megnevező szót toldalékkal (2)
– nevezd meg a toldalék fajtáját!
– milyen? kérdésre felelő összetett tulajdonságot kifejező szót toldalékkal (2)
– nevezd meg a toldalék fajtáját!
– Mit jelent az üstöke szó? Rajzold le a füzetedbe!

Ajánlott AnyAg

A hangképzés biológiája  – digitális anyagok
Beszédtechnika
Madarak népnyelvi megnevezésének és hangjuknak összehasonlítása
A személynévadás esztétikája
Az összetett szavak kialakulása, jelentésváltozása, nyelvhelyességi kérdések
Idegen elemű összetett szavak és nyelvhelyességi kérdéseik
A szótő és a toldalékok helyes használata
Nyelvi játékok: szóalkotási módok
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• Milyen nyelvi szintek vannak? Rajzold fel az ábráját!
• Mik azok a szóelemek?
• Írj le 5 egyszerű és 5 összetett szót!
• Mondj három szószerkezetet!
• Mi a szótő?
• Milyen toldalékfajták vannak?
• Milyen sorrendben követik a szótőt a toldalékok?
• Mi a képző szerepe?
• Mondj példát néhány képzőre!
• Írj 5 képzett szót!
• Mi a jel szerepe?
• Mondj példát néhány jelre!
• Írj 5 jellel ellátott szót!
• Mi a rag szerepe?
• Mondj példát néhány ragra!
• Írj 5 ragozott szót!
• Melyik toldaléktípusra igazak az alábbi kijelentések, példák?

a) Képes megváltoztatni egy szó szófaját.
b) Lezárja a szót.
c) Egymás után több is állhat.
d) Ha van ilyen egy szóban, akkor az közvetlenül a szótő után áll.
e) Módosítja a szó jelentését.
f) A szavak mondatbeli szerepét határozza meg.

• Milyen toldalékfajtákat ismersz fel a következő szócsoportokban?
a) pl. lány-om-é, asztal-ok, sötét-ebb, húz-ott, áll-j
b) pl. szék-en, magam-ról, virág-ot, anyu-nak, ad-unk
c) pl. vad-ász, mos-ogat, énekel-ni, nyaral-ás

• Miként tudnád megmagyarázni, hogy a bankpont és az üzletpont szóösszetétel 
nem illik a magyar nyelvbe? Miért zavaró a használata?

Alkossatok ötfős csoportokat! Készítsetek gondolattérképet ábrázoló plakátot 
a nyelvi szintekről vagy a szavak szerkezetéről a fejezetben tanultak alapján! 
Ügyeljetek arra, hogy jól elkülönüljenek a csoportok, a jelölések, a példák!  

A plakátotok legyen színes, jól áttekinthető. Ha elkészültetek, tegyétek ki a falra, nézzétek 
meg egymás munkáját!

PROJEKTFELADAT

Ellenőrizd a tudásodat!
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V. A SZAVAK 
HANGALAKJA
ÉS JELENTÉSE

    Ebből a fejezetből megtudhatod, hogy…
    honnan ered a szavak jelentése;
    mik azok a többjelentésű és az azonos alakú szavak;  
    melyek a rokon értelmű, az ellentétes jelentésű  

és a hangutánzó szavak;
    mit jelent a jelentésmező.
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47. Hangalak és jelentés

Érveljetek párban!

1.   Hangsor vagy szó? Indokold meg a választásodat! Foglald mondatba az általad 
szavaknak, azaz jelentéssel bíró hangsoroknak minősítetteket!

ááá, höhö, zutty, prtukmitkum, nyáúú, nem, targonca, brxrto

2.   Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Használjátok a megadott szótárakat és lexikono-
kat!
a)  Ha magyar szavak jelentésében vagyunk bizonytalanok, a Magyar értelmező ké

ziszótárt lapozzuk fel!
Keresd meg ebben a következő szavak jelentését: alkony, villámlás, köd, nád!

b)  Ha idegen eredetű szó jelentését szeretnénk megérteni, az Idegen szavak és kife
jezések szótárát használjuk. Fogalmazd meg ennek segítségével a következő sza-
vak magyar jelentését: trilógia, duett, rekonstruál, kritika!

c)  Ha magyar szavak rokon értelmű szavait szeretnéd kikeresni, használd a Szino
nimaszótárt!
Keress szinonimákat, rokon értelmű szavakat a következőkhöz: ember, fa, talaj!

d)  Ellenőrizd a Magyar helyesírási szótár segítségével az alábbi szavak helyesírását: 
kilogramm, mentegetődzik, szerviz, lyukas!
Fogalmazd meg, mi lehet a „helyesírási buktató” ezekben a szavakban!

  Dani naplója

Nóri, miután elkészült a leckéjével, 
iskolásat akart játszani. Én vagyok a 
tanár, én kérdezek, ő meg jelentkezik. 
Mondtam neki, hogy inkább tartson 
kiselőadást (én addig majd keresgé
lek a táblagépen), de egyetlen témát 
sem tudott kitalálni magának. Most 
azután úgy gondoltam, hamarabb 
mehetek át Petiékhez, ha inkább fel
olvasom neki a János vitéz következő 
fejezeteit, azt úgyis feladták gyakorlásra. Gondoltam én! Csakhogy Nóri állandóan je
lentkezett és kérdezett: „Mit jelent az, hogy szilaj?”, „Mi az a dolmány?”, „Kik azok 
a huszárok?”, „Mi az a paripa?”, „Nem értem, mit csinál, aki mentesül.” Ez így ment, 
amíg meg nem fájdult a fejem, és el nem kezdtem vele kiabálni. Akkor aztán anya kihívta 
a konyhába, én meg átmehettem végre Petiékhez játszani.
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Nórinak nagyon is igaza volt, amikor Danit a szavak jelentése felől faggatta, hiszen 
jelentés nélkül mit sem ér a szó, sőt: nem is szó. Azokat a hangsorokat nevezzük 
ugyanis szavaknak, amelyeknek hangalakjuk (H) és jelentésük ( J) is van. SZÓ = H + J.

3.   Keress példákat Dani naplójában a hangalak és a jelentés összefüggésére!

4.   Te mit válaszolnál Nóri kérdéseire? Hol néznél utána a jelentéseknek?

Halljuk tornaórán a síp hangját, értjük is, hogy mit kell tennünk. De nem tudjuk 
a hangalakját pontosan meghatározni, leírni, ezért nem tekintjük szónak. Hason-
lóképpen a János vitéz hőse is hallja a lovak prüsszögését, a szerelmes lányok sírá-
sát, de ezek sem szavak, hisz hangalakjuk nem leírható, önálló, állandó jelentésük 
nincs.

Gondunk akadhat a szavak megértésével akkor is, ha látjuk leírva a szó hangso-
rát, érezzük is, hogy magyar kifejezést olvasunk, mégsem ismerjük a jelentését. Aki 
olvasta a János vitézt, érti, hogy a kislyány nem elhibázott alakja a kislány szónak.  
A petrence, petrencés rúd szavakat olvasva a tankönyvi magyarázat vagy az Értel-
mező kéziszótár segítségével tudhatjuk meg a szó jelentését. Hasonló helyzetben 
vagyunk, amikor idegen nyelven hallunk szavakat. Ameddig nem ismerjük a szó je-
lentését, nem értjük azt.

Bonyolítja a helyzetet, hogy időnként kölcsön is vesszük egyik-másik szó hang-
alakját, hogy valamilyen speciális tartalmat fejezzünk ki vele. Erre láttunk példát a 
János vitéz kezdősoraiban is, amikor a „szerelem tüzéről” olvastunk, ahol a költő a 
tűz szót hívta segítségül, hogy az érzelem hevességét kifejezze. Itt azonban már me-
taforáról, névátvitelről van szó, vagyis a szó eredeti jelentése módosult.

5.   Mit jelent az ég szó? Itt hány jelentés kapcsolódik ugyanahhoz a hangalakhoz? 

6.   Mit jelent a krumpli, és mit jelent a burgonya? Itt hány hangalak kapcsolódik 
ugyanahhoz a jelentéshez?
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7.   Sorold fel, hányféleképpen javíthatsz egy-egy hibás szót, mondatot!

Fontos beszélnünk a szöveg javításáról is, arról, hogyan is történjen. Ugyanis min-
den szöveg – akár szóbeli, akár írott – árulkodik rólad. Ezért mielőtt megszólalsz, 
gondold át, mit és hogyan akarsz elmondani, és mielőtt kiadsz a kezedből egy írás-
művet, alaposan nézd át! Olvasd el újra, és figyeld meg, hogy mondataid jól szer-
kesztettek-e, logikusan kapcsolódnak-e egymáshoz, nem tévedtél-e el a jelen, múlt, 
jövő idő útvesztőjében. Igyekezz helyesírásod is ellenőrizni, és fordíts figyelmet a 
bekezdésekre és a margókra! Így írásbeli munkád rendezettebb, áttekinthetőbb lesz. 
Ha hibát találsz, javításod legyen egyértelmű és tiszta! Ne szégyelld tévesztéseidet, 
és ne akard satírozással eltüntetni a hibákat, mert a javítás is a szövegalkotás fontos 
állomása.

8.   Cseréljétek ki a padtársaddal a füzeteteket, és ellenőrizzétek egymás legutóbbi 
házi feladatát! Vizsgáljátok meg a szöveget, és javítsátok ki a hibákat! A végén 
beszéljétek meg, ki milyen hibát talált, és hogyan javította ki!

Szórendi vagy mondatrendi hiba
javítását szolgáló, a szavak vagy
mondatok helyes sorrendjét jelölő
számok.

Új bekezdés kezdetét jelölő jel.

Egy vagy több szó, esetleg mondat
hiányát mutató jel.

Két szó egybeírását mutató jel.

Két szó különírását mutató jel.

Nem megfelelő szóhasználatot
vagy zavaros mondatot mutató jel
(a szó vagy a mondat ala�).

Tartalmilag nem megfelelő, nem
odatartozó mondatot vagy szöveg-
részt mutató jel (a margón).

Egyeztetési hiba, rosszul egyez-
tete� szavak.

Helyesírási hibát mutató jel
(a helytelenül írt szó ala�).

Súlyos helyesírási hibát mutató jel
(a helytelenül írt szó ala�).

Felesleges, törölhető szót vagy
mondatot áthúzó jel.

1. 2. 3. 4.

Ma nem.

9.   Az alábbi közmondásokat a szlengben gyakran így használják. Írd át ezeket a fü-
zetedbe, s a javítás eszközeit használva helyesbítsd az eredeti kifejezéssel:
– Addig jár a korsó a kútra, míg el nem lopják.
– Nem mind arany, aki költő.
– Aki másnak vermet ás, kubikos.
– Ne fesd az ördögöt a falra, mert fenékbe rúg a házmester!
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SZÓ = H + J
(H = hangsor, J = jelentés, az, amire a szó kimondásakor gondolunk.)

A közöttük lévő kapcsolatot ,  és → jelekkel jelöljük.

Gondolatgyűjtő

Nem minden hang beszédhang. Egy hangsort akkor nevezhetünk szónak, ha jelentése is 
van. A magyar nyelv élő és változó jelrendszer, több százezer szóból áll. 
A szavak hangsora és jelentése közötti kapcsolatokat betűkkel és vonalakkal, nyilakkal 
jelöljük: SZÓ = H + J

HÁZI FELADAT

1.   Az alábbi betűkből állíts össze annyi értelmes szót, ahányat csak tudsz, és írd le a 
füzetedbe!

 a) e, é, l, t
 b) á, r, t

2.   Írj 4-5 mondatos fogalmazást a mozgás fontosságáról a beszélők között divatos 
kifejezéseket használva! Utána javítsd a szöveget, mintha dolgozat lenne! Húzd 
át benne ezeket a szavakat (ne satírozd, csak egy vonallal húzd át őket), majd írd 
föléjük a választékosabb, szebb kifejezést! Az első, javítatlan változat kezdőmon-
data ez legyen: „A haverommal fontosnak tartjuk a mozgást. Tesiórán is zúzzuk 
magunkat ezerrel.” Utolsó mondata ez: „Sajnos mindig van egy-két csávó, akik 
lazsálnak, s a csapatjátékokból is megpattannak.” Javított formában ilyen legyen: 
„A barátommal fontosnak tartjuk a mozgást. Testnevelésórán is sokat dolgo-
zunk.” „Sajnos mindig van egy-két fiú, akik nem csinálják a feladatokat rendesen, 
s a csapatjátékokból is kihúzzák magukat.

3.   Írj kezdőmondatokat az alábbi témákhoz! Dolgozz a füzetedben!
a)  Tündérmese a legkisebb manóról

b)  Sportversenyről szóló beszámoló

c)  Kedvenc szabadidős tevékenységem című fogalmazás

d)  5. osztályos nyelvtankönyv
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48. Egyjelentésű és többjelentésű szavak

  Dani naplója

Péntek délután kispályás focibajnoksá
got rendeztek a suliban az 5–6. osz
tályosoknak. A döntőt a mi osztályunk 
játszotta az 5. a ellen. Nagy csata volt, 
legalább olyan, mint a János vitézben 
a huszároké a törökök ellen. Peti, aki 
csatár a csapatban, nem tudott ját
szani, mert begyulladt a mandulája, 
és lázasan feküdt otthon. Érte külön 
izgultunk, mert penicillinérzékeny, 
ezért nehéz neki gyógyszert felírni. Ennek ellenére az osztály már az ötödik percben  
1 : 0ra vezetett.

Erős szél fújt, a mérkőzés szoros volt. Az ellenfél számára büntetőt ítélt a bíró, de sze
rencsére a labda néhány centiméterrel a kapu fölé ment, így végül mi vehettük át az arany
érmet. Hazafelé a fülembe csengtek a bekiabálások, és elgondolkodtam rajta, milyen fura 
is a mi nyelvünk. Azt mondja, les, pedig nem leskelődik ott senki. Azt mondja, esernyő, 
pedig én csak átemeltem az ellenfél fölött a labdát. Azt mondja, partjelző, pedig semmiféle 
árokpart sincs a pálya szélén. Lehet, hogy ezek is olyan metaforák, amilyenekről magyar
órán tanultunk?

1.   Keresd meg azt a milyen? kérdésre felelő, tulajdonságot kifejező szót, amelyik a 
következő szavak mindegyikéhez kapcsolódhat: ész, fény, fájdalom, hang, hallás, 
kés! Írd le a füzetedbe!

2.   Keress egyjelentésű szavakat Dani naplójában!

3.   A napló többjelentésű szavai közül kettőnek írd le három-négy jelentését!

4.   Alkoss padtársaddal szóláncot egy többjelentésű szó jelentéseiből (pl. mi mindent 
lehet játszani: bújócskát, színdarabot, zenét, az eszét stb.)!

A János vitéz francia jelenetében számos egyjelentésű szót látunk, ilyen például a 
tartomány, ami, bárki is emlegeti, mindig területet fog jelenteni. De látunk ugyanott 
többjelentésű szavakat is, hiszen a paradicsom, mindjárt mellette, máris több mindent 
jelent: az ehető paradicsomot is, meg az édenkertet is. De mit is jelentenek ezek a 
szakkifejezések?
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Szavaink döntő része azonban többjelentésű, mivel egy hangalakhoz több jelen-
tés társul, és ezek a jelentések összefüggnek.

    Jelölése:

 
Ugyanarra a barackra gondolunk, ha esszük vagy lekvárt főzünk belőle. De senki 
sem hiszi, hogy a barackot nyom a fejére kifejezés azt jelentené, hogy valaki szétken egy 
barackot egy másik ember feje búbján. A kifejezés abból ered, hogy az illető barackot 
formál az ujjaiból.

Talán hihetetlen, de a vasércben, a spenótban és a vérben ugyanaz a vas található. 
A vasemberek, akik 1500 m úszás, 40 km kerékpározás után még 10 km-t futnak, 
mégsem vasból vannak. De olyan erősek, mint a vas. A kitartó embereket pedig vas-
akaratúnak mondjuk.

A többjelentésű szavak egyik jelentése az alapjelentés. Amikor egy új dolgot, fo-
galmat kellett megnevezni, valamilyen külső vagy belső hasonlóság alapján ugyanazt 
a hangalakot alkalmazták rá.

Az egyjelentésű szó hangalakjához egy jelentés társul. Jelölése: H – J. Ilye-
nek a latin nyelvből származó szavaink közül a mértékegységek (pl. milliliter, centiliter, 
deciliter, liter, hektoliter), a kémiai anyagok nevei (pl. kén, foszfor, nitrogén). A számító-
gépes nyelvben meghonosodott, angol eredetű szavak (pl. bájt, kilobájt, megabájt, gi
gabájt) is hasonlóan egyjelentésűek. Ezeknél a kifejezéseknél fontos, hogy mindenki 
ugyanarra gondoljon, ha kimondja vagy olvassa őket. A hétköznapi életben is akad-
nak egyjelentésű szavaink (pl. sárgabarack, ölyv, sün, busz).

H
J1

J3

J2
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Ezért jár a lépegető gyerek, jár a munkáért a fizetés, jár az autó motorja, visszajár 
a kölcsönkenyér vagy a felnőtt a gyerekkori lakóhelyére, jár az óra, pórul jár, aki 
kudarcot vall.

Ezért van füle az embernek, a kosárnak, a meggyűrt sarkú füzetlapnak (szamárfül), 
még a falnak is, ha attól tartunk, hogy valaki kihallgatja a titkunkat. Van fülbemá-
szó bogár és dallam is. A Magyar értelmező kéziszótár egy-egy szócikkében arab 
számokkal jelölik a szavak alapjelentéséhez kapcsolódó további jelentéseket. Ezek 

nagyrészt metaforák is egyben, hiszen a papírlap meggyűrt sarka olyan, mint a fül, 
s ezért azonosítják vele. A kosár füle szintén metafora: hasonlít a fülre, ezért a fül 
nevét névátvitellel átvisszük a másik dolog megnevezésére.

5.   a)  Gyűjtsétek össze az alábbi szavak jelentéseit! Figyeljétek meg a jelentések közti 
összefüggést! Dolgozzatok a füzetben!

b)  Egyikőtök alkosson mondatokat a szavak egyik jelentésével, másikótok pedig 
a másikkal! Olvassátok fel egymásnak a megoldásaitokat, és beszéljétek meg, 
hogy vajon melyik a szó elsődleges jelentése! Honnan tudjuk ezt?

körte levél szem fül

Gondolatgyűjtő

Egyjelentésű szavak: egy hangalakhoz egy jelentés kapcsolódik. Jelölése: H – J.
Pl. kertész.
Többjelentésű szavak: egy hangalakhoz több jelentés kapcsolódik, 
melyek között valamiféle kapcsolat van. Jelölése:
Pl. zebra.

H
J1

J2
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1.   Foglald mondatba az alábbi szavakat! Olvassátok fel a megoldásotokat! Figyeljétek 
meg, hogy ki milyen jelentésben használta a megadott szavakat!

borul föld egér oldal daru

HÁZI FELADAT

2.   A mondatokat kiegészítve írd le a füzetedbe!

Egyjelentésű az a szó, amelyiknek hangalakjához …………… 
…………………kapcsolódik.

Többjelentésűek azok a szavak, amelyeknek hangalakjához …………………… 
kapcsolódik, és a …………………… között összefüggés van.

Játszd el!
Mindenki írjon fel egy kis papírlapra egy többjelentésű szót! Hajtsátok össze, és te-
gyétek be egy zacskóba! Mindenki húzzon ki egyet-egyet! A kihúzott szó egyik jelen-
tését kell elmutogatni a társaság többi tagjának. Vigyázzatok! Ha véletlenül ugyanaz a szó 
többször szerepel, akkor legközelebb a másik jelentését kell elmutogatni!

TÁRSASJÁTÉK
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49.  Az azonos alakú és hasonló 
alakú szavak

  Dani naplója

Ma irodalomórán a családról beszélgettünk. Jancsi élete kapcsán került szóba ez a téma, 
tisztáztuk, mit jelent az, ha valaki árva, és csoportmunkában a családi életre utaló me
taforákat gyűjtöttünk. Jópofa például ez a szójáték: „ez nem családi fészek, hanem in
kább tűzfészek”. A legmegdöbbentőbb az volt, amikor Krisztián az óra közepén sírva 
fakadt. Azt tudtuk, hogy a szülei elváltak, de azt nem, hogy az apjára mindig hiába 
vár. Megígéri, hogy jön, de hat éve nem látta. Nyáron azért nem kell napközibe járnia, 
mert a nagypapája elviszi őt a Szeged melletti tanyájukra. Ezt Krisztián nagyon szereti. 
Most is csak akkor nyugodott meg, amikor az ott töltött napokról mesélt. Van a tanyán 
mindenféle állat: kutya, macska, egér, fogoly, marha, ló, és a ház mögött gémeskút áll. 
Reggel korán kel, és segít a nagyapjának ellátni az állatokat. Krisztián szerint ott még 
az ég is másmilyen kék, a nagy melegben a szél is alig jár. Az osztály csendben hallgatta 
őt. Petivel aztán arról beszélgettünk, milyen fura, hogy öt éve az osztálytársunk, és ezt 
nem is tudtuk róla.

Különös szavakkal találkozunk a János vitéz 14. fejezetében, s azon belül is a 
„Hogy is kezdjem csak hát?…” szókapcsolatban, meg abban, hogy „nem hagyott 
a földön”.

1.   Az aláhúzott szavaknak milyen jelentéseit ismeritek?

2.   Érveljetek egymásnak páros munkában arról, hogy ezek többjelentésű szavak-e!

A hát egyszerre jelent testrészt és indulatszót, a nem pedig férfi-nő megkülönböz-
tetést és tagadást is jelölhet. Több jelentésük van, de mégsem többjelentésű szavak, 
hanem azonos alakúak. Az azonos alakú szavak jelentései között ugyanis nincs össze-
függés, míg a többjelentésűeknél van.

Az Azonos AlAkú szAvAk jelölése Az ég (lángol) és az ég (menny bolt) szavaknak 
jelentésük szerint semmi közük nincs egymáshoz. Hangalakjuk véletlenül egyforma. 
A tér (közterület) jelentésének a tér ( jobb belátásra tér) jelentéséhez szintén nincs 
köze.

H
J

J
J
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3.   Keress azonos alakú szavakat Dani naplójában, magyarázd el a jelentéseiket!
 A szavak többféle módon lehetnek azonos alakúak.

• Írásban: az úgynevezett szótári alakjuk szerint (ég, tér, nyúl, fogoly): az egyik szó 
szótári alakja megegyezik a másik szó toldalékos alakjával (köröm – kör|ö|m, 
fánk – fá|nk, karom – kar|o|m, rejtek – rejt|e|k), illetve mindkét szó toldalékos 
alakja szerint (sír|o|k – sír|o|k, ért|e|m – érte|m).

• Kiejtésben: a köznév és tulajdonnév azonos ejtése szerint (Szabó – szabó, Tata 
– tata), illetve a kétféle jelölésű j hang szerint (sújt – súly|t, lakáj|o|s – lakályos, 
bog| ja – boglya).

Az egy és az az azonos írású szavak, de a kiejtésük eltér: hangsúlytalanul vagy hang-
súlyosan ejtve eltér a jelentésük.

4.   Mi a különbség a többjelentésű és az azonos alakú szavak között?

5.   Gyűjtsd össze az ablak szó jelentéseit! Gondolj a házakra és a számítógépekre! 
Milyen különbségeket találsz a jelentések között?

A hAsonló AlAkú szAvAk

6.   Írjátok le elválasztva a szavakat a füzetetekbe! Mit tapasztaltatok?
karóra, zsebelem, vezérelve

János vitéz a griffmadárral a magasban repült. De hol is? Fenn? Vagy inkább fent? 
Majd beszélgetett a falubeli lánnyal. De hol is? Benn? Vagy inkább bent? Lám, a ma-
gyar nyelv milyen gazdag hasonló alakú szavakban! Ezek jelölésére kétféle ábrát is 
használunk:

A bal oldali ábra a hasonlóalakúságnak azt az esetét mutatja, amikor a szavak hang-
alakja hasonló, és a jelentésük azonos. Írásban a különbség egy magánhangzó (lesz 
– lész, zsemle – zsömle, ad – ád, előbb – elébb) vagy egy mássalhangzó (lenn – lent, kinn – 
kint, zsemle – zsemlye). Ezeknél az azonos tőből származó szavaknál alakváltozatokról 
beszélünk. Használatukat a stílus, a nyelvjárás és a hangulatunk határozza meg.

A másik ábra azt az esetet mutatja, amikor a hasonló hangalakhoz eltérő jelentés 
társul. Nem mindegy, hogy egyelőre még nem szeleteljük fel a tortát, azaz csak ké-
sőbb tesszük ezt meg; vagy nem egyenlőre szeleteljük fel a tortát, azaz valaki nagyobb 
szeletet kap. Ugyanígy nem mindegy, hogy egy helységet keresünk a térképen, azaz 

J
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egy települést; vagy nagy szükségünkben azt a bizonyos helyiséget a lakásban, azaz 
a mellékhelyiséget. Ezeket az azonos tőből származó, de eltérő jelentésű szavakat 
alakpároknak nevezzük.

  Dani naplója

Ideje, hogy róla is írjak: Ciliről. Mikuláskor elhívtam moziba, azóta járunk. Amikor igent 
mondott a meghívásomra, először ijedtséget, aztán örömet éreztem. Először Petinek mond
tam el, aki segített megírni neki a meghívólevelet. Megköszöntem a fáradságát, és azóta is 
elmesélem neki a fontosabb eseményeket. Például azt, hogy vittem Cilinek ajándékba egy 
tábla csokit, amelyet ő rögtön megfelezett velem. Csodálkoztam, hogy tudta elsőre olyan pon
tosan, egyenlőre kettétörni! Cili elmesélte a barátnőinek, hogy járunk, azóta az osztály cikiz 
minket. Peti persze mellém állt, tanúságot téve barátságáról. A tanulság azonban az, hogy a 
lányok pletykások! Egyelőre minden délután találkozunk vagy telefonálunk, de Ciliék sajnos 
a síszünetre elutaznak Ausztriába, hogy kipihenjék az első félév fáradtságát. Amikor ezt 
meghallottam, elszomorodtam, mert nem tudtam, hogyan fogunk beszélni. De fölösleges volt 
az aggodalom, mert Cili a papája mobiljáról fog nekem SMSt írni. Már hiányzik!

7.   Mondd el, hogy a hasonló alakú szavaknak milyen két csoportját ismerjük! Ke-
ress rájuk példákat Dani naplójából!

8.   Melyik alak használata a megfelelő a mondatokban? Beszéljétek meg, mikor lehet 
megfelelő a másik alak használata, mi a különbség a kettő között!
– Adnák/adnék neked valamit. 
– A megbeszélést elhalasszák/elhalasztják péntekre.

9.   Fejtsétek ki, mi a különbség a következő, hasonló alakú szópárok jelentése kö-
zött: helység – helyiség, gondtalan – gondatlan, szível – szívlel, íztelen – ízetlen, csekély –  
sekély, fáradság – fáradtság!

Gondolatgyűjtő
AZONOS ALAKÚ SZAVAK

A patak partján van egy…
A kislány gyöngyöt… FŰZ toldalék nélküli alakok

Egy … tortát kérek!
Aki … vet, vihart arat. SZELET toldalék nélküli alak

toldalékos alak

Berepültek a …
Mi … a farsangon? LEGYEK toldalékos alakok

A labdát …
Örökre a börtön … marad.

FOGJA
FOGLYA

csak kiejtve azonos 
az alakjuk

H
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J
J
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Gondolatgyűjtő
HASONLÓ ALAKÚ SZAVAK

Nem megy … FEL
FÖL

azonos jelentésűekAz udvaron, … KINT
KINN

Ízlik a … ZSEMLE
ZSÖMLE

… megszavazták.
… mesél.

EGYHANGÚLAG
EGYHANGÚAN

eltérő jelentésűek
A falu egy kicsiny ...
A házban van négy …

HELYSÉG
HELYISÉG

A szomszédot nem …i.
A tanácsot meg…i.

SZÍVEL
SZÍVLEL

J
H1

H2

H1

H2

J1

J2

Activitylánc – írd körül!
Egy ember gondoljon egy szóra, mely azonos alakú, és írja körül az egyik jelentését 
a társaság többi tagjának. Vigyázat! Nem szabad kimondani magát a szót, csak kö-
rülírni. Ha valaki tudja a társaságból, hogy melyik lehet a szó, ne mondja ki, csak jelentkez-
zen. Ekkor az első ember átadja neki a szót, de ő sem mondhatja ki, neki ugyanis a szó másik 
jelentését kell körülírnia. Csak akkor szabad kimondani hangosan a megfejtést, ha már nem 
tudtok több jelentést meghatározni.

TÁRSASJÁTÉK

HÁZI FELADAT

1.   Döntsd el, hogy az alábbi szavak többjelentésűek vagy azonos alakúak! Vigyázz, 
mert van köztük beugratós példa is!

2.   Melyik azonos alakú szóra gondoltunk? Találjátok ki a képek alapján! Írjatok 
mondatokat minden általatok ismert jelentésével! Nézzetek utána, hogy van-e 
még más jelentése is ezeken kívül!

fog fül hát
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Az olyan eltérő hangalakú, de azonos vagy hasonló jelentésű szava-
kat, amilyeneket Dani is emleget (kukorica, törökbúza, tengeri) 

rokon értelmű szavaknak (szinonimák) nevezzük. De hogy 
irodalmi hősünknél maradjunk, róla is elmondható, hogy 
katona, vitéz, hős és harcos egyszerre (ezek is szinonimák), 

50.  A rokon értelmű és ellentétes 
jelentésű szavak

1.   Egészítsd ki az alábbi szólásokat!  
A bennük szereplő szavak milyen je-
lentésűek?
a)  Egyik kutya, másik …… .
b)  Az egyik tizenkilenc, a másik egy híján 

…… .

2.   Mondd egy szóval! Írd le a füzetedbe a szólásokat és a kifejezést is!
Mit jelent az, ha valaki itatja az egereket?
Mikor mondjuk, hogy valakinél eltört a mécses?  
Kire mondjuk, hogy előbb beszél, mint gondolkodik?
Mikor mondjuk, hogy valaki rossz fát tett a tűzre?

  Dani naplója

Ma jót mosolyogtam magamban, amikor az Óriás ebédjéről 
olvastunk, ugyanis karácsonykor mi is legalább tizenöten 
üljük körül otthon az ebédlőasztalt. Idén már karácsony 
előtt egy héttel megérkeztek a nagynénémék Erdélyből. 
Nekünk ez meglepetés volt, az első karácsonyi ajándék. 
Nagynéném egyik nap kiment a piacra bevásárolni, ami 
nem is volt olyan egyszerű, mint gondolnánk! A vacsorá
nál nevetve mesélte el, hogy hiába kért murkot, pityókát, 
fuszulykát, törökbúzát, a kofák csak néztek rá értetle
nül. Aztán a mészárszékben is hiába magyarázta, hogy 
ki akarja potyolni a húst, ezért kell a vastagabb szelet, a 
hentes se értette, mit akar. Még szerencse, hogy ott volt 
anya, aki segített neki sárgarépát, krumplit, babot, kuko
ricát venni, és a hentesnél is elmagyarázta, hogy ki akarjuk klopfolni a húst. A nagynéném 
kiváló előadó, jókat nevettünk, időnként hangosan kacagtunk elbeszélésén. Esténként az 
unokatestvéreimmel bezárkózunk a szobámba, és együtt készítünk a család számára apró 
figyelmességeket.
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Azonos jelentés esetén használatukat a szöveg típusa, a nyelvjárás, a beszélő nyelvé-
nek választékossága határozza meg (kerékpár, bicikli, bicaj, canga). A beszélő hangulata, 
véleménye szerint egy épület lehet ház, palota, vityilló, putri. A fokozatbeli eltérés 
érzékeltetése szerint a légmozgás lehet fuvallat, szellő, szél, vihar, tornádó. A rokon 
értelmű szavak, szinonimák használatával színesíthetjük beszédünket, írásunkat, és 
árnyaltabban fejezhetjük ki magunkat.

3.   Mit tudsz a rokon értelmű szavak két típusáról? Adj nevet a két típusnak!

4.   Keress példákat Dani naplójából a szinonimákra!

5.   Minek a szinonimája az estebéd kifejezés?

6.   Keress szinonimákat a következő szavakhoz: lépeget, atomnyi, megfelelő!

7.   Gyűjtsétek össze páros munkában az alábbi köznyelvi szavak diáknyelvi megfele-
lőit: jó, gyenge, pénz, barátnő, egyes, szorgalmas, beszél, elégtelen!

8.   Kerekasztalmódszerrel1 keressetek szinonimákat a szöveg szóra! 
A szavakat írásban gyűjtsétek egy papírlapra, amelyet adjatok tovább egy megha-
tározott rendben (például számok, jelek vagy betűrend szerint)! Aki a megadott 
idő alatt nem tud újabb szót írni, amellyel a szöveg szó helyettesíthető, zálogot ad. 

Az ellentétes jelentésű szAvAk

9.   Mi az ellentéte a következő szavaknak? Írd le a szópárokat a füzetedbe!
szép –  alacsony –  egyenes – 
hűséges – kedves –  szemtelen – neveletlen –

1  Kerekasztalmódszer: egy kérdés, probléma körüljárásához a csoport egy papírlapot és tollat ad körbe meghatározott  
rendben, például jobbról balra haladva. Az első diák leír egy gondolatot, behajtja a lapot, majd továbbadja a tőle balra ülő-
nek. A papírlap körbejár, amíg a csoport minden tagja hozzá nem tesz valamit a leírt gondolathoz. A folyamat ismételhető. 
Amikor az idő lejárt, a csoport közösen megbeszéli a leírtakat.

s hogy mindegyre győz, diadalmaskodik, felülkerekedik, diadalt arat (ugyancsak ro-
kon értelmű szavak).
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Jelölésük:
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Láthattuk, hogy Petőfi ellentétekkel érzékelteti, mennyire más Tündérország, 
mint a mi világunk. „S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása”, kezdi például a le-
írását, majd így folytatja: nem sír ott a bánat, csak az öröm könnyeit láthatjuk. Le-
írásában tehát ellentétes jelentésű szavakat használ: a napkeltét és a napnyugtát, az 
örömöt és a bánatot.

Ezek az ellentétes jelentésű szavak ellentétpárokat alkotnak, hangalakjuk külön-
böző, a jelentésük ellentétes (alacsony – magas, derűs – borús).

  
 

Szóképzéssel jöttek létre a barátságos – barátságtalan, kies – kietlen, tehetséges – te-
hetségtelen, fogas – fogatlan szópárok, amelyeknél az alapszó jelentésének hiányát a 
-tlan/-tlen, -talan/-telen fosztóképzővel jelöljük.

Az összetett szavakká vált ellentétpárok többletjelentéssel bírnak: édes-bús komé-
dia, rabló-pandúr játék, sík-domború lencse.

  Dani naplója

Amikor osztálykarácsonyt tartottunk, meggyújtottuk az adventi koszorún a negyedik 
gyertyát is. Az advent kezdetekor közösen készítettük el a koszorút, és minden ma
gyaróra elején meggyújtottuk a gyertyákat. Eleinte nem is akartuk őket kicsöngetéskor 
eloltani, de nem lehetett égve hagyni a gyertyákat. Az óra végén külön versenyeztünk, 
hogy ki fújhatja el őket, no meg folyton kipiszkáltunk egy keveset a még meleg viaszból. 
Sokat készültünk a karácsonyra. A fát már egy hete közösen feldíszítettük. Alulra, az 
erős gallyakra mézesfigurákat és szaloncukrot akasztottunk, felülre, a gyenge ágakra 
üveg és papírdíszeket tettünk. Beszélgettünk, karácsonyi meséket, verseket olvastunk. 
A teremben csak a karácsonyi égők és a négy szál gyertya világított, sejtelmessé téve az 
ünnepet.

Erzsi nénivel megbeszéltük, hogy az advent a várakozás ideje, nem pedig a rohanásé, 
amikor a téli sötétben az emberek várják a fény megérkezését. Így várhatta Jancsi, hogy 
egyszer még találkozhasson Iluskával. Azért vándorolt, azért kereste olyan sokáig, hogy 
Tündérországban váratlanul rátaláljon.

Mi legjobban persze az ajándékozást vártuk. Engem Marcsi húzott, egy 3Ds  
puzzlet kaptam tőle, meg egy doboz csillag és fenyő formájú ánizsos sütit, amelyet ők 
készítettek, direkt nekem. Én Barnát húztam, egy repülőmodellt adtam neki, saját ké
szítésű mézgyertyát és mazsolás csokit, amelyet rögtön fel is falt.
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10.  Mit jelent ez az ellentétes jelentésű szavakból alkotott kifejezés: látástól vakulásig 
dolgozik? Gyűjtsetek páros munkában hasonló kifejezéseket!

11.  Keress ellentétes jelentésű szópárokat Dani naplójában!

Gondolatgyűjtő
ROKON ÉRTELMŰ SZAVAK (SZINONIMÁK)

VERDA, SZEMÉLYGÉPKOCSI, KOCSI, 
JÁRGÁNY, TRAGACS, GÉPJÁRMŰ, AUTÓ a különböző hangalakok 

azonos jelentésűek, 
de különböző stílusúakKEDVEL, ROKONSZENVEZ, SZIMPATIZÁL, 

BÍR, KOMÁL, CSÍP, CSIPÁZ, FAVORIZÁL

J
H1

H2

Gondolatgyűjtő
ELLENTÉTES JELENTÉSŰ SZAVAK

 KICSI – NAGY
 REGGEL – ESTE
 NAPPAL – ÉJJEL
 SÓS – SÓTLAN

ellentétes jelentésűek

BOLDOG-BOLDOGTALAN (bárki)
TÖBB-KEVESEBB (nem túl sok)

ELŐBB-UTÓBB (valamikor)

ellentétes jelentésű szópárokból 
származó összetételek

H

H

J

J

1.   Tájszavak, szlengszavak – Találd ki, kutass utána, hogy mely szavak rokon ér-
telmű kifejezései lehetnek az alábbiak! Írd le a füzetedbe, és gyűjts továbbiakat 
hozzájuk!

2.   Gyűjtsetek minél jobb magyar kifejezéseket az OK vagy oké angol szó helyettesí-
tésére! Melyik szó tetszik, melyik a legmegfelelőbb?

3.   Készítsetek diáknyelvi szótárat projektmunkában! Értékeljétek, kié a legötlete-
sebb!

4.   Fogalmazd át a János vitéz egy-egy versszakát ellentétes jelentésű szavakkal!

5.   A padtársatok próbálja meg visszaalakítani az eredetire!

bőregér bugyelláris della sámli oltári

HÁZI FELADAT
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51.  Hangutánzó és hangulatfestő szavak

1.   Párosítsd a füzetedben a hangot, és ami kiadhatja!

2.   Mit csinál az, aki: vihog, suhan, biceg, összekuporodik, totyog, gurgulázik, csipeget, fül
lent, hímezhámoz?

3.   Milyen az, aki: pipogya, virgonc, sóvárgó, hebehurgya, toprongyos, alamuszi, csélcsap, 
piperkőc?

ló, szív susog

ropog

szuszog

zizeg

dobogszél

friss hó

alvó ember, állat

száraz avar

„Zúg az éji bogár” – olvashatjuk a Családi körben, s felfigyelhetünk rá, hogy a zúg 
szó nemcsak a jelentésével utal a röpködő bogarak hangjára, hanem utánozza is ezt a 
hangot. Azokat a szavakat, amelyek az emberek, az állatok, a természeti jelenségek 
hangját utánozzák, hangutánzó szavaknak nevezzük (krákog, mekeg, csobog). Ezek-
ben a szavakban a hangalak és a jelentés közötti kapcsolat nem csupán megállapo-
dás kérdése, hanem a jelenség (például a bogár zúgása) befolyásolja azt, hogy milyen 
hangsorral fejezzük ki a jelentést. A hangalakból következik a jelentés.

     Jelölésük:

Idesoroljuk az állatok hangjának utánzá-
sából létrejött állatneveket (kakukk, ango-
lul cuckoo [kukú], németül Kuckuck [ku-
kuk]), továbbá a gyermek- és dajkanyelvi 
szavakat (pipi, nyihaha, röfi).

A hangulatfestő (vagy hangfestő) sza-
vak mozgás, cselekvés vagy tulajdonság 
hangulatát, látványát idézik fel hangalak-
jukkal (ballag egy cica is – olvashatjuk pél-
dául a Családi körben).

A hangutánzó és a hangulatfestő szavak 
használatával színesebb, érzékletesebb le-
het beszédünk, fogalmazásunk. A szemlé-
letesség érdekében használj közülük minél 
többet, amikor fogalmazást írsz!

H J
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Szilveszterkor nagy családi buli volt ná
lunk. Apa már korán reggel elment friss 
kenyérért meg tejért. Amikor haza
jött, mindannyian rávetettük ma
gunkat a táskájára az előszobában, 
mert ilyenkor mindig hoz nekünk valami 
meglepetést. Ahogy a gazda is a Csa
ládi körben. Most álarcokat kaptunk 
az óév búcsúztatására. Az unokaöcsém 
mackóarcot választott, és onnantól kezdve 
nem volt hajlandó megszólalni, csak cammogott meg brummogott egész nap. Nóri ezen 
felbuzdulva feltette a cicaálarcát, ideoda lopakodott a lakásban, és nyávogott. Alig tud
tuk meggyőzni, hogy a tízóraira kitöltött tejet rendesen igya meg, ne pedig lefetyelje. Én 
egy szemüvegesbajuszos orrot tettem fel, elvégre már nem vagyok dedós! Délután, amíg 
a konyhában rotyogott a korhelyleves,„Most mutasd meg!”et játszottunk. Suttogva 
beszéltük meg a feladványokat, aztán jókat nevettünk. A legnehezebb a zsinórpadlás 
kitalálása volt, de végül az is sikerült. Éjfél előtt kiosontam a kamrába, hogy elcsenjek 
egy kis zserbót, de az unokaöcsém utánam surrant az álarcában, és megijesztett, amitől 
felvisítottam. Éjfélkor mindenhonnan petárdák durrogása hallatszott, teljesen elnyomta a 
szobában a pezsgősüveg pukkanását, amit pedig nagyon szeretek hallani. Mi kölyökpezs
gővel koccintottunk, aztán hajnali kettőkor már olyan fáradtak voltunk, hogy alig bírtuk 
bevonszolni magunkat az ágyunkba. Nagyon jó buli volt!

  Dani naplója

4.   Keress hangutánzó és a hangulatfestő szavakat
  Dani naplójában!

5.   Gyűjtsetek csoportokban hangutánzó szavakat!
  Egyik csoport a természet, a másik az állatok,
  a harmadik a gépek hangját kifejezőket gyűjtsön!

6.   Mit csinál a víz, a papír, a szél? Írd le legalább
 három-három hangutánzó szóval a füzetedbe!

Gondolatgyűjtő
HANGUTÁNZÓ SZAVAK HANGULATFESTŐ SZAVAK

H J H Jf

CSIPOG, CSÖRREN, BRUMMOG, KUKURIKÚ LOCSIFECSI, BAMBA, INCIFINCI, 
LOPAKODIK
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HÁZI FELADAT

1.   a) Ki a szerző? Mi a mű címe?

  „Délibábos ég alatt kolompol
  Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;
  Deleléskor hosszu gémü kútnál
  Széles vályu kettős ága várja.
  Méneseknek nyargaló futása
  Zúg a szélben, körmeik dobognak,
  S a csikósok kurjantása hallik
  S pattogása hangos ostoroknak.”

 b) Gyűjts a versrészletből hangutánzó szavakat! Ábrájukkal írd le a füzetedbe!

2.   Írj egy rövid történetet az alábbi kifejezések felhasználásával! Dolgozz a füzetedben!
rekkenő hőség, csiripelő kismadarak, reccsenő faág, osonó macska, lélekszakadva menekül, 
fellélegezve láttam
Milyen hangulatú lett a történeted?

Hogy csinál, aki…
Mindenki találjon ki valamilyen mozgásformát, amelyet a többieknek el fog játsza-
ni. A lényeg, hogy valamilyen hangulatfestő szó legyen a megfejtés.

Például: cammog, oson, kullog, ugrál.
Aki először kitalálja, az mutathatja a következőt.

TÁRSASJÁTÉK
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1.   Milyen szavak jutnak eszedbe a kép-
ről? Írd le a füzetedbe!

A lányok semmit sem értenek. Ma azon problémáztak, hogy Hunor és Magyar vajon 
miért eredt újra meg újra a szarvas nyomába? Mi a jó a vadászatban? Képtelenek megér
teni, hogy a vadászat olyan, mint egy verseny. A versenyen pedig győzni akar az ember, 
nem? Tavaly az osztálykiránduláson is csak nyafogtak, amikor az éjszakai rókavadászat 
volt. Miért kell nekik fürdés után a vizes füvön rohangálni, és mindenféle papírállatokat 
gyűjteni a sötétben? Pedig nem is volt sötét. Mindenféle világítóeszközt használhattunk. 
Volt, aki zseblámpával vadászott, volt, aki fejlámpát hozott, vagy a mobilja kijelzőjét 
használta. Meg az utcai lámpák fénye is segített. A kertben több száz, papírból kivágott 
halat, kacsát, bálnát, kutyát, oroszlánt, egeret, tigrist és egy rókát rejtettek el a tanítóink. 
Ezeket kellett megszerezni. Az nyert, aki megtalálta a rókát, utána pedig az számított, 

melyik szoba hány állatot gyűjtött össze. 
Végül mindenki kapott jutalmat. A fődíj 
egy csokitorta volt, a további helyezettek 
pedig csokit kaptak. Mi, fiúk ezt tartottuk 
az egyik legjobb programnak. Mostaná
ban egyébként is azon gondolkodom, hogy 
sportágat kellene váltanom. Legszívesebben 
lovasíjászattal vagy öttusával foglalkoznék 
az úszás helyett. De ezt a szüleim egyelőre 
nem akarják engedni.

  Dani naplója

Válasszuk ki Arany János művének főszereplői közül Hunort! Nézzük meg, milyen 
további szavak juthatnak róla eszünkbe! Egy példa lehet a monda fogalma, hiszen 
Hunor mondai hős. Eszünkbe juthatnak további mondai hősök, így például Magor, 
Mátyás király vagy Kinizsi Pál. Végül megelevenedhetnek előttünk a Hunor törté-
netéből való részletek is: a szarvas, az elrabolt lányok, az új haza.

52.  Jelentésmező
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Többé-kevésbé minden szó esetében ugyanezt tapasztalnánk, hiszen a szavak je-
lentésük szerint sok más szóval is logikai kapcsolatban állnak. Azaz amikor egy 
szót hallunk, sok másik szó juthat róla eszünkbe. Ezek a szavak lehetnek az alap-
szóval fölérendelt, mellérendelt vagy alárendelt viszonyban. Vegyük például a 
labdarúgás szót:

csapatsport
↑

kézilabda – labdarúgás – vízilabda
↓

tizenegyes

Az ábra jelentése könnyen megfejthető. 
A labdarúgás besorolható egy gyűjtőfo-
galomba, hiszen csapatsport.

Állíthatunk mellé számos más sport-
ágat is, amelyek szintén csapatsportok. 
Alárendelhetünk olyan fogalmakat, ame-
lyek mind a labdarúgással kapcsolatosak, 
így például a tizenegyes mellett a labdát, 
a focipályát, a meccset vagy a gólt. Ezek 
a szavak együttesen alkotják a labdarúgás szó jelentésmezőjét. Természetesen más 
szavakra is gondolhatunk.

2.   Milyen alárendelt szavakat írhatnánk még a labdarúgás alá, a tizenegyes szó mellé? 
Gyűjts minél több példát!

Hasonlóképpen ábrázolhatjuk a Facebook fogalmát is:

közösségi háló
↑

Insta – Facebook – Twitter
↓

lájkolás

Az ábra jelentése itt is könnyen megfejthető. A Facebook besorolható egy gyűjtő-
fogalomba, hiszen a közösségi hálók egyike. Mellétehetünk számos más közösségi 
hálót is, amelyek szintén ebbe a gyűjtőfogalomba sorolhatók. Alárendelhetünk olyan 
fogalmakat, amelyek mind a Facebookkal kapcsolatosak, így például a lájkolás mel-
lett a hírfolyamot, a profilképet vagy a kezdőlapot. Mindezek a szavak együttesen 
alkotják a Facebook jelentésmezőjét.
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Az egyes mezőkbe tartozó szavak egy-egy fogalomkör részletét fejezik ki. Kom-
munikációnkban egy-egy szó jelentésmezőjéből mindig azt az elemet választjuk, 
amelynek jelentése illeszkedik a mondandónkhoz (Szeretem a csapatsportokat. Tizen
egyest nem szeretek rúgni. Fent vagy a Facebookon? Lájkoltam az osztálykirándulós képedet.).

3.   Páros munkában beszéljétek meg, mit jelentenek a következő szókapcsolatok, és 
írjátok le a füzetbe: kézre kerít, kézhez kap, megkéri a kezét, első kézből tud, leveszi róla 
a kezét!

4.   Egészítsétek ki a következő mondatokat a kéz szó valamelyik képzett alakjával, és 
írjátok le a füzetbe!

Ugyanaz a gyermekorvos …………… engem is, mint a nővéremet.
Nátha esetén a hagyományos …………… hatásos.
A fociban, ha valaki ……………, szabadrúgás vagy tizenegyes jár érte.
A …………… általában véletlenül fordul elő a pályán.
A …………… báránnyal játszhatnak az állatsimogatóban a gyerekek.
Petőfi apjának a ………………………… sok bajt okozott.

A jelentésmező további jellemzői

1. A jelentésmezőt vizsgáljuk akkor is, ha sorra vesszük, milyen további szavakat 
hozhatunk létre a vizsgált szóból. Így például a kézből a következő szavakat képez-
hetjük: kezel, kezez, kezes, kézi, majd ezekből még további szavakat. A kezel szóból 
nő ki a kezelés, kezelő; a kezezből a kezezés, a kezesből a kezesség és így tovább.

2. Ugyanezek a szavak részei lehetnek egy-egy összetett szónak vagy szószerke-
zetnek is, és így további szavak válnak a kéz jelentésmezőjének részévé. Szinte fel se 
tudjuk sorolni a lehetőségeket: kézilabda, kézifék, kézcsók, kézírás.

3. Azt is a jelentésmező részének tekinthetjük, amikor mindazokat a szavakat 
gyűjtjük össze, amelyek gyakran jutnak eszünkbe a kéz szóról.

4. Végül a jelentésmező részének tekinthetjük az ellentétes jelentésű szavakat is: a 
kéz esetében például a láb szót.

Az előző részben megismert ábrát tehát így bővíthetjük tovább:

erős kéz

 kezel   kezesség

 kézcsók kéz kezelő

 kézfogó   kézilabda

  láb
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HÁZI FELADAT

1.   Készítsétek el a napló szövege alapján három ott szereplő szó jelentésmezőjének 
vázlatát a bal oldali ábrákhoz hasonlóan! A három ábra középpontjában a követ-
kező három szó legyen: a) horgászat, b) zseblámpa, c) úszás!

2.   Készítsd el a házi feladat kifejezés jelentésmezőjét!

Gondolatgyűjtő

A jelentésmezőbe az adott szóval logikai kapcsolatban álló szavak tartoznak. Ez a kap-
csolat lehet nagyon szoros, de egyre tágulhat a kör. Eszünkbe juthatnak képzett vagy  
összetett szavak, rokon értelmű, ellentétes jelentésű szavak, de még mesék, irodalmi al-
kotások is.

Asszociációk
Az asszociációs játéknak sokféle változata van. A legegyszerűbb, amikor a játék-
vezető mond egy szót, ezután sorban mindenki mond egy másikat, ami eszébe jut 
róla. Nehezebb, ha az első játékos után már nem az alapszóról kell újabbat mondani, hanem 
arról, amit előtte mondanak. 
De kezdődhet a játék kérdéssel is, például, hogy mi gömbölyű. Erre szintén sokféle válasz 
adható: alma, labda stb. 
Lehet úgy is játszani, hogy csak az alapszóból alkotott összetett szavakat fogadjuk el megfej-
tésként.

TÁRSASJÁTÉK

házi feladat



157

53. Szövegalkotás és összefoglalás

Hogyan viselkedsz, ha a társad kihagy 
egy gólhelyzetet? És ha a csapatod veszít 
a versenyben? Megszidod, vagy biztatod 
őket? Szívesen, szó nélkül segítesz-e, ha 
arra kérnek? Vagy morgolódsz? Van ka-
balád vagy dolgozatíró tollad? Fontos 
kérdések ezek, hiszen az embert igazából 
nem a külseje, hanem a szokásai, beszé-
de, cselekedetei, egyszóval a viselkedése 
jellemzi.

Ha egy embernek ezekről a tulajdonságairól beszélünk, az már nem leírás, hanem 
jellemzés. Amikor jellemzést írsz, megállapításaidat az illető tulajdonságairól alátá-
maszthatod egy-egy párbeszéddel, rá jellemző szófordulattal, tetteinek, szimpatikus 
vagy idegesítő szokásainak leírásával. Jellemzésed szemléletesebb lesz, ha a jellemzett 
személyt beszélteted, cselekedteted, és azt is leírod, mások milyennek látják őt. Vi-
gyázz, saját véleményed megfogalmazása ne legyen sértő, ne személyeskedj!

1.   Játsszatok! Írjátok fel a neveteket egy papírra, s mindenki húzzon belőle egyet! 
Írjon mindenki a kihúzott társáról 2-3 mondatos jellemzést, majd olvassátok fel! 
Figyeljétek meg, sikerül-e kitalálni, ki kiről írt! Ki tudta a legtalálóbb jellemzést 
írni? Vigyázzatok, ne legyen sértő, személyeskedő a jellemzés!

2.   Milyennek látod önmagad? Gyűjtsd össze egy önjellemzésben saját jó és rossz 
tulajdonságaidat!

Összegzés Érzelmi kapcsolat

Cím

Jellemzés BefejezésBevezetés

Tárgyalás

A kiválasztás oka

Bekezdés Bekezdés

Külső tulajdonságok Belső tulajdonságokJellemzési módok
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HÁZI FELADAT

1.   Kedvenc filmhősöd külsejét megismer-
tük, most írj róla 5-6 mondatos jellem-
zést! Első mondata kezdődjön így: „Na-
gyon kedvelem ezt a szereplőt, mert…” 
Befejező mondata így hangozzon: „Re-
mélem, hamarosan láthatom egy újabb 
filmjében.”

2.   Alkoss 6-8 mondatos szöveget, amely-
nek az utolsó mondta: „Ő a legjobb ba-
rátom.” Adj címet a fogalmazásnak!

3.   Milyen emberre mondják az alábbi divatos kifejezéseket a beszélők: balek, nagy 
arc, lúzer, ász, balfék, észgyár, okostojás, a kultúra nyomja ki nála a biztosítékot? Fejezd 
ki szebben, igényesebben! Melyiket választanád barátodnak? Miért? Jellemző-e 
rád ezek közül valamelyik?

4.   Jellemezz egy általad szeretett embert hangulatfestő szavakkal!

Gondolatgyűjtő

A jellemzés:
– a leírás és a jellemzés rokon szövegfajták,
–  a jellemzés külső bemutatás, azaz alakleírás + belső tulajdonságok, ismétlődő viselke-

dések, szokások, 
– az írók gondosan jellemzik hőseiket, hogy jobban elképzelhető legyen, amit tesznek.

Milyen ember az, aki vagy akinek...

Gyűjts a füzetedbe még hasonló szólásokat, melyek az emberi tulajdonságokról szólnak!

SZÓKINCSGYARAPÍTÓ

…nem látja a fától az erdőt

…elkóborolt az esze
…a hasára süt a nap

…nem fogja meg a munka végét

…pereg a nyelve, mint a motolla
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A világban hallható sok-sok hang közül csak azokat számítjuk beszédhangnak, 
amelyek a szavak felépítésében vesznek részt. A szavak hangalakja tulajdonképpen 
egy jel, amely azt jelöli, amit a szó jelent. A szavak hangalakja és jelentése közötti 
összefüggések:

Egyjelentésű szavak
fodrász, hegység, tulipán stb. H – J

Többjelentésű szavak
levél, körte, egér stb. H

J1

J2

Azonos alakú szavak
fűz, szelet, legyek, fogja, foglya stb.

H
J

J
J

Hasonló alakú szavak azonos jelentéssel
fel-föl, kint-kinn, zsemle-zsömle stb. J

H1

H2

Hasonló alakú szavak különböző jelentéssel
helység–helyiség

H1

H2

J1

J2

Rokon értelmű szavak (szinonimák)
élénk, mozgékony, virgonc, izgága, nyüzsgő, serény, pezsgő, 
eleven stb.

J
H1

H2

Ellentétes jelentésű szavak
kicsi–nagy, reggel–este, ízléses–ízléstelen stb.

H

H

J

J
Hangutánzó szavak
koppan, dobog, suhan, kukorékol stb. H J

Hangulatfestő szavak
cammog, bandukol, piszmog, bumfordi, bíbelődik stb. H Jf

A szavak jelentésük alapján sokszor összekapcsolhatók, és így nagyobb rendszereket 
alkotnak, ezek a jelentésmezők. 

Ajánlott tAnAnyAg

A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és szóbeli megnyilatkozásban
Nyelvi humor
Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben

Összefoglalás
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Ha szeretnél többet tudni a hangalak és a jelentés kapcsolatáról, további anya-
gokat találhatsz az interneten. Érdekes anyanyelvi játékokat, szókincsfejlesztőket, 
kvízeket is találhatsz, ha sikerül megtalálnod a jó keresőszót.

KITEKINTŐ

54. Ellenőrizd a tudásodat!

• Mikor nevezünk szónak egy hangsort?
• Milyen betűkkel és jelekkel jelöljük a szó hangalakját és jelentését és a közöttük 

lévő kapcsolatokat?
• Mikor mondhatjuk, hogy egy szó egyjelentésű? Hogyan ábrázoljuk? Írj le a 

füzetedbe 5 egyjelentésű szót!
• Mikor mondhatjuk, hogy egy szó többjelentésű? Hogyan ábrázoljuk? Írj le a 

füzetedbe 5 többjelentésű szót! Alkoss mondatokat ezek közül 3 szó minden 
jelentésével!

• Mikor mondhatjuk, hogy egy szó azonos alakú? Hogyan ábrázoljuk? Írj le a 
füzetedbe 5 azonos alakú szót! Alkoss mondatokat ezek közül 3 szó minden 
jelentésével!

• Mikor mondhatjuk, hogy egy szó hasonló alakú? Hogyan ábrázoljuk? Írj le a 
füzetedbe 5 hasonló alakú szót! 

• Mik azok a rokon értelmű szavak? Hogyan ábrázoljuk?
• Írd le a füzetedbe az alábbi szavak néhány rokon értelmű kifejezését: nevet, ma

gas, gyerek! Alkoss mondatokat ezek közül 2-2 szóval!
• Milyen tájszavakat, szlengkifejezéseket ismersz? 
• Mik azok az ellentétes jelentésű szavak? Hogyan képezhetünk ellentétes jelen-

tésű szavakat? Hogyan ábrázoljuk? Írj le a füzetedbe 5 ellentétes jelentésű szó-
párt! Alkoss mondatokat 3 szópárral!

• Mik azok a hangutánzó szavak? Hogyan ábrázoljuk? Írj le a füzetedbe 5 hang-
utánzó szót! Alkoss ezekből 3 szóval mondatokat!

• Mik azok a hangulatfestő szavak? Hogyan ábrázoljuk? Írj le a füzetedbe 5 han-
gulatfestő szót! Alkoss ezekből 3 szóval mondatokat!

• Mi a jelentésmező? Milyen fajtái vannak az egy jelentésmezőbe tartozó szavak-
nak a kapcsolat szintjei szerint? Milyen más csoportjai vannak még?
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Összefoglalás – rendszerezés I.

Elevenítsétek fel a szimpátiacsoportokban megoldott feladatok segítségével, hogy 
mit tanultunk meg 5. osztályban nyelvtanból! A füzetben dolgozzatok!

1. csoport: 
 Ha Katalin kopog, karácsony locsog.
 Sándor, József, Benedek zsákban hozzák a meleget.
(1) Mit jelentenek ezek az állandósult szókapcsolatok?
(2) Melyik fajtái ezek az állandósult szókapcsolatoknak?
(3) A mondatokban szereplő jelek segítségével ismertessétek a jelek fajtáit!
(4) Keressetek a mondatokból magas-mély-vegyes hangrendű szavakat!
(5) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével –, mi az illeszkedés!
(6) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(7) Mutassatok be – a mondatokból vett példa segítségével – egy mássalhangzó-
 kapcsolódási törvényszerűséget!
(8) Hangalak és jelentés szempontjából milyen szó a kopog és a locsog?
 Rajzoljátok le az ábráját is!

2. csoport: 
 Nem tesz lakatot a szájára.
 Bal lábbal kel fel.
(1) Mit jelentenek ezek az állandósult szókapcsolatok?
(2) Melyik fajtái ezek az állandósult szókapcsolatoknak?
(3) Változtassátok meg a mondatok egyik szavában a mgh. időtartamát!
 Melyik szót kaptátok?______ Mi a jelentése?
 Melyik szó van a kettő közül az ábécében elöl?
 Változtassátok meg a mondatok egyik szavában a msh. időtartamát!
 Melyik szót kaptátok?______ Mi a jelentése? Foglaljátok mondatba!
 Melyik szó van a kettő közül az ábécében elöl?
(4) Keressetek a mondatokból magas és mély hangrendű szavakat!
(5) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével –, mi az illeszkedés!
(6) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(7) Mutassatok be – a mondatokból vett példa segítségével – egy mássalhangzó-
 kapcsolódási törvényszerűséget!
(8) Hangalak és jelentés szempontjából keressetek azonos alakú szót a
 mondatokból! Rajzoljátok le az ábráját is!
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3. csoport: 
 Egyik kutya, másik eb.
 Csak tátja a száját.
(1) Mit jelentenek ezek az állandósult szókapcsolatok?
(2) Melyik fajtái ezek az állandósult szókapcsolatoknak?
(3) Változtassátok meg a mondatok egyik szavában a mgh. időtartamát!
 Melyik szót kaptátok?______ Mi a jelentése?
 Melyik szó van a kettő közül az ábécében elöl?
(4) Keressetek a mondatokból magas-mély-vegyes hangrendű szavakat!
(5) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével –, mi az illeszkedés!
(6) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(7) Mutassatok be – a mondatokból vett példa segítségével – egy mássalhangzó-
 kapcsolódási törvényszerűséget!
(8) Hangalak és jelentés szempontjából keressetek rokon értelmű szavakat a
 mondatokban! Rajzoljátok le az ábráját is!

4. csoport: 
 Lógatja a lábát.
 Okos, mint a tavalyi kos.
(1) Mit jelentenek ezek az állandósult szókapcsolatok? Keressétek meg az első
 állandósult szókapcsolat ellentétét!
(2) Melyik fajtái ezek az állandósult szókapcsolatoknak?
(3) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével – a kiejtés és a
 hagyomány elvét!
(4) Keressetek a mondatokból magas-mély-vegyes hangrendű szavakat!
(5) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével –, mi az illeszkedés!
(6) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(7) Mutassatok be – a mondatokból vett példa segítségével – egy mássalhangzó-
 kapcsolódási törvényszerűséget!
(8) Hangalak és jelentés szempontjából keressetek egyjelentésű szót a
 mondatokban! Rajzoljátok le az ábráját is!

5. csoport: 
 Amilyen a mosdó, olyan a törölköző.
 Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna!
(1) Mit jelentenek ezek az állandósult szókapcsolatok?
(2) Melyik fajtái ezek az állandósult szókapcsolatoknak?
(3) Keressetek a mondatokból magas-mély-vegyes hangrendű szavakat!
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(4) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével –, mi az illeszkedés!
(5) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(6) Mutassatok be – a mondatokból vett példa segítségével – egy mássalhangzó-
 kapcsolódási törvényszerűséget!
(7) Mutassátok be – a mondatokból vett másik példa segítségével – a
 szóelemzés elvét! 
(8) Hangalak és jelentés szempontjából milyen csoportba tartozik a
 törölköző – törülköző? Rajzoljátok le az ábráját is!

6. csoport: 
 Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal.
 Fejébe száll a dicsőség.
(1) Mit jelentenek ezek az állandósult szókapcsolatok?
(2) Melyik fajtái ezek az állandósult szókapcsolatoknak?
(3) Változtassátok meg a mondatok egyik szavában a msh. időtartamát!
 Melyik szót kaptátok?______ Mi a jelentése?
 Melyik szó van a kettő közül az ábécében elöl?
(4) Keressetek a mondatokból magas-mély-vegyes hangrendű szavakat!
(5) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével –, mi az illeszkedés!
(6) Mutassátok be – a mondatokból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(7) Mutassatok be – a mondatokból vett példa segítségével – egy mássalhangzó-
 kapcsolódási törvényszerűséget!
(8) Hangalak és jelentés szempontjából adjátok meg a száll szó rokon értelmű
 szavait! Rajzoljátok le az ábráját is!
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Összefoglalás – rendszerezés II.

A szövegtípusok

• Milyen lényeges különbségeket veszel észre a két nagy szövegtípusnál?

• Milyen hasonlóságokat és különbségeket tudsz felsorolni a jellemzés és a leírás 
között?

Cím

Elbeszélés BefejezésBevezetés

Tárgyalás

Bekezdés Bekezdés

Eseménysor

Zárás Végkifejlet

Vélemény Tanulság

Helyszín

Előzmény

Szereplők

Időpont

Cím

Leírás BefejezésBevezetés

Tárgyalás

Bekezdés Bekezdés

Bemutatás, tulajdonságok

Érzelem Tapasztalat

Téma Ok

Összegzés Érzelmi kapcsolat

Cím

Jellemzés BefejezésBevezetés

Tárgyalás

A kiválasztás oka

Bekezdés Bekezdés

Külső tulajdonságok Belső tulajdonságokJellemzési módok
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műfAjok Az órán és A mindennApokbAn

ELBESZÉLÉS LEÍRÁS JELLEMZÉS

ISKOLÁBAN mese, monda, elbeszélő 
költemény, regény

állatleírás, tájleírás, 
tárgyleírás

bemutatás: egy film/egy olva-
sott mű szereplőjéről; tanár/

diák jellemzése

MÁSHOL IS

beszámoló, vicc; 
elbeszélés;

film cselekményének 
elmesélése

termékleírás; útvonal 
leírása; használat 

leírása, elveszett tárgy 
leírása

bemutatás: egy ismerős, 
barát bemutatása 

jellemzéssel; sportoló, 
versenyző jellemzése

• Hasonlítsd össze a három műfajt! Melyek a közös jellemzőik? Mik a főbb kü-
lönbségek? Írj mindegyikre példát az irodalomkönyvedből!

fogAlmAzás

MEGVAN A TÉMA? – TUDNOD KELL, MIRŐL AKARSZ ÍRNI!

Frissítsd fel a fejedben, mit kell figyelembe venned fogalmazás közben!
Érted-e pontosan, mi mindenre lehet gondolni? Minden szó jelentése világos-e, amit használni sze-
retnél? 
Milyen célból írsz, ki fogja olvasni? Milyen műfajban: elbeszélés, leírás, jellemzés, levél vagy más? 
Mennyi időd van rá, milyen hosszú legyen? Komoly légy, vagy humoros is lehetsz: milyen szavakat 
ne használj?

Az anyag összegyűjtése Ha van az előkészületre idő: a tapasztalat, megfigyelés, 
emlékezés, elképzelés, olvasás minden fajtája alkalmas rá.

A cím meghatározása Utal-e a témára, eléggé rövid és ötletes, figyelemfelkeltő? 

Anyag elrendezése, vázlatkészítés:
a fogalmazás tagolása bevezetésre, 
tárgyalásra, befejezésre 

Arányos-e a tagolás, hogyan vezet be a témába, 
eléggé érthetően kifejti-e a mondandót, megfogalmaz-e 
tanulságot vagy véleményt?

A fogalmazás kidolgozása Megírás, átnézés, javítás (helyesírási és tartalmi)

Önellenőrzés, önértékelés Újra leírás, tisztázat (ha van időd)

• A táblázat alapján mondd el, miben vagy jó, miben kevésbé, miben fejlődtél az 
utóbbi időben fogalmazás írásakor! 

A levél jellemzői

• Írtál-e valaha kézzel írt és postán 
feladott levelet? Ha nem, akkor 
is érdemes kipróbálni. Lepj meg 
valakit egy kézzel írt levéllel va-
lamilyen esemény alkalmából!

• Járj utána! Hogyan írhatjuk le 
helyesen az elektronikus levél 
angol nevét a a helyesírási sza-
bályzat 12. kiadása szerint? 

100 Ft

Magyar Posta

A SAJÁT NEVEM
VÁROS
UTCA, HÁZSZÁM
IRÁNYÍTÓSZÁM

CÍMZETT NEVE
CÍMZETT CÉG NEVE
VÁROS
UTCA, HÁZSZÁM
IRÁNYÍTÓSZÁM
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Azonos AlAkú szAvAk    Két szó hangalakja azonos, de jelentésük között nincs ösz-
szefüggés. Például: dob (megnevező szó) – dob (cselekvést kifejező szó). 

betű    A beszédhang írott vagy nyomtatott jele.
betűrend    A szavak ábécésorrendbe helyezése a betűrendbe sorolás szabályai sze-

rint.
beszéd    A mondanivaló közlésének és az emberek közötti kapcsolatteremtésnek 

az eszköze.
beszédhAng    A beszédhang nem azonos a betűvel. Az emberek közötti nyelvi 

kommunikáció során kiejtett hang. Hangképző szerveink összehangolt működése 
szükséges ahhoz, hogy egy-egy beszédhangot megfelelően ejtsünk ki.

Címzett    A kommunikációs folyamat egyik résztvevője. Az üzenet fogadója, álta-
lában a hallgató.

CsAtornA    A kommunikációs folyamat egyik tényezője. Közvetítő közeg (pl. le-
vegő, internet, telefon).

egyjelentésű szAvAk    A szó hangalakjához egy jelentés tartozik. Például: fodrász, 
kertész. 

ellentétes jelentésű szAvAk    A szópár jelentése ellentétes. Például: pöttöm–óriási.
hAng    Egy hangforrás által megszólaltatott jelenség. Hullámokban terjed, és a fü-

lünk fogja fel. Általában kapcsolunk hozzájuk valamilyen jelentést. Nem minden 
hang beszédhang, de minden beszédhang hang.

hAngAlAk    A szavak hangsora, hangteste.
hAngulAtfestő szAvAk    Mozgást, cselekvést vagy tulajdonságot leíró szavak.  

Például: cammog, ugrabugrál, tutyimutyi.
hAngképző szervek    Azok a testrészeink, amelyek a beszédhangokat létrehozzák: 

a tüdő, a légcső, a gégefő a hangszalagokkal, az orrüreg és a szájüreg. A szájüreg-
ben a nyelv, a szájpadlás, a fogak és az ajkak.

hAngrend    A magyar szavak csoportosítása abból a szempontból, hogy bennük a 
magas és mély magánhangzók milyen rend szerint fordulnak elő. Vannak magas, 
mély és vegyes hangrendű szavak.

hAngutánzó szAvAk    Emberek, állatok, természeti jelenségek, gépek, tárgyak 
hangját utánozó szavak. Hangalakjuk, hangzásuk szoros kapcsolatban van a jelen-
séggel, a jelentésükkel. Például: csiripel, dobog.

hAsonló AlAkú szAvAk    A szópárok hangalakja hasonló, jelentésük lehet meg-
egyező vagy eltérő. Fajtái az alakváltozatok: felföl; és a jelentéselkülönülések: 
egyenlőreegyelőre.

illeszkedés törvénye    A két- és háromalakú toldalékok magánhangzója a tőszó 
magánhangzóihoz illeszkedik.

jel    Érzékszerveinkkel felfogható jelenség, ami utal valamire.

Fogalomtár
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jellemzés    A leírás egyik válfaja. Egy személy bemutatása a rá jellemző külső és 
belső tulajdonságai alapján.

képző    Toldalékfajta, megváltoztatja a szó jelentését, esetenként a szófaját is.
kommunikáCió    Minden olyan tevékenységet és folyamatot magában foglal, amely-

lyel információt cserélünk, tájékoztatunk vagy tudatunk valamit. 
leírás    Élőlények, tárgyak, tájak, természeti jelenségek bemutatása tulajdonságaik 

alapján.
mAgánhAngzó    A beszéd hangjainak egyik nagy csoportja. Képzésük során a 

hangszalagok rezegnek, a levegő a szájüregből akadály nélkül távozik. Magukban 
is hangzanak, szótagot is alkothatnak.

mássAlhAngzó    A beszéd hangjainak egyik nagy csoportja. Képzésük során a hang-
szalagok rezegnek (zöngés mássalhangzók) vagy nem rezegnek (zöngétlen mással-
hangzók); a levegő a szájüregben akadályba ütközhet. Önmagukban nem hangza-
nak, csak magánhangzóval együtt, így szótagot sem alkothatnak önmagukban.

mássAlhAngzó-kiesés    Az egyik mássalhangzó-hangkapcsolódási törvényszerűség. 
Az a jelenség, amikor három mássalhangzó egymás mellé kerülésekor a kiejtésben 
a középső hangot nem ejtjük.

mássAlhAngzó-rövidülés    Az egyik mássalhangzó-hangkapcsolódási törvénysze-
rűség. Az a jelenség, amikor a hosszú mássalhangzó előtt vagy után egy másik 
mássalhangzó áll, ekkor a hosszú mássalhangzót röviden ejtjük.

nyelvi szintek    A hangok – a szóelemek – a szószerkezetek – a mondatok.
összeolvAdás    Az egyik mássalhangzó-hangkapcsolódási törvényszerűség. Az a 

jelenség, amikor két, egymás mellé kerülő mássalhangzó helyett egy harmadikat 
ejtünk.

összetett szAvAk    Szerkezetük szerint a szavaknak azon csoportja, melyek két 
vagy több szóból állnak, előtagból és utótag/okból.

rAg    Az egyik toldalékfajta. Záró toldalék, meghatározza a szó mondatbeli szerepét.
részleges hAsonulás    Az egyik mássalhangzó-hangkapcsolódási törvényszerűség. 

Az a jelenség, amikor két, egymás mellé kerülő mássalhangzó részben hat egy-
másra, de ez a hangtani jelenség csak kiejtésben érvényesül, írásban nem jelöljük. 
Fajtái: zöngésítés, zöngétlenedés, képzés helye szerinti részleges hasonulás.

rokon értelmű szAvAk (szinonimák)    Azok a szavak, melyek hangalakja különbö-
ző, de jelentésük ugyanaz vagy hasonló. Használatukkal más-más stílusú, hangu-
latú szöveget alkothatunk. Pl. fut:  szalad, lohol, rohan, spurizik.

teljes hAsonulás    Az egyik mássalhangzó-hangkapcsolódási törvényszerűség. Az 
a jelenség, amikor két, egymás mellé kerülő mássalhangzó olyannyira hat egymás-
ra, hogy az egyik a másikkal azonossá válik. Lehet írásban jelölt vagy jelöletlen. 

toldAlékok    A szótőhöz kapcsolódó szóelemek, sorrendjük kötött: képző, jel, rag.
többjelentésű szAvAk    A szó hangalakjához több jelentés kapcsolódik, amelyek 

között összefüggés van. Például: levél (növény része) – levél (írásmű).
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o., 95. o., 104. o., 113. o., 114. o., 116. o., 120. o., 121. o., 122. o., 133. o., 160. o.,  Slezák Ilona: 17. o., 
80., 116. o., 74. o., Sramkó Zita: 79. o., Tordai Gábor: 15. o., 44. o., 119. o., 165. o. munkái.

képek

FORTEPAN: 53. o. (Fortepan/Buzinkay Géza), 57. o. Jókai Mór (1894, Fortepan/SK.), 83. o. családi kép 
(Fortepan/Magyar Bálint), 125. o. fodrászat (Fortepan/Budapest Főváros Levéltára), 125. o. cipőbolt 
(Fortepan/Budapest Főváros Levéltára), 125. o. cukrászda (Fortepan/Bauer Sándor)

Wikipédia közkincs: 40. o. Philostratus Codex (Országos Széchényi Könyvtár), 44. o. rovásírás, 64. o. Ba-
rabás Miklós: Batthyány Lajos (1848, Magyar Nemzeti Múzeum), 64. o. Dessewffy Arisztid, 64. o. 
Eötvös József 

THINKSTOCK: 28. o. telefon, 44. o. föníciai írás, 47. o. bodza, 66. o. macska, fakopáncs, sas, 87. o. kör-
nyezetbarát logó, 101. o. menü, 145. o. cipőfűzés, 153. o. szivárvány

Cleveland Museum of Art: Szkíta aranyszarvas (Kr. e. 400–300) 71. o.
Deutsches Museum: Kempelen Farkas beszélőgépének rekonstrukciója (1791) 94. o.
A könyvben található további képek: ©Shutterstock Képügynökség.
Shutterstock szerkesztői (/Shutterstock.com): 12. o. Nina design, 27. o. Mo Wu, 34. o. T photography,  

36. o. BalkansCat, 36. o. (2. kép) GTS Productions, 36. o. (3. kép) jean-francois me, 126. o. posztos,  
80. o. Taniar, 88. o. jamse photographe, 93. o. Sorbis, 93. o. (2. kép) Thiti Sukapan, 93. o. (3. kép) Art-
CookStudio, 93. o. (4. kép) Koy Hipster, 93. o. (5. kép) Lesterair, 126. o. michelmond, 153. o. Katiekk

Forrásjegyzék


	5_NY_TK_atdolg_1F_2020
	5_NY_TK_atdolg_2F_2020
	5_NY_TK_atdolg_3F_2020
	5_NY_TK_atdolg_4F_2020
	5_NY_TK_atdolg_5F_2020

