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 Magyar nyelv 
 6.



„A kifejezés eszköze magam vagyok.”
 (Montágh Imre)



 Magyar nyelv 
 Tankönyv 
 

Oktatási Hivatal



Európai Szociális
Alap

A kiadvány 2021. 02. 11-től 2026. 08. 31-ig tankönyvi engedélyt kapott a TKV/205-7/2021. számú
határozattal.

A tankönyv megfelel a Kormány 5/2020 (I. 31.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 
és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról megnevezésű jogszabály alapján készült 
Kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára megnevezésű kerettanterv magyar nyelv és irodalom 
tantárgy előírásainak.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértő: dr. Polgárné Pósch Judit
Tananyagfejlesztő: Sápiné dr. Bényei Rita
Kerettantervi szakértő: dr. Kiss Gabriella
Lektor: Tankó Istvánné
Szerkesztő: Kerberné Varga Anna
Fedélterv: Slezák Ilona
Illusztrációk, szakábrák: Tényi Katalin, Téglásy György, Tordai Gábor, Baróthy Andrea
Fotók: © Shutterstock, Thinkstock, Istock képügynökségek, NFI – Filmarchívum

A tankönyv szerkesztői ezúton is köszönetet mondanak azoknak az íróknak, költőknek, képzőművészeknek,
akiknek alkotásai tankönyveinket gazdagítják.

© Oktatási Hivatal, 2021

ISBN 978-615-6178-68-8

Oktatási Hivatal
1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100
E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor mb. elnök
Raktári szám: OH-MNY06TA
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Kóródiné Csukás Márta
Nyomdai előkészítés: Gyarmati Imre
Terjedelem: 12,87 (A/5) ív, tömeg: 241 gramm
1. kiadás, 2021

A könyvben felhasználtuk a Magyar nyelv 6. (FI-501010601/1) – tananyagfejlesztők: Baloghné Biró Mária,
dr. Baranyai Katalin, dr. Forró Orsolya –, illetve a Magyar nyelv és irodalom 6. Karakter (00652/NAT)
– szerzők: Bodó Márton, Fábián László, Katona Gabriella, Szmolyan Gabriella, Vincze Ferenc – című műveket.

Ez a tankönyv a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-3.2.2-VEKOP-15-2016-00001. számú, „A köznevelés tartalmi szabályozóinak megfelelő
tankönyvek, taneszközök fejlesztése és digitális tartalomfejlesztés” című projektje keretében készült.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

Gyártás: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.



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 információkat 

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 a könyv szerkezetét, és gondold át, ho-

gyan és miért következnek egymás után a fejeze-
tek!

•  Keresd meg, milyen segítséget ad még a könyv a 
tanuláshoz!

Ne add fel, ha valamit nem értesz rögtön!
•  Olvasd át még egyszer figyelmesen azt a szöveg-

részt, amelyben valamit nem értettél!
•  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, magyarázatot!

Ha szeretnél valamit pontosan,
tartósan megjegyezni, 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 in-
formációk számodra!

•  Gondold át, miért fontos számodra az új tudás, 
mikor és hogyan tudnád hasznosítani!

•  Szedd össze, milyen korábbi ismeretek, tapaszta-
latok jutottak eszedbe a tananyagrész tanulása 
közben!

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

Eredményes tanulást kívánnak
a könyv szerzői és szerkesztői!Európai Szociális

Alap
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Kedves hatodikos Diák!
Köszöntünk a hatodik osztályban! Tankönyvünk összesen öt fejezetből áll. 
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.
•  A ráhangoló és gyakorló feladatokat ne a könyvbe, hanem a füzetedbe leírva oldd meg!
•  Több leckében találsz Dóri naplója részt. Ezt elolvasva biztatunk, hogy anyanyelved használata 

közben találj rá a szövegben arra a nyelvi elemre, szabályszerűségre, ami éppen az óra anyaga. Ha 
kedved tartja, készíts te is – Dórihoz hasonlóan – naplót. Ha később elolvasod, kellemes lesz látni, 
mi foglalkoztatott hatodikos korodban!

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

•  A leckék anyagát a Gondolatgyűjtőben foglaltuk össze.
•  A Házi feladat elmélyítheti, bővítheti tudásod.
•  A Szókincsgyarapító és a Társasjáték, reméljük, elnyeri tetszésed, és társaiddal az egyéni megoldásotok 

mellett páros, csoport vagy projektmunkában együttműködve szívesen oldjátok meg őket.
•  A fejezetek végén Összefoglalás segíti a rendszerezést.
•  A könyvben a Szövegértés, szövegalkotás kiemelt szerepű. Nemcsak külön fejezetben találod a leckéit, 

hanem az egész könyvben is kék háttérrel jelölt lapokon. Kérjük, a füzetben oldd meg őket!
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Gondolatébresztő
Dolgozzatok két csoportban! Az első csoport idézzen fel tíz kifejezést, fogalmat a magán-
hangzókkal és a mássalhangzókkal kapcsolatban! A második csoport idézzen fel tíz kife-
jezést, fogalmat a szavak szerkezetével és jelentésével kapcsolatban! Írjátok fel ezeket 
egy-egy cédulára, és csoportonként három tanuló alkosson belőlük gondolkodástérkép-
kezdeményeket a táblán vagy a faliújságon!  

1–2. Ismétlés

1.   Szerintetek mi köti össze a következő szólásokat, közmondásokat? Mi a közös 
bennük? Először dolgozzatok párban, aztán egy-egy mondat köré csoportba ren-
deződve válaszoljatok a kérdésekre! A csoportmunkák megoldásáról számoljatok 
be egymásnak!

A jó pap is holtig tanul. Tanulj, tinó, ökör lesz belőled. Többet ésszel, mint erővel! A tudás 
hatalom. Ismétlés a tudás anyja.

1. csoport: A jó pap is holtig tanul. 
(1) Mit jelent ez az állandósult szókapcsolat?
(2) Melyik fajtája ez az állandósult
 szókapcsolatoknak?
(3) Keressetek a mondatban mély és
 vegyes hangrendű szavakat!
(4) Mutassátok be – a mondatból vett példa
 segítségével – mi az illeszkedés!
(5) Mutassátok be – a mondatból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(6) Ha a mondat egyik szava valakinek a vezetékneve, akkor azt a hagyomány 
 elve szerint hogyan fogjuk írni?

2. csoport: Tanulj, tinó, ökör lesz belőled. 
(1) Mit jelent ez az állandósult szókapcsolat?
(2 ) Keressetek a mondatból magas, mély és
 vegyes hangrendű szavakat!
(3) Mutassátok be – a mondatból vett példa
 segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(4) Mutassatok be – a mondatokból vett példa segítségével – egy
 mássalhangzó-kapcsolódási törvényszerűséget!
(5) Alkossatok szóösszetételeket, elő- vagy utótagjuk legyen az ökör!
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3. csoport: Többet ésszel, mint erővel! 
(1) Mit jelent ez az állandósult szókapcsolat?
(2) Keressetek a mondatból magas hangrendű szavakat!
(3) Mutassátok be – a mondatból vett példa segítségével – mi az illeszkedés!
(4) Mutassátok be – a mondatból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(5) Mutassatok be – a mondatból vett példa segítségével – egy
 mássalhangzó-kapcsolódási törvényszerűséget!

4. csoport: A tudás hatalom. 
(1) Mit jelent ez az állandósult szókapcsolat?
(2 ) Keressetek a mondatból mély hangrendű szavakat!
(3) Mutassátok be – a mondatból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(4) Hány értelmes szót tudtok alkotni az állandósult szókapcsolat betűiből?
(5) Írjatok a hatalom szóhoz rokon értelmű kifejezést!

5. csoport: Ismétlés a tudás anyja.
(1) Mit jelent ez az állandósult szókapcsolat?
(2) Keressetek a mondatban magas és mély hangrendű szavakat!
(3) Mutassátok be – a mondatból vett példa segítségével – mi az illeszkedés!
(4) Mutassátok be – a mondatból vett példa segítségével – a toldalékos szó
 fogalmát! Nevezzétek meg a toldalék fajtáját!
(5) Mutassatok be – a mondatból vett példa segítségével – egy
 mássalhangzó-kapcsolódási törvényszerűséget!

2.   Helyesírás. Pótoljátok a szövegben a hiányzó betűket! A füzetben dolgozzatok! 
Ellenőrzéskor javítsátok ki a hibás szavakat!
„Ha a varázsló ord_tott, szikrát hányt, kővé változott, csillagot r_gott, ami 
gyakran előfordult augusztus tá_ékán, amikor Aterpater, nem tudni, miért, 
mind_g ro__abb kedv_ volt a szokottnál, semmi se volt a__oz képest, mint 
amikor Aterpater moso__gott, attól mindenkiben csak megh_lt a vér.”
(Szabó Magda: Tündér Lala)

A szAvAk jelentése és szerkezete  
a) Gondold végig a testrészneveket! Van-e közöttük azonos alakú vagy többjelentésű?
b) Helyezd mondatba az alábbi hasonló alakú szópárok tagjait!
 elöl – elől, sarkal – sarkall, tanulság – tanúság
c) Magyarázd el a példák alapján, mit nevezünk rokon értelmű szavaknak!
 élénk, mozgékony, virgonc, eleven; kerékpár/bicikli; krumpli/burgonya
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Helyesírási tudnivAlók  
a) Milyen sorrendben követik egymást az ábécé következő betűi: x, v, z, y, w, zs?
b) Gyűjtsétek ki az osztálynévsorból azokat a vezeték- és keresztneveket, amelyek-

nek írott alakja eltér a kiejtettől! 
 • Mi az összefüggés a szótagolás és az elválasztás között?
 • Milyen helyzetekben, miért választjuk el a szavakat?
c) Magyarázd meg, mi a hiba az alábbi szavak elválasztásában!
 Ga-ál, ho-mo-kó-ra, me-gáll
d) Mit jelent a keltezés szó? Idézz fel egy a keltezéssel kapcsolatos helyesírási szabályt! 
e) Miért nem teszünk pontot a következő mondatokban az évszámok után?
 A tesóm 2010 karácsonyán született. A tesóm 2010-ben született.

d) Keress a feladatban összetett szót!
e) Állapítsátok meg, milyen toldalékokkal esik egybe az alábbi szótövek végződése! 

álom, bősz, felni, forint, gyapjú, hős, lárva, piszok, plakát, szoros
 Gyűjtsetek hasonló szavakat!

FogAlmAzás

MEGVAN A TÉMA? – TUDNOD KELL, MIRŐL AKARSZ ÍRNI!

Frissítsd fel a fejedben, mit kell figyelembe venned fogalmazás közben!
Érted-e pontosan, miről kellene írnod? Gondold át, mit szeretnél mondani a témában! Milyen célból 
írsz, ki fogja olvasni? Milyen műfajban: elbeszélés, leírás, jellemzés, levél vagy más? Mennyi időd van 
rá, milyen hosszú legyen? Az előzőek alapján fogalmazásodban milyen hangot üthetsz meg (közvet-
len, távolságtartóbb, hivatalos stb.)?

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-e? 

Anyag elrendezése, vázlatkészítés:
a fogalmazás tagolása bevezetésre, 
tárgyalásra, befejezésre 

Arányos-e a tagolás, hogyan vezet be a témába, 
eléggé érthetően fejti-e ki a mondandót, megfogalmaz-e 
tanulságot vagy véleményt?

A fogalmazás kidolgozása Megírás, átnézés, javítás (tartalmi, összefüggésbeli, 
helyesírási)

Önellenőrzés, önértékelés Újra leírás, tisztázat (ha van időd)

• A táblázat szempontjai alapján mondd el, miben vagy jó, miben kevésbé, miben 
fejlődtél az utóbbi időben fogalmazás írásakor!

Gondolatgyűjtő

Egészítsétek ki közösen az óra eleji gondolattérképeket az órán felelevenített további  
fogalmakkal és példákkal!
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Az érvelés, meggyőzés

1.   Válassz a vázlatok közül egyet, és egészítsd ki néhány mondattal úgy, hogy ösz-
szefüggő szöveget kapj! A füzetedben dolgozz! Adj címet a fogalmazásodnak! 
Gondolattérképpel dolgozz!

A) (1) A tó partján kis halat találtam. B) (1) Izgatottan vártam a születésnapomat.
 (2) Kívánságaim.  (2) A szőrgombolyag. 
 (3) Ébredés.  (3) Azóta családtag nálunk.

C) (1) Nem tudunk elutazni nagymamához a járványhelyzet miatt.
 (2) A távoktatás és az év vége az iskolában.
 (3) Búcsúzás, aláírás, keltezés.

Gondolatébresztő
Ha szeretnéd meggyőzni a barátaidat, hogy béküljenek ki, a szívükre vagy az eszükre fogsz 
inkább hatni? Milyen foglalkozásoknál várható el a jó szóbeli meggyőzőképesség? 

2.   Képzeljétek el, hogy valaki megelőz a sorban valakit, és ezt a többiek nem hagy-
ják szó nélkül!  

 a) Hogyan lehet finoman értésére adni valamit az ismeretlen szabályszegőnek?
 b) Milyen módon utasíthatjuk vissza a sértegetést? 

3.   Beszéljétek meg!
 a) Mi a troll szerepe az internetes kommentek világában? 
 b) Kialakulhat-e igazi vita névtelen kommentelők között? 
 c)  Mi a véleményetek arról, aki minden hírhez hozzászól, és ezért tölt órákat a 

monitor előtt? 
 d) Soroljatok helyzeteket, amikor nem érdemes vitatkozni! 

3. Szövegértés, szövegalkotás
 a gyakorlatban
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A meggyőző érvelésről, a kulturált vita alapszabályairól 8. osztályban még tanulni 
fogsz, most csak ismerkedj meg néhány alapfogalommal!

meggyőzés, vitA. A vita lényege a meggyőzés, az érvelés, célja pedig, hogy 
újabb nézőpontok megtalálása után közös döntés szülessen. Például megegyez-
zenek a családtagok, hogyan végezzék el a közös feladatokat a hétvégén úgy, hogy 
még sportolásra, kirándulásra vagy látogatásokra is maradjon idő. Ahhoz, hogy a 
kommunikációs szövegfajta előbbre vigye a megértést, nyugodt hangon, érthe-
tően kell beszélni, nem ordibálva.

Az érv és Az érvelés. A véleményegyeztetés eszköze az érvelés. Érvnek nevez-
zük a vita tárgyához kapcsolódó alátámasztott és bizonyított állítást. Egy érv épülhet 
logikára, ok-okozati összefüggésre, ezek az észre hatnak: Ha beveszed a gyógyszert, ha-
marabb meggyógyulsz. Bizonyos helyzetekben azonban az érzelemre ható érv is hatásos 
lehet: Pl.: Ne légy csacsi, vedd be a gyógyszert!

Az érv felépítése:

ÁLLÍTÁS

AZ ÁLLÍTÁS ALÁTÁMASZTÁSA

Kockázatos májusban bakancsot vásárolni egy kamasznak,

mert kinőhe�, mire újra beköszönt a tél.

VITA

parlamen�

közéle�
pl. környezetvédelem

szakmai-tudományos
pl. génkezelt élelmiszerekről

családi

4.   Érvekkel bizonyítsátok: A szóbeli közlés mulandó, kivéve, ha hangfelvételt készítünk 
róla.
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1.  Tételnek nevezzük az állítást, amiből kiindulunk. Ez egy következtetés meg-
fogalmazása. (Öltözz fel!)

2.  Bizonyíték (példa): A következtetés előzményei, magyarázatai. (Megfázik, aki 
a hidegben nem öltözik fel.)

3.  A tétel és bizonyíték között valamilyen logikai összekötő elem van. Ha egy-
értelmű a tétel és bizonyíték közötti összefüggés, akkor elhagyható. (Öltözz fel, 
mert kint a hidegben megfázol!)

Érveléskor egymás indokait meghallgatva sorolunk újabb és újabb állításokat a meg-
győzés érdekében. Az érvelés az egyik legősibb szónoki módszer, régen az ékes- 
szólás mesterségével együtt tanították. A vitatkozók a vita tárgyával kapcsolatban 
(amiben nem tudtak megegyezni) gyakran döntéshozók segítségével jutottak közös 
egyezségre.

Az érvek fajtái: 
Aszerint, hogy min alapulnak, az érvek többfélék lehetnek. Itt csak néhány érvtípusra 
láthatsz hétköznapi és irodalmi példát. (Az idézetek Petőfi Sándor János vitéz című 
művéből vannak.)

OK-OKOZATI  
ÖSSZEFÜGGÉS

TÉNYEK, 
ADATOK

ELLENTÉT,  
SZEMBEÁLLÍTÁS

TEKINTÉLYRE  
HIVATKOZÁS

Azért késtem, mert nem 
jött a villamos. 

Az idén feleannyi ötös 
van, mint tavaly volt.  

Ha nem veszed be  
a gyógyszert, nem segít 

a gyógyulásban. 

A doktor bácsi
meg azt mondta, hogy  

a fogszabályzótól 
szépek lesznek a fogaid.

„ Sietek, mert másképp 
velem rosszul bánnak,

Mostoha gyermeke 
vagyok én anyámnak.”  

„ De ott életedet veszély 
fenyegeti.

Nem olyan könnyű ám 
a bejárás oda,

Őrizi kapuját sok
iszonyú csoda...”  

„ Nem hozok aranyat, 
nem hozok kincseket,

De meghozom régi 
hűséges szívemet…”  

„ Amit bátyánk mondott, 
közös akaratunk,

Csak ne bánts minket is, 
jobbágyaid vagyunk!” 

Döntés
pl. 11-es rúgás

érvek

érvek érvek

érvek

A vita tárgya
pl. tévesen megítélt

szabálytalanság

Döntéshozó(k)
pl. játékvezető

Vitatkozó(k) 1.
pl. focista

Vitatkozó(k) 2.
pl. partjelző
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Az eredményes érvelés jellemzői.  Egy konkrét kérdésről akkor lehet érvelni, 
ha van saját véleményed, és ebből kialakítod állásfoglalásodat. Az érvelésed ugyanis 
ehhez fog igazodni. Vigyázz, az éremnek mindig két oldala van! Soha nincs olyan érv, 
amelyiknek ne lenne ellenérve, cáfolata, ezért mindig érdemes meghallgatni a másik 
oldalt is. A megegyezés jó esetben megszületik. Például nem szeretnél csatlakozni 
olyan programhoz, amely nem áll hozzád közel, rosszkor van, ráadásul sokba is kerül. 
Megegyezés születik, ha ezután a többiek figyelembe veszik.

A kulturált vitA szAbályAi.  Az egymás nézeteit tisztelő közösségekben ter-
mészetes dolog vitatkozni. Rendelkezünk a beszéd és a gondolkodás képességé-
vel, így elkerülhető, hogy vitáinkban az agresszió vagy az önkényesség döntsön.  
A vitatkozóknak ajánljuk:

Gondolatgyűjtő

A vita légyege a meggyőzés, az érvelés. Célja: újabb nézőpontok megtalálása után a kö-
zös döntés, megegyezés. Érvnek nevezzük a vita tárgyához kapcsolódó, alátámasztott és 
bizonyított állítást. Az érvelés az érvekkel folytatott meggyőzés. Minden érvhez tartozhat 
cáfolat, amikor a másik fél bizonyítja saját nézőpontját. A kulturált, vagyis a szabályozott 
és egymásra figyelő vita célja a megegyezés, a másik meghallgatása. A jó érvelés világos, 
meggyőző, a gondolatmenet tagolt, és illik a beszédhelyzethez. Hangvétele, beszédmódja 
egyenletes és nyugodt. Élhet a beszéd zenei eszközeivel, hiszen célja a hatáskeltés.



A szükségeset, az igazat és
csak a fontosat mondd!

A másik is kapjon időt!

Az érvekkel vitázz!

Ne vidd félre a vitát!

Ha például nem vágsz
a másik szavába, nem torkolod le

olyasmivel, ami nem tartozik a
lényeghez, a vita előbb-utóbb

mederbe kerül.

Különösen óvakodni kell a vita-
partner kizökkentésétől, a másik

álláspontjának eltorzításától.

A nyelvi támadás, a durva
nyelvhasználat, az agresszív,

gyűlölködő, dühös megjegyzés
pedig egyszerűen sértés, semmi

köze a vitához.

Ha egy vita a netes felületen,
vagyis online zajlik, ne feledd,

hogy a felelősség a �éd marad,
ezért a névtelen részvétel semmi-

képpen sem követendő. 
Érthetően és nyugodtan

beszélj!
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5.   Szükséges-e kézzel írni? Írjatok két érvet a kézírás mellett és kettőt ellene!

6.   Érveljetek külön csoportokban arról: Lehet-e kulturáltan vitatkozni felsősökkel? 
 a) Minden első csoport 3 alátámasztó érvvel védje meg, hogy igen, érdemes!
 b)  Minden második csoport tagadja, hogy érdemes, és ehhez legalább 3 különféle 

érve legyen!

7.   A régi időkben a vitákat szabályozták, és egy bölcs vagy egy uralkodó eldöntötte, 
kinek van igaza, hogyan béküljenek ki a vitatkozó felek. A Bibliában és mesékben 
is találkozhattál ezzel.

MINTA
ÖNÉLETRAJZ 

Személyes adatok
Név: Gipsz Jakab
Születési hely, idő: 1995. május 35.
Lakcím: 2376 Csajág, Gipsz tér 1.
Telefon: +3640-123-456
E-mail: gipsz.jakab@gipszmail.com

Tanulmányok
2012–2016: Széchenyi István Gimnázium, Kaposvár (érettségi)
2004–2012: Csajági Kossuth Lajos Általános Iskola

Szakmai tapasztalat
2013 óta minden nyáron: Béla bácsi pizzériája, felszolgáló

Nyelvismeret
Angol nyelv: államilag elismert, középfokú „C” típusú nyelvvizsga, 2015.

Versenyeredmények
2015: OKTV verseny, matematika, 13. helyezés
2009: Országos tereplovaglási torna, 2. helyezés

Számítógépes ismeretek
Windows XP, Microsoft Office (Word, Power Point, Excel)

Egyéb képességek
„B” kategóriás vezetői engedély (folyamatban)

Érdeklődési kör
Természetjárás, lovaglás, foci, indián kultúra.

8.   Nyári művészeti/sport-/angoltáborba szeretnél menni, melyre pályázni kell.  
A beadandó papírok között egy önéletrajznak is szerepelnie kell. Írj a füzetedbe 
önéletrajzot a 14. oldalon látható önéletrajzminta segítségével!
Születési hely, idő, szülők, testvérek, lakhely; iskola-iskolák, változások, 
érdeklődési terület, eredmények; barátok, szabadidő-sport, tervek a jövőre.
Ne feledd hangsúlyozni a tábor jellegének megfelelő képességeidet az aláhúzással 
kiemelt részekben!
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1.   Az alábbi szövegből emeld ki azokat a szavakat, amelyeket nem ismersz! Nézz 
utána a jelentésüknek! Milyen fontos információkat tudhatsz meg a szövegből?

2.   a)  Minden csapat húz vagy kap tanárotoktól egy-egy lapot, amelyen valamilyen 
téma van megjelölve, amelyeket elegendő felkészülés után 1-2 percben meg-
felelőképpen elő kell adnotok. Beszéljétek meg – a legjobb, ha le is írjátok – a 
mondandót, majd valaki a csoportból adja elő a témát a leírt feltételek, a kom-
munikációs helyzetnek, a műfajnak megfelelően!

 b)  A többi csoport próbálja meg kitalálni, hol, kinek, mi célból szólt az előadás!

Menetrend
Előre meghatározott viszonylatokon és indulási időpontokban kizárólag alacsonypad-
lós járműveket indítunk. A garantáltan alacsonypadlós járatok biztosításával az a cé-
lunk, hogy a mozgásukban korlátozott, nehezen mozgó utasaink számára lehetőséget 
biztosítsunk utazásaik megtervezésére, úti céljuk kényelmes és biztonságos elérésére.  
A honlapon és a menetrendkönyvben a garantáltan alacsonypadlós járatokat félkövér 
dőlt betűkkel, a megállóhelyeken kihelyezett menetrendeken dőlt betűkkel jelöltük.

Gondolatébresztő
Mérjétek le és figyeljétek meg, mennyi szöveget tudtok elolvasni két perc alatt! Próbáljatok 
ugyanennyi ideig beszélni arról, amit a szövegben olvastatok! Mennyit sikerült elmondani, 
melyik volt a nehezebb?

Az ismeretközlő szöveg. Az ismeretközlő szöveg lehet elbeszélő vagy leíró. 
Lényege, hogy középpontjában az információk állnak, az új ismeretre, tudáselemre 
figyelünk, azt hangsúlyozzuk. Ez az a szövegtípus, amellyel a legtöbbet találkoztál 
eddig az iskolában, hiszen zömmel ilyen szövegekből állnak a tankönyveid. Amikor 
tanulsz, feldolgozod és értelmezed a szöveget, kiemeled az új információt, feltárod a 
szöveg összefüggéseit, új kapcsolatokat fedezel fel vagy hozol létre, és végül elraktá-
rozod az így szerzett tudást.

Az ismeretközlő szöveg változAtAi és jellemzői. A szépirodalmi vagy tu-
dományos jellegű és sajtószövegek mellett hivatalos és magáncélú változatokkal 
is találkozhattál már. Ez a szövegtípus általában kijelentő mondatokból áll, kerüli az 
ismétlést, a bőbeszédűséget. Megfogalmazása általában egyszerű, világos, jól követ-
hető, hiszen igyekszik fenntartani az érdeklődést. Mivel ismereteket közlünk vele, 
mindig tárgyszerűnek és hitelesnek kell lennie, különben a hírközlés és a tájékoz-
tatás célja sérül.

4.  Az ismeretközlő szöveg beszédben  
és írásban 
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Gondolatgyűjtő

Az ismeretközlő szöveg lehet elbeszélő vagy leíró. Középpontjában az információk állnak. 
Ilyen szövegekből állnak például a tankönyveid. A szépirodalmi vagy tudományos jellegű 
és sajtószövegek mellett léteznek hivatalos és magáncélú változatok is. Utóbbira példa az 
önéletrajz hivatalos és személyes változata.
Ez a szövegtípus általában kijelentő mondatokból áll, kerüli az ismétlést, a bőbeszédű-
séget. Megfogalmazása egyszerű, világos, jól követhető, hiszen igyekszik fenntartani az 
érdeklődést.

Mindennap találkozhatunk gya-
korlati célú, hasznos tájékoztató 
szövegekkel, ilyen a menetrend, az 
útleírás, a térkép, az órarend vagy a 
használati utasítás. Ezekben a szöveg-
típusokban a szigorúan szakszerű és 
rövid szövegek mellett ábrák és ké-
pek segítik a tájékozódást. Gyakran 
táblázatokban kell eligazodni adatok, 
egyezményes jelek és rövidítések kö-
zött. A pontos megértéshez mindeze-
ket egyszerre kell tudni értelmezni, 
ezért érdemes gyakorolni a használa-
tukat, akár a papíralapú, akár az inter-
netes változaton.

kommunikációs cél és beszéd-
mód A szövegekben.  Az ismeret-
közlés egyaránt lehet hivatalos és 
személyes hangvételű aszerint, hogy 
mi a kommunikációs cél. Ilyen példá-
ul az önéletrajz, ami egyaránt lehet 
hivatalos és személyes. Tekintsd meg az önéletrajzmintát a könyv 14. oldalán!

Az elvárás szerint megszabott időrendben és kívánalmak szerint kell sorolnod és 
csoportosítanod az adataidat. Nagyon rövid, amerikai változatában csak adatok sze-
repelhetnek, míg a hagyományos életrajzban sűrítve beszéljük el az életünk esemé-
nyeit valamilyen célból: iskolai felvételi, álláspályázat, ösztöndíj. Az is lehet, hogy 
külön kell írnod arról, miért szeretnél valahová jelentkezni vagy valamit elérni. 
Ilyenkor csak azokat a dolgokat emeld ki, amelyek az érdeklődésedet vagy a célodat 
magyarázzák és indokolják.

Tanulmányozd a menetrendet! Mondj el minél több 
dolgot, amit megtudtál belőle!
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HÁZI FELADAT

1.   Készítsetek útvonaltervet írásban egy idős turista számára, aki külföldről érkezik 
hozzátok, és szeretné megismerni a környéketeket!

Jelek, rajzok mindenütt
A szavakon túli világ nagy csoportját képezik az élet minden területén felbukkanó 
jelek, egyszerű rajzok, azaz a piktogramok. Sok területen alkalmazzák őket, van-
nak nemzetközi egyezménnyel szabályozottak, éppen azért, hogy megértésük ne kötődjön 
nyelvtudáshoz. Általában veszélyekre, viselkedési szabályokra hívják fel a figyelmet, vagy 
tájékoztatnak, informálnak minket. Ilyenek például a vegyszereken, mosószereken, fes-
tékeken megjelenő, veszélyekre figyelmeztető ábrák. Ezek dobozán kis sárga négyzetben 
fekete jelek mutatják, hogy például mérgező, robbanás- vagy tűzveszélyes stb. az anyag. 
Az élelmiszerek csomagolásán is feltüntetik többek között, hogy természetes anyagból ké-
szült-e, a csomagolás újrahasznosított vagy újrahasznosítható-e. 
Keress a környezetedben ilyen termékeket, és tanulmányozd ezeket a piktogramokat, nézz 
utána jelentésüknek!

A SZAVAKON TÚL

A kiselőAdás és előAdásmódjA. Amikor kiselőadást vállalsz valamilyen tantárgy-
ból, a tudományos ismeretterjesztő előadás logikáját érdemes követned. Szüksé-
ged van jó tárgyismeretre, segít ebben, hogy az anyaggyűjtés lépéseit már tanul-
tad ötödikben. Tudnod kell, milyen felkészültségű 
hallgatóknak beszélsz, hol, és mennyi időd van rá. 
Ma már az is lényeges, hogy vetített képekkel, videó- 
és hangbejátszásokkal illusztrálhatod a mondandó-
dat, bár a könyvvel vagy rajzzal szemléltetés ugyan-
olyan jó módszer lehet. Még zenét is használhatsz.

Amikor egy-egy témát leíró módon bemutatsz, nagy 
haszonnal alkalmazhatod a leírás előző évben tanult 
alapelveit (pl.: sorrend időben és térben, szemléletes-
ség). Szóban is, írásban is fontos az előrehaladás követ-
kezetessége. Jó, ha törekszel a hatásos előadásmódra is: 
életszerűen és a lehető leggördülékenyebben add elő a 
mondandódat. Segítség ehhez, ha néhány kulcsszót felírsz magadnak egy kis lapra. 
Ha már otthon vagy a napköziben gyakorolod a hangos és szabad előadásmódot, nem 
ér meglepetés. Aki csak leolvassa egy diáról, amit ráírt, vagy papírból beszél, nem tud 
figyelni a hallgatóságra. Aki viszont képes követni a visszajelzéseket, az tud válaszolni a 
kérdésekre, gyorsít vagy lassít, halkabban vagy hangosabban beszél, ha szükséges.
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Gondolatébresztő
Írjatok párban tíz szót a következő kérdésekre: a) Ki? vagy Mi?; b) Milyen?; c) Mennyi?; d) Mit 
csinál? vagy Mi történik? Olvassátok fel a megoldásaitokat! Beszéljétek meg közösen, hogy 
mi a közös jellemzője az egyes kérdésekre írt szócsoportoknak!

5–6. A szófajok csoportjai

 Dóri naplója

Őszintén szólva semmi kedvem sem volt az iskolakezdéshez. Az persze jó, hogy me-
gint együtt vagyunk az osztálytársakkal, de kezdődik a hajnali felkelés meg a sok lecke.  
A tanévnyitó reggelén a többiek annyira lelkesek voltak, hogy erről nem is beszéltem sen-
kivel. Szerencsére Dani is befutott, bár eredetileg azt mondta, ő csak harmadikától jön, 
mert addig nyaralnak. Ahogy megérkezett, elég volt csak összenéznünk, és tudtam, ő sem 
olyan lelkes, mint amennyire mutatja.
 Jól telt a nyár. Danival pár hete találkoztunk, amikor Dömötör szülinapját ünnepel-
tük. Imádom a családi bulikat! Az a legjobb, amikor anyával megtervezzük az étlapot, 
aztán elindulunk bevásárolni. Apa persze utálja a nagy bevásárlóközpontokat, amiket 
havonta átrendeznek, aztán órákig kell mindent keresgélni. Jobban szereti a húst, a felvá-
gottat a hentesnél, a gyümölcsöt a kedvenc zöldségesénél, a kenyeret meg a pékségben ven-
ni. De most egy bevásárlóközpontba mentünk, ahol ő végig morgolódott. Mondta is, kép-
zeljem csak el, mi lenne, ha például a szavak beszédbeli és mondatbeli szerepét is havonta 
megváltoztatnák, és holnaptól a szék szóval fejeznénk ki, ha valami jó. Például: Szék a 
leves! Szék, menjünk! (Szerintem remek játékot talált ki, de ezt persze nem mondtam 
neki, mert nem akartam még jobban felhergelni.) Pedig csak egy egyszerű születésnapi 
ebédhez vásároltunk! Ez a nap jutott eszembe, amikor a Beckó várát ol vas tuk. Elképzel-
tem apát, amint egyszerű szolgaként a mondabeli lakodalomra vásárol be. Annyira kellett 
nevetnem, hogy Erzsi néni még meg is kérdezte, mi olyan mulatságos. De hosszú lett 
volna ezt az egészet elmagyarázni neki, így próbáltam komolyságot erőltetni magamra. 
Egyébként meg ez egy tök szék monda!

1.   Dóri naplójából írj ki a példa alapján szavakat a füzetedbe, aztán vizsgáld meg a 
jelentésüket és a toldalékaikat!

Élőlény, élettelen tárgy,
gondolati dolog neve Cselekvést fejez ki Tulajdonságot fejez ki

szó toldalék szó toldalék szó toldalék

pl.: Dóri – pl.: kezdődik -ődik pl.: hajnali -i

kérdése: – az alapszó 
kérdése

a toldalékos 
szó kérdése

az alapszó
kérdése

a toldalékos 
szó kérdése
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2.   Vizsgáljuk meg a szavakat a mondatban! Pl.: Jól telt az idei nyár.
Bontsd két részre a mondatot úgy, hogy az egyik rész arra a kérdésre válaszoljon, 
hogy Mit állítunk?, a másik rész pedig a Ki, mi? + állítmány kérdésre.

 Mit állítunk? Ki, mi  telt?

telt a nyár

Ezt a mondatrészt állítmánynak
nevezzük.

Ezt a mondatrészt alanynak 
nevezzük.

jól telt idei

Ezt a részt állítmányi résznek 
nevezzük.

Ezt a részt alanyi résznek
nevezzük.

3.   Páros munkában beszéljétek meg, hogy a jó szóra mi miatt kell az -l toldalék!  
Miért nem elég azt mondanunk, írnunk, hogy: Jó telt az idei nyár?

Élőlény, élettelen tárgy,
gondolati dolog neve Cselekvést fejez ki Tulajdonságot fejez ki

szó toldalék szó toldalék szó toldalék

pl.: naplója -ja

az alapszó
kérdése

a toldalékos szó 
kérdése

A szavak nyelvi jelek. Vizsgálhatjuk őket:
a) alakjuk szerint – ezt tettük 5. osztályban (egyszerű, összetett,
 toldalék nélküli, toldalékos stb.);
b) szófajuk szerint – ezzel foglalkozunk ebben a tanévben;
c) jelentésük szerint – erről is volt szó 5. osztályban.

4.   Páros munkában oldjátok meg a következő feladatot! A szósorból keressétek ki a 
szavakat és írjátok le egymás alá a füzetbe! Mit tapasztaltok?
zárzavarszűrvárdobégtérnyúlfogolyfog

5.   Emlékszel? 5.-ben volt egy ilyen feladatod:
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!
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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

Az itt felsorolt szavakat különböző csoportokba soroljuk jelentésük, toldalékolható-
ságuk és mondatbeli szerepük szerint.

(1) Próbálkozzatok páros munkában, mik lesznek szerintetek egy csoportba tarto-
zók? Írjátok le a füzetbe, különböző színű körökbe, majd mondjátok el, hogyan 
gondolkodtatok! 

(2) Hogyan tudtál ezekkel a szavakkal mondatokat alkotni?
(3) A toldalékok típusaiból melyik segített a mondat-

alkotásban?
(4) Melyik az a szó, amelyik több alakzatba is bele-

illeszthető?
(5) Mi döntötte el, hogy ugyanaz a szó melyik 

alakzatban szerepeljen?
(6) Állapítsátok meg,

a) melyik alakzat szavai nem kaphatnak toldalékot!
b) melyik alakzat szavainak nincs önálló jelentésük! 

(7) Vizsgáljátok meg, hogy az alkotott mondatotokban melyik szó válaszolt a Mit 
állítunk? kérdésre!

(8) Vizsgáljátok meg, hogy az alkotott mondatotokban melyik szó válaszolt a Ki/Mi 
+ állítmány? kérdésre!

(9) Döntsétek el, hogy melyik mondatbeli szerephez valók ezek a szavak, és írjátok 
le a füzetbe!

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

A SZÓFAJOK MONDATBELI SZEREPE

a mondatrész neve állítmány alany

a mondatrész
kérdése Mit állítunk?  Ki? Mi? Kik? Mik? + állítmány

jelölése

a szófaj jelentése cselekvést kifejező szavak megnevező vagy az azt 
helyettesítő szó

a szófaj kérdése Mit csinál? Mi történik vele? Ki? Mi? Kik? + toldalék? Mik? + toldalék? 

a szavak
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Szócsoportok a fejünkben: a szófajok. Tavaly már sok mindent tanultál 
a szavakról: hangalakjukról, felépítésükről, jelentésükről. Ebben a tanévben tovább 
fogjuk bővíteni ismereteinket: a hasonló szerkezetű, felépítésű és hasonlóan „visel- 
kedő” szavak csoportjairól, a szófajokról fogunk tanulni.

Egy ilyen különbséget biztosan már most is tudsz mondani: az egy szófajba tar-
tozó szavaknak van valami hasonló elem a jelentésében. Ha nem is tudod pontosan 
megfogalmazni, érzed, hogy van valami közös az éles és sárga, az élesít és sárgul, az 
élesség és sárgaság szópárok tagjainak a jelentése között. A szófajokat tehát jelentés 
szempontjából többé-kevésbé hasonló tulajdonságokkal rendelkező szavak alkotják. 

Jelentés szempontjából a szófajok két nagyobb csoportra oszthatók. Az éles, élesít, 
élesség szavak mind hasonlítanak egymásra abból a szempontból, hogy „megfogható”, 
megfogalmazható jelentésük van. Ha az éles melléknevet hallod vagy leírva látod, sok 
mindent fel tudsz idézni: egy kés, gyümölcshámozás, veszély, sérülés, fájdalom stb. 
Az éles szónak önálló, tartalmas jelentése van. Önálló, tartalmas jelentése van az 
összes főnévnek, melléknévnek, számnévnek, határozószónak és névmásnak, vala-
mint az igéknek és igeneveknek. Ezeket a szófajokat közös néven alapszófajoknak 
nevezzük. Az alapszófajokba tartozó szavak közös jellemzője, hogy

– egy vagy több önálló jelentésük van,
– általában gazdagon toldalékolhatók,
– önálló mondatrészek lehetnek, és bővíthetők.
Ha az a, volna, hogy szavakat önmagukban hallod, nemigen jut eszedbe semmi ( jó 

esetben a nyelvtanórán róluk tanultak). Ezeknek a szavaknak bizonyos értelemben 
nincs „saját” jelentésük. A mondatban elfoglalt helyük, más szavakhoz való viszo-
nyuk határozza meg, hogy mit jelentenek, pontosabban: mivel járulnak hozzá a 
mondat jelentéséhez. Az ilyen szavak úgynevezett viszonyjelentéssel rendelkeznek.

A szófajok és a toldalékok. Az egy szófajt alkotó szavak hasonlóképpen vi-
selkednek abból a szempontból is, hogy milyen toldalékokkal láthatjuk el őket. 
Az éles és a sárga szavakhoz egyaránt kapcsolhatjuk például a -ság/-ség képzőt, a -bb 
fokjelet, a -n/-an/-en határozóragot, nem kaphatnak viszont -ás/-és, -va/-ve képző-
ket, és nem tehetjük őket felszólító módba vagy múlt időbe sem. 

Olyan szófajok is vannak, amelyek tagjai többnyire egyáltalán nem ragozhatók. 
Ilyen például az imént említett a névelő és a hogy kötőszó is. 

A szófajok és mondatbeli szerepük. Az egy szófajhoz tartozó szavak a 
mondatokban is hasonlóképpen „viselkednek”: hasonlóképpen kapcsolódnak más 
szófajok tagjaihoz. A toldalékok közül a ragok adják meg a szavak mondatré-
szi szerepét (fagyizóba, fagyizótól). Az alapszófajok a mondatokban általában önálló 
mondatrészek, pl. általában a cselekvést kifejező szavak a mondatban az állítmány 
(elsétálunk), a megnevező vagy azt helyettesítő szavak az alany (mi) mondatrészi 
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6.   Keressetek csoportmunkában Dóri naplójából az egyes színes alakzatokba (5. fel-
adat) illeszthető szavakat!

7.   Érveljetek, hogy az idézett mondatban, amit Dóri naplójában olvashattatok, a vár 
szónak mi a szófaja és mondatrészi szerepe!
A fiúk nem a lányoktól várnák el a táblatörlést!
a) Ki?, Mi? kérdésre felelő megnevező szófaj, ez a mondatban a Ki? Mi?
 Ki + toldalék?, Mi + toldalék? + állítmány kérdésre felelő alany 
b) Mit csinál?, Mi történik vele? kérdésre felelő cselekvést kifejező szó, ez a mon- 
 datban a Mit állítunk? kérdésre válaszoló állítmány.

szerepében állnak, és bővíthetők (Holnap délután mi elsétálunk a fagyizóba.) A szavak 
szótári alakja alapján a legtöbbször meg tudjuk mondani, hogy melyik szófajba so-
rolhatók: lát (cselekvést kifejező szó), gyermek (megnevező szó), szép (tulajdonságot 
kifejező szó), három (mennyiséget kifejező szó). Mivel beszédünkben és írásunkban a 
szavakat nem önmagukban, hanem mondatokban használjuk, ezért csak a szövegkör-
nyezetből derül ki egyértelműen, hogy melyik szófajba tartoznak (például az induló 
lehet a Ki?, Mi? kérdésre felelő megnevező szófaj, vagy a Milyen? kérdésre felelő szó 
is; az ősz ugyancsak lehet Ki?, Mi? kérdésre felelő megnevező szófaj, vagy a Milyen? 
kérdésre felelő tulajdonságot kifejező szó is). Az ilyen típusú szavakat több szófajú 
szavaknak nevezzük.

Gondolatgyűjtő

A szavakat jelentésük, toldalékolhatóságuk és mondatbeli viselkedésük alapján szófajok-
ba sorolhatjuk. A jelentés szempontjából vannak: 
a)  önálló, tartalmas jelentéssel bíró szófajok, azaz alapszófajok: főnév, melléknév, szám-

név, határozószó, névmás, ige, igenév. 
b) viszonyjelentéssel rendelkező szófajok: 

– viszonyszók: névelő, névutó, igekötő és a segédige, kötőszó, módosítószó;
– mondatszók.

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK

Jegyezd meg!
Gyűjtsetek össze apró tárgyakat (kb. 10-15-félét) és tegyétek egy asztalra! Fél per-
cen át memorizálhatjátok, amit láttok, majd a játékvezető letakarja egy kendővel.  
Ezután mindenki írja le annyi tárgynak a nevét, ahányra emlékszik! Aki a legtöbbet 
írja le, az a győztes.
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Gondolatébresztő
Mi volt az első szó, amit kisgyerekkorotokban kimondtatok? (Írjatok fel néhányat a táblára!) 
Figyeljétek meg, miben hasonlítanak egymásra ezek a szavak!

 Dóri naplója

Tegnap Terka nénémnek keresgéltem névnapi képeslapot a neten. Ezzel én szoktam 
foglalkozni, meg én küldöm szét a karácsonyi jókívánságokat is. A Németországban, 
Düsseldorfban élő unokatesóimnak például mindig egy, a fenyő előtt készült családi képet 
küldök. A nagyi nem szereti ezt a virtuális világot. Kislánykorában mindig leste a postást, 
de az manapság már csak számlákat meg hivatalos leveleket hoz. Elmesélte, hogy régen 
a postán lehetett névnapi táviratot küldeni. A Magyar Posta címermadara egyébként a 
holló volt, akárcsak a Hunyadiaknak, de ez nyilván csak véletlen egybeesés. Telefonja sem 
volt mindenkinek. Mesélt a Matávról, az ikervonalakról, a tantuszról meg arról, hogy 
akkoriban a gyerekek iskolaköpenyben jártak suliba, és a cipők közül az Alföldi papucs 
volt a legmenőbb, amit Trapper farmerral hordtak, és hogy anya is ebben járt. Ha hirtelen 
meg akartak valamit beszélni, találkozniuk kellett. Könyvtárba jártak, meg moziba. Hát 
ezért nem érti, miért hívom én a netezést tanulásnak és komoly munkának.

1.   Rendezd a füzetedben a megadott csoportokba a kiemelt szavakat alaki tulajdon-
ságaik szerint:

Toldalék nélküli szavak Toldalékos szavak

 képzett jellel ellátott ragos

– Milyen helyesírási szempont szerint csoportosíthatók a kiemelt szavak?
– A toldalékok közül melyik toldalékfajta határozza meg a mondatrészi szerepet 

(ezt a toldalékot nem kell figyelembe venni a szófaj felismeréskor)? Írd le ezeknek a 
szavaknak a tőszavát! Mit állapítasz meg így a kiemelt szavak jelentéséről?

 A főnév élőlényeket (pl.: gyerek, holló), élettelen dolgokat (pl.: eső, település) tár-
gyakat (pl.: képeslap, jégkrém) elvont fogalmakat (pl.: egészség, világbajnokság) meg-
nevező szófaj. A magyar nyelv szavainak körülbelül a fele főnév. Kérdései: Ki?, Mi?, 
Ki? + toldalék, Mi? + toldalék.

A főneveknek két nagy csoportjuk van. Az egyik a köznév, azaz több hasonló 
dolog közös elnevezésére szolgáló szavak, pl.: gyerek, virág, könyv, igazság. A főnevek 
másik nagy csoportja a saját megkülönböztető név, azaz a tulajdonnév, pl.: József 
Attila, Magyar Posta. A tulajdonnevekről a következő leckékben fogsz részletesebben 
tanulni.

7. A főnév jelentése, toldalékolhatósága,
 mondatbeli szerepe
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2.   Fa-erdő, ló-ménes, nád-nádas. Mi a közös a szópárok tagjainak szófajában és jelen-
tésében? Miben különböznek? Gyűjts te is ilyen szópárokat!

fa erdő ló ménes

A köznév. Jelentésük alapján négy csoportra bonthatjuk őket:
– egyedi név: hasonló egyedek együttes elnevezése, pl.: macska, hóvirág;
– gyűjtőnév: több egyedből álló csoport közös elnevezése, egyes számban is töb-

bet jelent, pl.: nádas, erdő;
– anyagnév: egy-egy tárgy anyagára utaló elnevezés, a legkisebb része is az anyag, 

pl.: ezüst, liszt;
– elvont fogalom: a csak gondolatban meglévő, elméleti fogalmak neve, pl.: ked- 

vesség, szerelem.

A főnév toldalékai. A jelentésen kívül fontos jellemzője egy szófajnak, hogy 
milyen toldalékokat kapcsolunk hozzájuk. A főnevek esetében ezek a következők:

– A mennyiségre utal a többes szám jele, a -k, ez a mássalhangzóra végződő főne-
vekhez járulva előhangzót kap, pl.: fagyi-k, vonal-(a)k, macsek-(o)k, kenyer-(e)k, tök-
(ö)k. Az egyes számban álló főnév végén -Ø toldalék van, pl.: fagyi, macsek. 

– A Kit?, Mit? kérdésre felelő mondatrész, a tárgy -t ragját a főnevek után röviden 
írjuk és ejtjük, ez előtt is állhat előhangzó, pl.: Pali-t, szófaj-t, kanal-(a)t, kapr-(o)t, 
szék-(e)t, füst-(ö)t. 

– A főnevekhez többféle, birtoklásra utaló toldalék is kapcsolódhat: 
a) A birtokoson az -é birtokjel (pl.: Marcsi-é, lajhár-é), valamint a birtokos jelző 

ragja, azaz a -nak/-nek (pl.: anyu-nak a ridikülje, Peti-nek a laptopja) jelenhet meg. 
b) Bonyolultabbak a birtokszón (amit birtoklunk) megjelenő toldalékok: a bir-

tokos személyjelek és a több birtokra utaló birtoktöbbesítő jelek. Néhány példa:

Birtokos személyjelek  
egy birtok esetén

Birtoktöbbesítő jelek és birtokos  
személyjelek több birtok esetén

Pl.: hajó-m, 
  kesztyű-d, 
  ház-a

kez-ünk, 
pad-otok, 
vödr-ük

Pl.: hajó-i-m, 
  kesztyű-i-d, 
  ház-ai-Ø

kez-ei-nk,
pad-jai-tok, 
vödr-ei-k
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– A birtokos jelző ragja, azaz a -nak/-nek (pl.: anyu-nak a ridikülje, Peti-nek a 
laptopja).

– A főnévhez kapcsolódó határozóragok igen sokfélék lehetnek. Néhányuk: 
-ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből, -n/-on/-en/-ön, -ról/-ről, -ra/-re, -nál/-nél, -tól/-től, -hoz/ 
-hez/höz, -ig, -nak/-nek, -ként, -vá/-vé, -val/-vel, -ért, -nként/-anként/-onként/-enként/ 
-önként, -stul/-stül, -kor, -nta/-nte/-anta/-ente. Pl.: ablak-ban, Anná-nál, ház-ig, kutyá-
vá, tanár-ként, idő-nként, takaró-stul, tel-ente.

A főnév családja. A főnév az alapszófajokhoz tartozik. Vannak olyan tulajdon-
ságai, amelyek miatt elkülönül az alapszófajokon belül, mert hasonlóságot mutat a 
melléknévvel, a számnévvel és a névmással.

A főnevek helyesírása. A közneveket mondaton belül mindig kis kezdőbetű-
vel írjuk. Jegyezd meg! Az ünnepek, történelmi események, hónapok, napok, tantár-
gyak neve nem tulajdonnév, tehát kis kezdőbetűvel írjuk, pl.: anyák napja, honfoglalás, 
augusztus, kedd, matematika. A tulajdonneveket viszont mondaton belül is nagy kez-
dőbetűvel írjuk pl.: Bogáncs. A toldalékkal ellátott főnevek helyesírásánál figyelembe 
kell venni a helyesírási alapelveket. A különleges írásmódú és idegen eredetű tulaj-
donnevek helyesírásával a következő leckékben foglalkozunk részletesebben.

Gondolatgyűjtő

FŐNÉV

Élőlény

Tárgy

Élettelen
dolog

Elvont fogalom

KÉRDÉSEI

CSOPORTJAI

Ki?

Mi?

Ki + toldalék

Mi + toldalék

Köznév

Tulajdonnév

Egyedi név

Anyagnév

Gyűjtőnév
Elvont

fogalom

Mondatrészi
szerepe

Toldalék nélkül a
Ki?, Mi? + állítmány

kérdésre felelő
alany

I. 
SZ

ÓF
AJ

OK
 A

 M
ON

DA
TB

AN
: F

ŐN
ÉV

, M
EL

LÉ
KN

ÉV
, S

ZÁ
M

N
ÉV

; V
IS

ZO
N

YS
ZÓ

K 
I.



26

8. A főnév fajtái 

 Dóri naplója

Az iskolában ma megemlékez-
tünk 1956-ról. Az osztállyal el-
mentünk a Kossuth térre, a Par-
lamenthez, ahol 1989. október 
23-án Szűrös Mátyás kikiáltotta 
a harmadik Magyar Köztársasá-
got. Erzsi néni édesapja ’56-ban 
a Szabad Nép híradásából értesült 
az eseményekről, és ő maga is csat-
lakozott a felvonuló egyetemisták-
hoz, akik igazságot és jobb életet akartak, akárcsak Lúdas Matyi. Még Bodrit, a kutyáját 
is magával vitte! Erzsi néni arról is mesélt, hogy az ötvenes években nem Opelek meg Fia-
tok jártak Budapest utcáin, és a gyerekek Bambit ittak, és amíg itt a pesti srácok vére folyt, 
addig a hozzájuk hasonló fiatalok például a francia tengerparton békésen gyönyörködtek a 
Göncölszekérben. Alig várom, hogy vasárnap találkozzunk nagyapával, és kifaggassam 
őt az ’56-os emlékeiről!

1.   Keresd meg a tulajdonneveket Dóri naplójából! A példák segítségével próbáld 
megállapítani a tulajdonnevek fajtáit! Honnan ismerted fel a tulajdonneveket?

2.   Mutasd be magad többféleképpen: hogyan szólítanak a családban, az iskolában?

3.   Vedd sorra a tananyag példái alapján, miket neveznek meg a földrajzi nevek és a 
címek! Megállapításaidat jegyezd le a füzetedbe is a példákkal együtt!

A tulajdonnevek fajtái. A tulajdonneveket alapvetően mindig nagy kezdőbe-
tűvel írjuk, ezzel meg is különböztetjük őket a köznevektől.

Az egy szóból álló tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk pl.: Mecsek, Volán, 
Magyarország. A több elemből állók írása azonban nehézséget okozhat. Ezekre az 
egyes csoportoknál találsz majd példákat.

Az előző fejezetben tanult tulajdonnévnek a következő típusait különböztetjük meg:
Személynevek. A személyneveknek több alcsoportja van:

– A családnév. A szüleinktől örökölt családnév vagy vezetéknév (Arany, Jókai, 
Fazekas, Kiss, Szabó) a családhoz tartozást jelöli. Ez szerepel első névként hivatalos 
iratainkban (ellenőrző, bizonyítvány, diákigazolvány).
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– A keresztnév. A hivatalos iratokban a családnév után szerepel a szüleinktől ka-
pott keresztnév vagy utónév (János, Mór, Mihály, Erzsébet, Zsuzsanna). Így szólítanak 
ismerőseink, tanáraink, a közvetlen környezetünkben élők. Többeknek két kereszt-
nevük is van (Mária Lujza, Ferenc József, Julianna Éva).

– A becenév. A szüleinktől, rokonainktól, barátainktól kapott kedveskedő be-
cenevünket általában a keresztnévből képzik (Krisi, Stofi, Zsuzsika, Zsuzska, Zsú). 
De családnévből is lehet becenév (Kovács – Kovi, Szederkényi – Szedi, Gulyás – Gulyi, 
Fischer – Fisi).

– A ragadványnév. A ragadványnév eredetileg az egy közösségben azonos sze-
mélynevű ember megkülönböztetésére szolgált (Sánta Kovács János, Kopasz Kovács 
János). De híres magyarok ragadványneveit is ismerjük (Könyves Kálmán, II. Vak Béla, 
Csokonai Vitéz Mihály).

4.  Mondj példát a személynévre a Lúdas Matyi első levonásából!

Állatnevek. A Micó, Tappancs, Kincsem a 
tulajdonnevek közé tartoznak, és mivel egyedi 
nevek, nagy kezdőbetűvel írjuk őket.

Földrajzi nevek: Európa, Magyarország, 
Észak-Magyarország, Kisalföld, Komárom-Esz - 
tergom megye, Dunakeszi, Alagi út, Madách tér, 
Bükk, Tisza.

Csillagászati nevek. (Kaszáscsillag, Nagy  Medve, Nap, Vénusz, Hold) A bolygók, 
csillagképek, állatövi jegyek, galaxisok neve ugyancsak tulajdonnév, tehát nagybetű-
sek. A két szóból álló égitestek nevének mindegyik elemét nagybetűvel kezdjük épp-
úgy, mint a személyneveket, pl.: Kis Medve, Dél Keresztje. A galaxis, köd utótagokat 
viszont általában kisbetűvel írjuk, és kötőjellel 
kapcsoljuk az előtaghoz, pl.: Orsó-galaxis, Ör-
vény-köd.

Intézménynevek. Az intézménynév ka-
tegóriába sorolható az iskolák, egészségügyi, 
gazdasági, kulturális, politikai intézmények, 
vállalatok, együttesek stb. megkülönbözte-
tő neve (Kossuth Lajos Általános Iskola, ELTE, 
Nemzetgazdasági Minisztérium, MTA, Bárka 
Színház). A több szóból álló államnevek, in-
tézménynevek esetében minden elemet nagy-

Pállik Béla: Kincsem zsokéval a hátán

A Nemzeti Színház épülete Budapesten. 
Nézz utána, mikor épült!
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betűvel írunk, ám az egyes tagokat összekapcsoló és kötőszót és az a, az névelőt 
kicsivel, pl.: Szlovák Köztársaság, de Kossuth Lajos Általános Iskola és Gimnázium. Az 
intézménynévszerű, értelmezésre használt utótagokat: pályaudvar, együttes, mozi, la-
kópark, temető, repülőtér, kávéház szintén kisbetűvel írjuk (Kaláka együttes, Corvin mozi, 
Kossuth rádió).

Címek. Idetartozik a versek, a könyvek, a színdarabok, a filmek, az újságok stb. 
neve, pl.: Tüskevár, Rómeó és Júlia, Csodaceruza. Ugyanúgy, ahogy a televíziós és a 
rádiós műsorok címe is, pl.: Híradó, Slágermúzeum. A több tagból álló címekben min-
den tagot nagy kezdőbetűvel írunk, az ezekben szereplő a, az és és viszont itt is kicsi. 
Pl.: Élet és Tudomány, Édes Anyanyelvünk. Ha azonban egyedi, egyszeri címről van 
szó, úgymint irodalmi művek, műsorok, sorozatcímek, festmények, zeneművek, 
szobrok címe, akkor csak a cím kezdőbetűje nagybetűs, minden más elem kisbetűvel 
írandó, és nincs utánuk pont. Pl.: János vitéz, Magányos cédrus, Magyar helyesírási szótár, 
Esti mese, A csodálatos kutyadoki. Ha a címben egy másik tulajdonnév is szerepel, azt is 
nagybetűvel kell írni, pl.: Tündér Lala.

Ha egy cím végén rag vagy írásjel áll, kötőjellel kapcsoljuk hozzá a toldalékot. 
Pl.: A merengőhöz-t, Levegőt!-ben.

A kitüntetések, díjak neve. Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend, Kossuth-díj, Nobel-díj, Oscar-díj, Ka-
zinczy-díj, Pro Urbe díj, Gyermekekért emlékérem.  
A tulajdonnevek közé tartozik a kitüntetések, 
díjak neve, pl.: Mosolyrend Lovagja, Magyar-
ország Kiváló Művésze, Magyar Örökség-díj.  
A díjak, kitüntetések nevében sokszor egy-
egy híres ember neve áll, ilyenkor a sze-
mélynevet természetesen nagy kezdőbetű-
vel írjuk. Ehhez a díj elnevezést kötőjellel 
és kisbetűvel kapcsoljuk, pl.: Jászai Mari-díj, 
Nobel-díj. Ha nincs benne személynév, akkor 
minden elemét nagybetűvel kezdjük, pl.: a Nép-
művészet Ifjú Mestere, a Nemzet Színésze.

5.  Készíts 4-5 perces prezentációt magyar Nobel-díjasokról!

Márkanevek. Az autómárkák, ruhamárkák, a különféle termékek egyedi neve is 
mind tulajdonnév. Gyűjts példákat a füzetedbe! Csoportosítsd is azokat leírva fajtá-
juk szerint. A márkanevek helyesírásakor az alapvető elvek érvényesülnek, viszont 
sok cég a különleges írásmóddal is meg szeretné különböztetni termékét, ezért telje-
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sen egyedi formák is felbukkanhatnak (pl.: csupa nagybetű, csupa kisbetű, fordított 
betűk stb.).

6.   Írj a családodról tulajdonnevekben! Mutatkozz be, mutasd be a családod tagjait a 
hozzájuk kapcsolható tulajdonneveket használva (név, becenév, lakcím stb.)!

7.   Gyűjts a történelemből híres uralkodókat, akiknek ragadványneve volt! A többi-
ek találják ki, milyen tulajdonságukról kaphatták!

A tulajdonnév különleges része a nyelvnek, valójában nem főnév, csak fő-
névként viselkedik. Mit jelent ez? Ha megnézed a tulajdonneveket, találsz köz-
tük több szóból állókat, pl.: Magyar Nemzeti Bank, Széchenyi István Általános Iskola, 
sőt mondatszerűeket is, pl.: A Birodalom visszavág. Furcsa lenne azt állítani, hogy a 
Nemzeti vagy a visszavág valójában főnevek. Amikor azonban ezek a szerkezetek 
mondatba kerülnek, egy szóként viselkednek, hiszen toldalékokat mindig csak az 
utolsó részükre a végükre tehetsz. Pl.: Bemegyek a Magyar Nemzeti Bankba. – Láttad  
„A Birodalom visszavág”-ot? – A Széchenyi István Általános Iskolát felújítják. Azt is meg-
figyelhetjük, hogy a nevek főnévként viselkednek, hiszen főnévi toldalékok kap-
csolódnak hozzájuk akkor is, ha utolsó tagjuk (elvileg) nem főnév.

Gondolatgyűjtő

TULAJDONNÉV

személynév

földrajzi név

állatnév

csillagászati név

intézménynév
cím

kitüntetés, díj neve

márkanév

HÁZI FELADAT

1.   Látogass el az iskolai könyvtárba, vagy keress fel egy másik könyvtárat! Keresd 
meg A magyar helyesírás szabályai című könyvet! Nézz utána a 166. paragrafusban, 
mikor kell kötőjellel kapcsolnunk a család szót a tulajdonnévhez, és mikor áll kü-
lön!

2.   Az utcán járva rengeteg tulajdonnévvel találkozol. Gyűjts legalább három tulaj-
donnevet, melyekkel az iskolába jövet találkozhatsz!
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Gondolatébresztő
Kérdezd meg a szüleidet, miért ezt a keresztnevet kaptad! Nézz utána annak is, mi a jelen-
tése a nevednek!

9. A tulajdonnevek helyesírása I. 

 Dóri naplója

Szombat délután a legjobb barátnőmékkel, Zsuzsiékkal felmentünk a Várba, hogy anya-
got gyűjtsünk az irodalom szorgalmihoz. A Margit hídon keltünk át a Dunán, és láttuk, 
hogy a Margitszigeten a kedvenc szökőkutunk már nem üzemel. A kocsit a Bécsi kapunál 
hagytuk, onnan sétáltunk át a Palotanegyedbe. Bikfic, Zsuzsi kutyája boldogan szalad-
gált, amikor elengedtük a Tóth Árpád sétányon, mégis akkor volt a legboldogabb, amikor 
a Ruszwurm cukrászdában ő is kapott egy gombóc fagyit. Megnéztük az István-tornyot 
is, mert Zsuzsi apukája István, és imádja a nevét viselő nevezetességeket. Még szerencse, 
hogy az én apám nem ilyen hiú! Bementünk az Országos Széchényi Könyvtárba, ahol 
épp egy kódexkiállítás volt. A számítógép korában hihetetlen, hogy szerzetesek egy életen 
át másoltak, írtak kézzel (!) többmázsás könyveket! Aztán lefotóztuk Mátyás kútját. 
Azt olvastam valahol, hogy nagyon nehéz szemet faragni a szobroknak. De itt Ilonka 
olyan szomorú tekintetű! A vadászkutyák meg annyira élethűek, hogy Bikfic rögtön meg-
ugatta őket! Mátyás király viszont… jóképű, de nem is hasonlít a róla készült régi ábrá-
zolásokra! (Erzsi néni mutatott róla képeket meg egy hosszú cikket, ami az Élet és Tudo-
mányban jelent meg a reneszánsz év kapcsán.) Van valami, amit nem értek. Miért ment 
vissza Szép Ilonka a Vértes hegységbe, amikor lehetett volna királyné? Amikor gazdagon 
élhetett volna, gyönyörű hosszú ruhákban járhatott volna? Ha belém szeretne például az 
angol trónörökös, és meghívna a Buckingham-palotába, biztos azonnal igent mondanék!

1.   Csoportokban dolgozva gyűjtsétek össze a Dóri naplójában szereplő tulajdon-
neveket! Amelyiknek már ismeritek a helyesírását, arról mondjátok el, melyik 
szabály vonatkozik rá!

Az egy szóból álló tulajdonnevek helyesírása. Az egy szóból álló tu-
lajdonnevek minden fajtáját nagy kezdőbetűvel írjuk: Vörösmarty, Mikszáth, Ilona, 
Ilonka, Bimbó, Dunántúl, Orion, Malév, Sulimagazin.

A több különírt szóból álló tulajdonnevek helyesírása. A több szó-
ból álló államnevek, intézménynevek minden lényeges szavát nagy kezdőbetűvel 
írjuk, csak az és kötőszót és a névelőt írjuk kisbetűvel: Lengyel Köztársaság, Innovációs 
és Technológiai Minisztérium.
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– A régies írásmódú személynevek esetében a hagyomány elvet kell alkalmazni. 
Pl.: Széchenyi, Eötvös, Batthyány. Az idegen tulajdonneveknél ugyancsak meg kell tar-
tani az eredeti írásmódot, pl.: Shakes peare [sekszpír].

– Ha a régies betűre vagy x-re végződő személynevekhez -val/-vel, -vá/-vé ragok 
kapcsolódnak, a régies betűt és az x-et változatlanul hagyjuk, a ragok v-je helyett 
pedig a név végén ejtett hanghoz idomult mai formát írjuk, pl.: Kossuthtal, Véghgel, 
Móriczcal, Madáchcsá; Alexszel, Félixszel. Ezekben az esetekben a kiejtés elvét alkal-
mazzuk.

– Ha egy szó (akár köznév, akár tulajdonnév) végén a vagy e áll, a legtöbb tol-
dalékolt alakban á-t, illetve é-t ejtünk helyettük. Ezt a nyúlást az írás is jelöli: Varga 
Béla – Varga Bélát, Vargával, Bélának; Buda Emese – Buda Emeséről, Budát, Emeséhez; Jules 
Verne – Jules Vernét stb. 

Toldalékok – kötőjellel. A nevekhez bizonyos esetekben kötőjellel kell kap-
csolnunk a toldalékokat. 

– Ha a személynév kettőzött mássalhangzóra végződik, az ugyanolyan mással-
hangzóval kezdődő toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk hozzá, hogy az alapforma 
világosan kitűnjön, pl.: Kiss-sel, Makk-kal, Ivett-től, Mariann-nál. Ezekben az ese-
tekben a szóelemzés elvét alkalmazzuk. 

– Kötőjellel kapcsoljuk az idegen személynevekhez a toldalékot akkor is, ha írás-
ban a tő olyan betűre végződik, amelyet nem ejtenek, a magyarban sem ejtünk, 
pl.: Colbert-nek [Kolber], Molière-rel [Molier], vagy ha az utolsó kiejtett hangot a 
magyar írásrendszerben elő nem forduló, bonyolult betűkapcsolat jelzi, pl.: Rous-
seau-nak [Russzó], La Fontaine-nel [La Fonten]. Kivétel: Anjouk [Anzsuk].

– Ha a két vagy több elemből álló személynevekhez -i vagy -s képzőt kapcsolunk, 
akkor azt is kötőjellel illesztjük hozzá, pl.: Csokonai Vitéz Mihály-os, Lázár Ervin-es. 
Ebben az esetben a kötőjel azt érzékelteti, hogy a toldalék nemcsak az előtte álló szó-
hoz, hanem a több szóból álló egységhez tartozik. Ha azonban ezekhez más toldalékot 
teszünk, akkor egybeírjuk a szótővel, pl.: Csokonai Vitéz Mihállyal, Lázár Ervinék.

2.   Ismertek-e olyan embereket, akik humoros hatású nevet viselnek (pl.: Erdei Eper-
ke, Forró Virág, Bence Bence stb.)? És olyanokat, akik híres ember nevét viselik  
(pl.: Arany János, Tóth Árpád)? Mit gondoltok, miért adtak nekik szüleik ilyen 
nevet, és ők hogyan viszonyulnak a nevükhöz? 

3.  Írd le a füzetedbe az elemek összeragasztása után keletkezett ragozott neveket!

Széll + -vel

Ott + -tól

Max + -vá

Takáts + -val

Balogh + -val

Lassie + -vel
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Gondolatébresztő
Írj a füzetedbe öt földrajzi nevet lakókörnyezetedből! Mi lehet a segítségedre, ha bizonytalan 
vagy a helyesírásukban?

10. A tulajdonnevek helyesírása II.
 A földrajzi nevek helyesírása 

1.   A füzetetekben készítsetek összefoglaló táblázatot a földrajzi nevek helyesírá-
sáról az alábbi formában! 
– Ahol lehet, a példákhoz használjátok Dóri 10. leckében olvasott naplóját, és ceru- 
 zával dolgozzatok!
– Amire nincs példa a szövegben, oda írjatok szót a lecke szövegéből! 
– Először páros munkában ellenőrizzétek egymás munkáját, és beszéljétek meg, 
 ki dolgozott jól!
– Ezután keressetek olyan szavakat az osztállyal együttműködve, amelyek a sza- 
 bálytól eltérő példák lehetnek, és írjátok be azokat is pirossal a táblázatba!
– Vigyázzatok, mert lehet olyan szó is, amelyet kétféleképpen is lehet helyesen  
 írni!

MIT NEVEZ MEG? EGYBEÍRJUK KÖTŐJELLEL ÍRJUK KÜLÖNÍRJUK

világrész

ország

országrész

város

városrész

megye

út, utca, tér, köz

híd

hegy

tó, tenger, óceán, 
folyó

sziget
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Biztosan szoktál tér-
képet, földgömböt néze-
getni. Az ezeken található 
földrészek, folyók, tavak, 
óceánok, hegyek, váro-
sok, falvak, utcák, hidak 
stb. nevei a földrajzi ne-
vek, pl.: Európa, Budapest, 
Duna, Kékes, Északi-közép-
hegység, Erzsébet híd, Győr-
Moson-Sopron megye, Duna-
part, Kalahári-sivatag.

A földrajzi nevek he-
lyesírása nem egyszerű 
feladat. Ha kétség merül fel benned, mindenképpen nézz utána a Magyar helyesírás 
szabályai kiadványban vagy a helyesiras.mta.hu linken. Itt csak a legfontosabb esete-
ket említjük meg néhány példával. A szabályok rögzítéséhez segítségül rövidítéseket 
használunk: A = nagy kezdőbetűs írás, a = kis kezdőbetűs írás. A kivételeket pirossal 
emeljük ki.

Az egybeírt földrajzi nevek helyesírása
1. A világrészeket, az -ország utótagú országneveket, a település- és városneve-
ket, a városrészek nevét, akármilyen hosszúak, egybeírjuk (tehát: A), pl.: Európa, 
Magyarország, Balatonmáriafürdő, Sátoraljaújhely, Homokkert.

A különírt földrajzi nevek helyesírása
2. A több különálló elemből összerakott földrajzi nevek esetében, mint pél dául a me-
gyék és a közterületek (utcák, terek, hidak stb.) nevében az első tagot nagybetűvel, 
a közterület fajtáját pedig kisbetűvel írjuk (A a), pl.: Veszprém megye, Hold utca, Szent 
István körút, Erzsébet híd.

a) Ha a híd nevében benne van a folyó neve, akkor kötőjeles, ez tehát kivétel, pl.: 
Tisza-híd (A-a).

b) Egyetlen hidunk nevét írjuk egybe: Lánchíd (A). Ez azért kivétel, mert eredeti-
leg Széchenyi lánchíd volt a neve, de ma már mindenki Lánchídnak nevezi.

3. A mai és a történelmi államnevekben minden tagot külön szóba írunk, és nagy-
betűvel kezdünk (A A). Pl.: Lengyel Köztársaság, Római Birodalom, Amerikai Egyesült 
Államok.

A több szóból álló, kötőjellel tagolt földrajzi nevek helyesírása
4. A több szóból álló, valamelyik tag határán kötőjellel kapcsolódó földrajzi nevek 
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esetén az alábbiakra kell ügyelni. Az előtagot nagy kezdőbetűvel, a kötőjellel kapcso-
lódó földrajzi névi utótagot pedig kisbetűvel írjuk (A-a).

a) A folyó, hegy, hegység, sziget, tó, tenger, óceán elnevezéseket (és még sok más hasonló 
szót) többnyire kötőjellel kapcsoljuk az előttük álló taghoz, pl.: Csendes-óceán, 
Margit-sziget, Budai-hegység. 

b) Egy-egy folyót vagy hegységet gyakran mindössze egyetlen tulajdonnévvel 
nevezünk meg, mert ez önmagában is a folyót vagy a hegyet jelenti (A), pl.: 
Mátra, Duna, Pilis, Kaukázus. Előfordulhat, hogy a pontosabb megértés végett, 
magyarázólag hozzá kell illesztenünk a megfelelő földrajzi elnevezést, pl.: Tisza 
folyó, Bakony hegység. Ilyenkor, mivel az utótag nem a név szerves része, már nem 
kell kötőjelet írni a tagok közé (tehát: A a). Ezek kivételek a folyók és hegyek 
nevének helyesírásában, tehát jelöljük őket a táblázatunkban pirossal!

c) Az is előfordulhat, hogy egy nevet többféleképpen írnak. Példa erre a Margit-
sziget: ha az előző alakban (kötőjellel) írjuk, akkor a sziget nevét jelöli. De ha a 
Margitsziget nevet látjuk, akkor már Budapest egyik városrészéről van szó, ezt 
egybeírjuk. Más esetekben is ugyanez történik, pl.: Gellért-hegy – Gellérthegy.

5. Biztosan találkoztál már olyan földrajzi elnevezésekkel, amelyekben az előtag az 
egyik égtáj neve. Az égtájat ilyenkor nagy kezdőbetűvel írjuk, és kötőjellel kapcsol-
juk hozzá az utótagot (A-A), pl.: Nyugat-Magyarország, Északkelet-Európa.
6. Ha több egykori megyéből alakult egy megye (pl.: Borsod-Abaúj-Zemplén), akkor 
az egykori megyeneveket kötőjellel kapcsoljuk egymáshoz. Ezek a többelemű me-
gyenevek. A megye szót, mivel az nem a név része, itt is külön és kisbetűvel kell írni, 
(A-A a), pl.: Jász-Nagykun-Szolnok megye.

2.   Egyre szűkülő fókusszal határozd meg a földrajzi helyet, ahol élsz! Kezdd a boly-
góval, folytasd a földrésszel és így tovább! Írd is le sorban helyesen ezeket a neve-
ket!

HÁZI FELADAT

1.   Készítsd el egy rajzon a saját kitalált városod térképét! Adj nevet a városnak, és 
tarts idegenvezetést ebben a városban! Jelöld a térképen! Tarts idegenvezetést a 
városban: mit érdemes megnézni?
– Írd le az idegenvezető szövegét 8-10 mondatban!

Gondolatgyűjtő

A tulajdonnevek egyik csoportja a földrajzi helyek – pl.: földrészek, országok, folyók, hegyek, 
városok, utcák, hidak stb. – megkülönböztetésére szolgáló földrajzi nevek. Helyesírásukra 
különösen ügyelni kell, főleg a több szóból álló és a kötőjellel írandó alakok esetében.
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 Dóri naplója

Dömötör születése után többször világgá akartam menni, mert mindenki folyton csak vele 
foglalkozott. Emlékszem, egyszer el is indultam, de csak a szomszéd néniig jutottam, tőle 
akartam egy szendvicset kérni az útra. Ő el is készítette a kedvenc szalámis-sajtos szendvi-
csemet (születésemtől ismer, tudja, hogy ezt imádom), aztán hazavitt. Pedig Döme alap-
jában véve helyes gyerek. Annyit azért elértem, hogy attól fogva rám is megint jobban odafi-
gyeltek. Elalvás előtt apa nekem külön mesélt, méghozzá olyan országokról, ahol élete során 
már járt. A 9. születésnapom alkalmából aztán kaptam egy világító földgömböt. Zsuzsival 
még mostanában is gyakran utazzuk be így a világot. A szobám ajtajára egy papírt rakunk: 
A szobába belépni tilos! Aztán lehúzzuk a redőnyt, megforgatjuk a földgömböt, és becsukott 
szemmel rábökünk. Jártunk így már Mexikóban, az Amerikai Egyesült Államokban, a 
Kanári-szigeteken, Spanyolországban, de még Dél-Afrikában is. Bárcsak eljutnánk oda! 
Elképzeljük, hogyan élnénk, mit néznénk meg, mit ennénk. Pont úgy, ahogy Miklós is 
elképzeli, hogyan él majd a király katonájaként. Képzeletbeli utazásainkról mindig írunk 
egy pár sort útinaplónkba, meg képeket ragasztunk be hozzá. Ez persze egy szupertitkos 
napló, amiről csak mi ketten tudunk, más egy pillantást sem vethet rá. Múltkor, természet-
ismeret-órán Edina néni nagyon csodálkozott, honnan tudunk annyi mindent a sivatagok 
élővilágáról. Mi meg összenéztünk Zsuzsival, és nem szóltunk semmit, csak széles vigyor-
ral az arcunkon beírtunk egy-egy ötöst az órai munkáért.

1.   Mi a különbség a köznév és a tulajdonnév között? A Dóri naplójából vett példák-
kal indokold! A naplóból keresd ki a földrajzi neveket, és írd melléjük a tanult 
rövidítés képletét, pl.: Mexikó (A).

2.   Idézd fel az előző tanévi ismereteidet a betűrendbe állítás szabályairól! Állítsd 
betűrendbe az alábbi családneveket!

 Péterffi, Péter, Péterfi, Pap, Papp, Pék, Péreli, Péntek

3.   Csoportosítsátok az alábbi közneveket és tulajdonneveket: Gárdonyi Géza, a 
mohácsi csata, húsvét, gulya, szabadság, cukor, Győr-Moson-Sopron megye, Mikszáth  
Kálmán, Nyugat-Magyarország, Fekete-tenger, Kodály körönd, Tiszántúl, Duna–Tisza 
köze, Ady-díj, Milne, Magyar Köztársaság, Magyar Tudományos Akadémia, Múzeum utca, 
Velencei-tó, Dunántúl, Angyalföld, Mátra hegység, Észak-Amerika, Petőfi híd, Gellérthegy,  
Gellért-hegy, Duna-híd, Magyar Nemzet, Egri csillagok, Bambi, Nap, Boci csoki.

Ajánlott tananyag: A tulajdonnevek köznevesülése; köznevek tulajdonnévvé vá-
lása; történelmi ragadványnevek.

11. Gyakorlás – Részösszefoglalás:
 a főnév
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Gondolatébresztő
Az általad tanult idegen nyelvben vannak névelők, névutók vagy kötőszók? Hogy fejezed  
ki azon a nyelven a következőt: az iskola – egy iskola; a szék alatt – az asztal fölött; és – de?

12. A viszonyszók I. névelő, névutó,
 kötőszó, tagadószó

1.   Dolgozzatok négyes csoportban! Magyarázzátok el társaitoknak a névelő, a név-
utó, a kötőszó és a tagadószó szerepét az előző leckében Dóri naplójából vett 
példákkal úgy, hogy társaitok megértsék a magyarázatot!

A viszonyszóknak nincs önálló jelentésük, a szószerkezetbeli vagy a mondatbeli 
helyük, a másik elemhez való kapcsolatuk határozza meg a jelentésüket. Önállóan 
nem lehetnek mondatrészek, nem bővíthetők, általában nem toldalékolhatók. Ilyen 
a névelő („tán kigyúlt a ház is”), a névutó („láb alatt ne legyek”), a kötőszó („György 
kiált és arcul csapja”) és a tagadószó („nem válik belőle semmi, csak nagy léha”).

A névelő. A névelő főnevek vagy főnévi szerkezetek előtt áll: egy cseléd, a kút méla 
gémén, egy paraszt fiú, a ház ura, a bölcs király. Állhat a főnévi értelmű más szófajok előtt 
is: „Hát a másik hol van?”, az enyém, a kék szemű (lány), a legkisebb (királyfi); a harmadik 
(próba).

– A határozott névelők – a, az – a főnév határozottságára utalnak, hangsúlyta-
lanul ejtjük őket a szó előtt.

– A határozatlan névelő – egy – a főnév határozatlanságára utal, szintén hang-
súlytalan a kiejtése: „Volt egy ember …”.

A névutó. A névutók a határozóragokhoz hasonlóan az előttük álló főnevekkel 
vagy főnévi értelemben használt más szófajú szavakkal együtt jelölhetnek:

– helyet: „…aprómarha-nyáj közt van szörnyű ítélet…”, „Másik a malacot láng felett 
hintálja…”;

– időt: évek óta, órák múlva, heteken át;
– egyéb viszonyt: szülei iránt, „…a pipám javában égett, nem is mentem én a vé-

gett…”, influenza ellen.
Ugyanaz a névutó kifejezhet helyet (a ház előtt), időt (érkezése előtt) vagy egyéb kö-

rülményt (meghajlik a többség akarata előtt) is.

A kötőszó. A kötőszók mondatrészeket (Péter és Pál, szeretlek is, meg nem is), tag-
mondatokat (azt mondta rólad, hogy…, de én nem hittem el, mert…) vagy egész monda-
tokat („Toldi Lőrincnének most van-é a torja? Vagy menyegzőjén hozta így a sorja?”) kötnek 
össze.
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A ha kötőszó feltételre, a de, azonban, ellenben, csakhogy, noha, viszont ellentétre utal. 
A hiszen, vagyis, ugyanis magyarázatot vezet be, a hát, tehát, így pedig következtetést. 
Választást jelezhetünk a vagy, akár kötőszókkal.

Az egyes kötőszók (ám, de, hogy, ugyanis) önmagukban állnak, a páros kötőszók 
ismétlődnek, vagy a meghatározott párjukkal együtt szerepelnek (akár akarod, akár 
nem; jót is, rosszat is; nemcsak megígérte, hanem be is tartotta). Bizonyos kötőszókat ön-
magukban és párban is használunk (is, is – is; vagy, vagy – vagy).

A módosítószó. A módosítószó az utána álló szó jelentését módosítja. Szerepe 
szerint lehet tagadószó (nem, sem), tiltószó (ne, se), kérdést kifejező szó (-e, vajon), 
óhajtást kifejező szó (bár, bárcsak).

2.   Kapcsold össze az alábbi névutókat megfelelő szavakkal, főnevekkel és csopor-
tosítsd őket annak alapján, hogy helyet, időt vagy egyéb határozói körülményt 
jelölnek-e! Egy névutót több helyre is írhatsz!
mellett, óta, után, múlva, miatt, fölött, iránt, helyett, együtt, között, át, alatt, előtt, végett, 
ellen, mögött, miatt, szerint

HÁZI FELADAT

Gondolatgyűjtő

A viszonyszók többségének:
– nincs önálló, fogalmi jelentése, azaz viszonyjelentéssel rendelkeznek,
– általában nem toldalékolhatók.
Fajtái: kötőszók, módosítószók, névelők, névutók. 
Kötőszókkal szavakat, mondatrészeket, tagmondatokat kötünk össze. Pl. de, és, hogy, is, 
vagy, ezért.
A módosítószókkal némileg megváltoztatjuk a mondatok jelentését. Fajtái: tagadó-, tiltó-, 
kérdő-, óhajtó-, bizonyító-, határozatlanságot kifejező szók. Pl. nem, sem, ne, se, vajon, bár-
csak, igen, persze, bezzeg, alighanem, talán.
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1.   Fogalmazd meg írás-
ban, mi a különbség a 
mondatpárok jelentése 
között:

– Fűre lépni tilos!

– A fűre lépni tilos!

– Egy füzetet kérek.

– A füzetet kérem.

FŰRE LÉPNI
TILOS!
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Gondolatébresztő
Gyűjtsetek össze öt jó és öt rossz tulajdonságot kifejező szót! Milyen toldalékokat tudtok 
kapcsolni ezekhez a szavakhoz?

 Dóri naplója

A mai irodalomórán parázs vita alakult ki. Arról beszéltünk, hogy bűnös-e Miklós. Több 
szempontból is megvizsgáltuk a kérdést, még el is játszottunk egy képzeletbeli tárgyalást, 
ahol én voltam Miklós (Peti) védőügyvédje. Az eddigiek alapján én jó embernek, szerető 
testvérnek ismertem meg, ezért az önvédelem és a véletlen emberölés mellett érveltem. El is 
mondtam, hogy egy ilyen erős, széles vállú, villámló szemű férfi tisztában van az erejével! 
Arról persze nem beszéltünk, vajon bűnös-e György, aki cselédnek tekinti bőkezű, dol-
gos öccsét, és nem akarja, hogy hűséges katona váljon belőle. Szerintem ő még vétkesebb, 
mert ilyen helyzetbe kényszerítette a testvérét. Persze az is kérdés, mit tekintünk bűnnek. 
Anyukám szerint a legsúlyosabb bűn a hazugság. A múltkor, amikor kettest kaptam a ma-
tekdogámra, napokig mindenfélét kitaláltam (beteg a tanár, beszedték az ellenőrzőt, orvosi 
vizsgálat volt matekóra alatt), hogy ne kelljen bevallani. Gondoltam, szerzek gyorsan egy 
ötöst, és majd együtt megmutatom mindkét osztályzatot. Csakhogy anya a fogadóóráján 
felhívta Zoli bácsit… Amikor hazaértem, elég volt csak annyit kérdeznie, tudom-e, hogy 
a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Rögtön tudtam, hogy tudja. Sze-
rencsére anya nemcsak okos, de a világon a legjobb fej is, így megértett engem. A magya-
rázat persze nem mentség. Ahogy Miklósnak sem mentség, hogy ideges lett, bár át tudom 
élni a helyzetét. Cilit például meg tudnám fojtani egy kanál vízben, amikor látom, hogy 
Danit küldi le a büfébe. Az a lökött meg rohan! Nem is tudom, láttam-e már valaha nála 
kezesebb fiút. Hmmm… Vajon a féltékenység is bűn?

1.   Próbáld jellemezni magad! Milyen vagy? Például: magas, szőke, kék szemű, kedves, 
okos, vidám stb.
A feladat teljesítése közben tulajdonságot kifejező szavakat, mellékneveket 
használtál.

A melléknevek élőlények és élettelen dolgok, jelenségek külső, belső tulajdonsá-
gát, állapotát, származását kifejező szavak. A főnévhez hasonlóan a melléknév is 
alapszófaj, és ugyanúgy a névszók csoportjába tartozik. Legjellemzőbb kérdései: 
Milyen?, Melyik?, Mekkora?, Honnan való? A melléknevek színessé, érzékletessé te-
szik beszédünket és írásbeli munkánkat akkor is, ha nem leírás, jellemzés a témánk.  
A fogalmazásban kerüljük a nyilvánvaló melléknevek használatát!

13. A melléknév
I. 
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A melléknevek kifejezhetik a valamivel való ellátottságot, pl. sós, bánatos; valami-
nek a hiányát, pl.: sótlan, hibátlan; valamilyen helyzetet, pl.: alsó, felső; mértéket, pl.: 
nagydarab, középtermetű. A mellékneveket felépítésük alapján többféle csoportba so-
rolhatjuk. Vannak egytagú (egyszerű) melléknevek, pl.: gyönyörű, piros, egészséges, és 
vannak összetettek, pl.: sötétzöld, magabiztos.

Tulajdonságot más szavak is kifejezhetnek, de ezek nem melléknevek. Pl.: szerető 
testvér, villámló szem, mindenféle.

2.   Keressetek példákat páros munkában Dóri naplójából a melléknévre! Írjátok le 
őket a füzetbe!

3.   Most keressetek példákat páros munkában Dóri naplójából a melléknevek alaki 
jellemzőire! Figyeljétek meg a melléknév toldalékait! Ezeket is rögzítsétek a fü-
zetben!

MELLÉKNÉV

egyszerű toldalékos összetett

4.   Parázs vita alakult ki a mai irodalomórán.
Bontsd a mondatot alanyi és állítmányi részre a füzetedben egy függőleges vo-
nallal! Keresd meg az idézett mondat állítmányát és alanyát! Vizsgáljátok meg, 
melyik mondatrész bővítménye a melléknév! Melyik szófaj kérdésével egyezik 
meg a mondatrész kérdése?

A melléknév mondatrészi szerepe. A melléknév a mondatban általában a főnév-
hez tartozik, annak jellemzőjét, tulajdonságát fejezi ki. A melléknév toldalék nélkül 
a mondatrészek közül általában a főnévvel kifejezett mondatrészhez, pl.: az alany-
hoz kapcsolódik: parázs vita. Itt a főnévvel kifejezett alany a meghatározott tag, más 
néven alaptag (vita). A meghatározó tag mondatrészi kérdése: Milyen? + alaptag.  
A szószerkezet nevét a meghatározó tagról, a jelzőről kapta, ez egy jelzős szerkezet. 
A mondatrész neve: jelző. Jelölése: . . . . . . . . .

Melléknév vagy főnév? Vannak olyan szavak, amelyek sokszor melléknévként, 
sokszor viszont főnévként szerepelnek a mondatban. Ezek több szófajú szavak. 
Amikor bekerülnek egy mondatba, ott mindig egyértelmű, éppen milyen szófajúak. 
A parázs például kettős szófajú, ha melléknévként használjuk, mondatrészi szerepe: 
jelző. „A kályhában parázs van.” mondatban pedig főnévként szerepel, és  mondatré-
szi szerepe: alany. Kettős szófajúak például: a népnevek (cseh, magyar); a színnevek 
(zöld, fekete); az anyagnevek (fa, bársony). Más melléknevek is szerepelhetnek főnév-
ként a mondatban, ha szófajt váltanak.
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A melléknév toldalékai. A melléknév a mondatban a következő ragokkal tol-
dalékolható: -n/-an/-en; -ul/-ül vagy a -lag/-leg pl.: mély-en, vidám-an, angol-ul, köz-
ponti-lag, külső-leg. Ezek a ragok meghatározzák a melléknév mondatrészi szerepét, 
ezt az eltérő rákérdezés is megmutatja. Ezért fontos, hogy a szófaj megállapításakor 
mindig a rag nélküli szóalakra kérdezzünk rá (Milyen? – mély = melléknév), a mon-
datrész megállapításakor pedig a ragosra. 

A melléknév jelei:
– A fokozás jelei: ezek segítségével a különféle tulajdonságokat össze tudjuk ha-

sonlítani, meg tudjuk mondani ezek mértékét, fokát, pl.: keskeny – keskeny-ebb – leg-
keskeny-ebb. Egyes gyakori melléknevek fokozásakor előfordul, hogy megváltozik a 
szó töve, pl. jó – jo-bb, hosszú – leghossza-bb.

– A fokozott melléknevekhez kapcsolódhat az -ik kiemelőjel is, pl.: szebbik, leg-
szebbik, legeslegszebbik.

FOK JELE PÉLDA

alapfok Ø nagy, szép, jó

középfok -bb nagy-obb, sze-bb, jo-bb

felsőfok leg- …-bb leg-nagy-obb, leg-sze-bb, leg-jo-bb

túlzófok legesleg-…-bb legesleg-nagy-obb, legesleg-sze-bb, legesleg-jo-bb

 A melléknév képzői. Sokszor találkozunk melléknévből vagy valamilyen más szó-
fajból képzett melléknevekkel is. Például zöld-es, bűn-ös, tíz-es, tud-atlan, feled-ékeny. 
A leggyakoribb melléknévképzőket a táblázat mutatja:

KÉPZŐ PÉLDA (SZÓFAJA) KÉPZETT SZÓ (MELLÉKNÉV)

-i, -beli Budapest (főnév), falu (főnév) budapesti, falubeli

-s/-as/-os/-es/-ös fa (főnév), csend (főnév) 
piros (melléknév), öt (számnév) fás, csendes, pirosas, ötös

-ú/-ű/-jú/-jű haj (főnév), fej (főnév), 
fajta (főnév)

rövid hajú, (nehéz) fejű, 
(ismeretlen) fajtájú

-tlan/-tlen/-atlan/-etlen, 
-talan/-telen tud (ige), barátság (főnév) tudatlan, barátságtalan

-nyi tenger (főnév) tengernyi

HÁZI FELADAT

1.   Nézz utána, kire mondják: patópálos! Honnan ered: katicabogár, krisztustövis, mar-
tinkemence? Készíts 3 perces kiselőadást!
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Gondolatébresztő
Szoktál-e tulajdonnevet kisbetűvel kezdeni? Ha igen, milyen helyzetben? Ha nem, miért 
nem?

1.   a)  Foglald mondatba a következő -i képzős tulajdonnevekből képzett mellékne-
veket! Írd le a füzetedbe! hévízi, erdélyi, dunai, hegyaljai

 
 b)  A padtársaddal olvassátok fel egymásnak a megoldásaitokat! Beszéljétek meg a 

szavak helyesírását, alkossatok szabályt szóban!

2.   Páros munkában készítsétek el a következő tulajdonnevekből képzett mellékne-
vek képletét! Ellenőrzés után a táblázatot írjátok le a füzetbe!

EGYBEÍRT

tulajdonnév képzés ábrája
A

a képzett melléknév
ábrája képzett melléknév

Európa A + -i A + -i = ai európai

KÜLÖNÍRT

közn./mn kn. A A

Lengyel Köztársaság A A + -i A A + -i = a ai lengyel köztársasági

tul.n. közn. A a

Vas megye A a + -i A a + -i = A ai Vas megyei

KÖTŐJELLEL ÍRT

tul.n. közn. A-a

Csepel-sziget A-a + -i A-a + -i = A-ai Csepel-szigeti

tul.n. - tul.n. A-A

Hajdú-Bihar A-A + -i A-A + -i = a-ai hajdú-bihari

kn./mn.-tul.n. A-a

Nyugat-Európa A-a + -i nyugat-európai

közn./mn-kn. A-a

Fekete-tenger A-a + -i A-a + -i = a-ai fekete-tengeri

14. A tulajdonnévből képzett
 melléknevek helyesírása
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3.   Fogalmazd meg saját szavaiddal, mit kell elsőként megállapítanod a tulajdonnév-
ről, hogy azután ennek megfelelően toldalékolhasd!

Ha egy tulajdonnévhez -i, -beli vagy -s képzőt illesztünk, megváltozik a szófaj, és a 
főnevek melléknévvé válnak. A helyesírás ezt általában kisbetűs kezdéssel jelöli, 
pl.: pilisi, alpokbeli, petőfis. Vannak olyan tulajdonnévtípusok, amelyek írására külön 
szabályok is vonatkoznak.
Egyszavas tulajdonnevekből képzett melléknevek. Az egyelemű, egybeírt 
tulajdonnevek esetében viszonylag könnyű a dolgunk. A nagy kezdőbetű mindig kis 
kezdőbetűre változik, ha melléknevet képzünk belőle pl.: Budapest + -i → budapesti; 
Jókai + -s → jókais (stílus); Alpok + -beli → alpokbeli, tehát A + -i = ai.

– Ha a földrajzi név i-re végződik, és ebből -i képzős alakot képezünk, akkor 
a szó végén nem két, hanem csak egy i-t írunk, pl.: Lenti + -i → lenti. Ha ugyanis  
a szót kis kezdőbetűvel írjuk, akkor tudjuk, hogy melléknévi minőségben szerepel. 
Pl.: Marcaliban lakik, azaz marcali lakos.

– Idegen tulajdonneveknél arra is oda kell figyelned, hogy ejtjük-e a név utolsó 
betűjét. Ha nem ejtjük ki, akkor az -i, -s, -beli képzőt kötőjellel kapcsoljuk a tulaj-
donnévhez (úgy, mint a ragot és a jelet), de az első tagot kis kezdőbetűvel írjuk, pl.: 
Shakespeare [sékszpír] – shakes peare-i; Bordeaux [bordó] – bordeaux-i.

Különírt szavakból álló tulajdonnevekből képzett melléknevek. Jobban 
kell figyelnünk a több különírt elemből álló tulajdonnevekből képzett mellékne-
vek helyesírására:

– A többelemű személynevekből képzett melléknevekben megtartjuk a nagy 
kezdőbetűket, és a képzőt kötőjellel kapcsoljuk: Arany János-i, Petőfi Sándor-i, Leonar-
do da Vinci-s, William [viliem] Shakespeare-i, tehát A A + i = A A-i

– A többelemű különírt földrajzi nevekből képzett melléknevekben megmarad a 
tulajdonnévi tagok nagy kezdőbetűje: Vas megyei, Győr-Moson-Sopron megyei, Dessewffy 
utcai, Batthyány téri, Széchenyi úti, tehát A a + -i = A ai és A-A-A a + -i = A-A-A ai

– Az államnevek és az intézménynevek melléknévi alakjában szintén megmarad a 
tulajdonnévi tagok nagy kezdőbetűje, a nem tulajdonneveket pedig kisbetűvel írjuk: 
amerikai egyesült államokbeli, San Marino köztársasági, országos Széchényi könyvtári.

– Ügyelned kell a címek helyesírásakor a -beli képző használatára. A szabály azon-
ban egyszerű: a címeket változatlan formában kell leírnod, majd kötőjellel hozzájuk 
kapcsolni a -beli képzőt (Egri csillagok-beli, Élet és Tudomány-beli).

A többszavas, kötőjellel tagolt földrajzi nevekből képzett melléknevek
– Ha az előtag nem tulajdonnév, kis kezdőbetűvel írjuk az -i képzős mellékne-

vet: közép-európai, kelet-magyarországi, holt-tengeri, kis-balatoni, kék-folyói, fehér-pataki, 
dunántúli-középhegységi, somogyi-hátsági.
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4.   A következő tulajdonnevekből képezz -i képzős alakokat! Dolgozz a füzetedben! 
  a) megyéd neve   c) az iskolád neve 
 b) településed neve   d) kedvenc íród/költőd neve

HÁZI FELADAT

1.   Totó, melyik a helyes? A füzetedbe a számmal csak a helyes alakot írd le! In-
dokold! 

Gondolatgyűjtő

Amikor a tulajdonnevekhez -i, -beli és -s melléknévképzőt illesztünk, a tulajdonnévi jellegü-
ket elveszítve melléknévvé válnak. Általánosságban elmondható, hogy ennek következté-
ben addigi nagy kezdőbetűjük kis kezdőbetűvé válik. 
Külön figyelni kell azonban az idegen, a több elemből álló és a kötőjeles tulajdonnevek -i, 
-beli és -s képzős helyesírására.

1 2 x

erdélyi Erdély-i Erdélyi

Hódmező-vásárhelyi Hódmezővásárhelyi hódmezővásárhelyi

Dél-kínai dél-kínai dél-Kínai

Kab-hegyi kab-hegyi Kab-Hegyi

Kál-kápolnai kál-kápolnai kál-Kápolnai

dél-afrikai köztársasági Dél-afrikai köztársasági dél-Afrikai köztársasági

belügy minisztériumi Belügyminisztériumi belügyminisztériumi

csepel-szigeti csepelszigeti Csepel-szigeti

Dobó István téri dobó istván-téri Dobó István-téri

– Ha az előtag tulajdonnév, nagy kezdőbetűvel írjuk az -i képzős származékot: 
Ferenc-hegyi, Csepel-szigeti, Magellán-szorosi, Széchenyi-hegyi.

– Ha az elő- és utótag is tulajdonnév, mindkettőre kiterjed az -i képző kisbetűsítő 
hatása: érd-ófalui lakosok, budapest–szegedi vasútvonal. (Utóbbi szerkezetben a nagykö-
tőjel a valamitől valameddig viszonyt jelöli.)
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15. A melléknév helyesírásának
 gyakorlása
 Dóri naplója

Hétvégén Sopronban voltunk az unokatesóméknál. Nem vagyok annyira oda a rokonlá-
togatásokért, olyan unalmasak! De ezt a hagyományos soproni családi találkozót IMÁ-
DOM! Minden évben a dédi névnapjához, a Katalin-naphoz legközelebb eső hétvégén 
anyáék egész családja összegyűlik Sopronban anya nővérénél, ahol a dédi is lakik. Ilyenkor 
eljönnek a nyíregyházi, tamási, szegedi, ausztriai, németországi unokatestvéreik is csalá-
dostul. Marcsi néniéknek szerencsére hatalmas házuk van. Az alsó szinten van egy nagy 
nappali, dolgozószoba, konyha, ebédlő, a felső szinten meg a hálók, ilyenkor ez a gyerekek 
birodalma. Mi általában kocsival megyünk. Apa nagyon jól vezet, anya mégis egyfolytában 
csak azt hajtogatja, hogy lassabban, óvatosan vezessen. Mintha másképp nem vigyázna! 
Szóval, a hétvégén két nagyon izgalmas dolog történt. Először is megismerkedtünk a leg-
kisebb unokaöcsémmel, Dáviddal, aki alig 6 hónapos, barna hajú, zöld szemű, gömbölyű, 
illatos, pirospozsgás csecsemő. Másfelől a dédi, aki a 89. évében jár, nagyon jó formában 
volt, és sokat mesélt a fiatalságáról. Arról, hogy lánykorában – hiába volt olyan megbízható 
szolgálójuk, mint Bence, mert a dédi nagypolgári családból származik – az üknagymamám 
bizony őt is odaállította a dagasztóteknő mellé, hogy tanuljon meg foszlós mazsolás kalácsot 
meg vert hajú kenyeret sütni. Meg valami Fedák Sárit emlegetett, akit ő még látott színpa-
don, és aki A Pál utcai fiúk írójának, Molnár Ferencnek a második felesége volt. Amikor 
meg azt mondtam neki, hogy megyünk a jövő héten a Bajor Gizi Színészmúzeumba ma-
gyarórán, elmosolyodott, és azt mondta: „Ja, a Bajort is sokszor láttam a Nemzetiben!”

1.   Soroljatok fel padtársaddal egy-egy szabályt a melléknevek helyesírásával kapcso-
latban! A padtárs keressen ezekre példát Dóri naplójában!

2.   Magyarázd meg az alábbi melléknevek kiejtése és írása közti különbséget: udva-
riasan, bajosan, óvatosan, pontosan!
A következőket miért így írjuk: frissen, lassan? Lehetőleg alaktani magyarázatot 
adjatok!

3.   Keresd a párját! Alkoss összetett szavakat az alábbi szavakból száz, szívű, orr, mé-
retű, kezű, szarvú, lábú, bő, jó, nagy! Mondd el, milyen helyesírási szabálynak meg-
felelően írtad őket!

Nézzünk át néhány általános elvet a melléknevek helyes leírásához!
– A melléknévi tőszók végén az ó, ő, ú, ű mindig hosszú: alsó, felső, lassú, keserű.
– Az -ú/-ű képzős melléknevek végén szintén hosszú az ú, ű: hosszú lábú, magas 

homlokú, sokoldalú, sasorrú.
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– A hagyomány szerint ly-nal írunk néhány melléknevet: gömbölyű, komoly, mély, 
sekély.

– A szóelemzés segít a határozóragos melléknevek helyesírásában: sebes/en, óva - 
tos/an, lass/an.

– Vannak olyan határozós szerkezetek, amelyeknek a felsőfokú melléknévi alak-
ját szóösszetételnek tekintjük, és ezért egybeírjuk. Ilyenek például: figyelemre méltó, 
szívhez szóló, figyelemre méltóbb, szívhez szólóbb; de: legfigyelemreméltóbb, de: legszívhez-
szólóbb, életbe vágó, életbe vágóbb, de: legéletbevágóbb.

– A színárnyalatot kifejező jelzős szerkezeteket egybeírjuk, ha a színnév egysze-
rű szó: világossárga, sötétpiros, kékeszöld, és különírjuk, ha összetett: világos citromsárga, 
sötét meggypiros, halvány kékeszöld.

– Az anyagnévi jelzőt, ha egyszerű szó, egybeírjuk a nem összetett főnevekkel: 
aranygyűrű, faburkolat, selyemsál stb. Ha az anyagnévi jelzős kapcsolatnak valamelyik 
vagy mindkét tagja összetett szó, az anyagnevet külön írjuk a jelzett szótól: arany 
karikagyűrű, bőr pénztárca, műanyag evőeszköz stb.

4.   Jellemezd melléknevekkel az itt látható épületeket!

5.   Olvasd el a szöveget! Írd ki a füzetedbe a földrajzi neveket, majd írd melléjük -i 
képzős alakjaikat!

A harmonikus Európa
Európa az egyik legzsúfoltabb kontinens, de lakói mindig is igyekeztek harmó-
niában élni környezetükkel. Házaik, falvaik, váraik és városaik építőanyagául a 
környéken előforduló hasznosítható anyagokat használták. Így terjedt el Né-
metországban Nürnbergtől Heidelbergig a húsvörös színű homokkő, a Rajna 
völgyében a sötétszürke pala, az olasz „csizma” sarkán pedig az Alberobello 
házait fedő, jól hasadó szürke mészkő, de megemlíthetnénk a Balaton-felvidé-
ken használt vörös homokkövet is.

(Lerner János: Ezerszínű Európa – részlet)
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6.   Játsszatok! Válasszatok ki a Toldiból egy szereplőt, s írjatok róla 7-8 mellékne vet, 
majd olvassátok fel őket egymásnak a padtársaddal, s találjátok ki, ki kire gondolt! 
Ezután az összegyűjtött szavak felhasználásával írjatok a kiválasztott szereplőről 
4-5 mondatos jellemzést!

HÁZI FELADAT

1.   Híres termékek. Egészítsd ki a felsorolt szavakat a hozzájuk kapcsolható, város-
ra, vidékre utaló melléknevekkel: csipke, borvidék, halászlé, birkapörkölt! Ismersz-
e még hasonló, városhoz, vidékhez kötődő termékeket? Szorgalmi feladatként 
gyűjts ilyeneket!

2.   Projektfeladat. Az Egri csillagok szereplői közül ki miben a leg? Gyűjtsd össze, 
hogy Gárdonyi Géza regényében szerinted ki a legügyesebb, a legviccesebb, a 
legerősebb stb.! Egyeztessétek a véleményeteket, s készítsetek tablót, minden 
névhez a legtöbbször előforduló jelzőt írjátok! Választásotokat indokoljátok a 
regény alapján!

Gondolatgyűjtő

A melléknevek helyesírásakor figyelni kell arra, hogy:
– végükön az ó, ő, ú, ű mindig hosszú,
– néhányszor ly szerepel bennük, 

–  világos + kék = világoskék, halvány + narancs + sárga = halvány narancssárga.

Kedvenc tárgyam
Alkossatok 5-6 fős csoportokat! Mindenki gondoljon egy tárgyra, amit nagyon szeret, 
és sorban mondjátok el a tulajdonságait! De minden körben mindenki csak egy új tu-

lajdonságot mondhat, aztán végig kell hallgatnia a többiek jellemzését saját tárgyukról. A tárgy 
nevét nem mondhatjátok ki, csak tőszavakban a jellemzőit (barna, puha, gombszemű stb.). 
Figyelnetek kell egymás szavaira is, mert mielőbb ki kell találni, hogy ki mire gondolt, és arra 
is, hogy ugyanazt ne mondjátok el kétszer. Aki tudni véli valakinek a tárgyát, az rákérdezhet.

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK
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Gondolatébresztő
Gyűjtsetek össze két perc alatt közösen annyi ly-t tartalmazó szót, amennyit tudtok! Válo-
gassátok ki közülük a mellékneveket!

1.   Gyűjtsd ki a versrészletből a mellékneveket a füzetedbe! Figyeld meg a különféle 
szóalakokat!

SZABÓ T. ANNA:

Fák
(részlet)

…
sokszemű sima törzsek bámul a néma erdő
tavaszi nyirkos földszag ágak közt fellegek
szélnyikorgatta gyertyán vergődő nyír sírása
sodrásban fűzfa ága alámosott gyökér
holdfénytől kába bükkfák lélegzet jár a lomb közt
odú esővíz fészke rezgőnyárfán a szél
…

3.   Néma gyereknek anyja sem érti a szavát.
– Mit jelent ez a szólás?
– Nevezzétek meg páros munkában 
azt, hogy ebben a mondatban mi a 
mondatrészi szerepe a melléknévnek! 
Melyik szófajhoz kapcsolódik? Hogy 
nevezzük ezt a szerkezetet?
– Most próbáljatok olyan mondatot 
alkotni, ahol ez a melléknév szófajt vált, és főnév lesz belőle! (Segít, ha határozott 
névelőt tesztek a szó elé.) Vizsgáljátok meg, ekkor mi a mondatrészi szerepe!

2.   Milyen melléknevek jutnak eszedbe 
erről a tájképről? Írd le a füzetedbe, 
majd írj rövid tájleírást ezek felhasz-
nálásával úgy, mintha ott lennél a 
helyszínen!

16. Részösszefoglalás: a melléknév
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4.   Játsszatok szóláncot melléknevekkel! Könnyebb vagy nehezebb így a játék, mint 
főnevekkel? Miért?

5.   Írd le a szólánc szavait helyesen!

vasmegyeiárpádhídifeketetengeribalmazújvárosicsepelszigetidunafolyói

6.   a) Bővítsd anyagnévi jelzőkkel a következő összetett szavakat!
 b) Tudod-e valamelyiket összetett szóval bővíteni? A füzetben dolgozz!

7.   Milyen szabályt szegett meg az a tanuló, aki ilyen hibákat vétett házi feladatában?
 

 a) Írd le a helyes alakokat a füzetedbe!

 b)  Írd le a hozzájuk tartozó szabályokat!

 c) Beszéld meg padtársaddal, hogy egyformán gondolkodtatok-e!

hosszu hajú sárgás barnaarany lánc

egyszerü homájos
világoszöldes-kék

íróasztal

ékszer nyaklánc ágynemű

karkötőfülbevaló

8.   Keress olyan szókapcsolatokat, ame-
lyek mást jelentenek egybeírva, mint 
külön!

Pl.: melegház – meleg ház

ajánlott témák:
Melléknevek főnevesülése
Melléknevek metaforikus jelentése
Emberi tulajdonságok megjelenése 
az állandósult szókapcsolatokban
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1.   Gyűjtsd össze az alábbi melléknevek ellentétét: finom, becsületes, ritka, lapos, ízletes, 
óvatos, más, fontos, unalmas, lényeges, dicséretes, kietlen, üreges, romos, gondos, egész, há-
zas, szerencsés, lusta! Melyik képzőkkel találkoztál a feladat megoldásában?

2.   Foglald mondatba a hasonló alakú mellékneveket!
gondatlan – gondtalan, íztelen – ízetlen, szabados – szabatos

3.   Jellemezd magad! Először öt melléknévvel írd le a külsődet, majd öt újabb szóval 
írd le, milyen a jellemed, milyen belső tulajdonságaid vannak! Majd öt újabb mel-
léknév következzen: mondd el, milyen szeretnél lenni felnőttkorodban!
Figyelj arra, hogy bemutatkozásod igaz legyen, de főleg a jó tulajdonságokra he-
lyezd a hangsúlyt! Dolgozz a füzetedben!

4.   Ismételjünk! 5. osztályban is volt már szó a jellemzésről:

Az embert leginkább nem a külseje, hanem a szokásai, beszéde, cselekedetei, egyszó-
val a viselkedése jellemzi. Ha egy embernek ezekről a tulajdonságairól beszélünk, 
az már nem leírás, hanem jellemzés. Amikor jellemzést írsz, az illető külső és belső 
tulajdonságaira vonatkzó megállapításokat alátámaszthatod egy-egy párbeszéddel, rá 
jellemző szavakkal, tetteinek, szimpatikus vagy idegesítő szokásainak leírásával. Jel-
lemzésed szemléletesebb lesz, ha a jellemzett személyt beszélteted, cselekedteted, és 
azt is leírod, mások milyennek látják őt. Vigyázz, saját véleményed megfogalmazása 
ne legyen sértő, ne személyeskedj!

Jellemzést szolgáló szövegek. A szereplők bemutatása a leírás körébe tartozik 
mindaddig, amíg tulajdonságokat ismertet. A jellemzésnek azonban ezen túlmutató 

Összegzés Érzelmi kapcsolat

Cím

Jellemzés BefejezésBevezetés

Tárgyalás

A kiválasztás oka

Bekezdés Bekezdés

Külső tulajdonságok Belső tulajdonságokJellemzési módok

17. Szövegalkotás – jellemzés
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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.

eszközei, lehetőségei is vannak. A szerző megteheti például, hogy nem ő maga is-
merteti valakinek a tulajdonságait, hanem egy szereplőtárssal mondatja el – ilyenkor 
már egyértelműen jellemzésről beszélünk, és nem leírásról.

Még ravaszabb jellemzési technika, amikor a hősök cselekedeteiből válik kiolvas-
hatóvá jellemük egyik vagy másik vonása: ilyenkor még erőteljesebben éri el a szer-
ző, hogy világos képet alakítsunk ki a hősről, hiszen mi magunk, olvasók vonjuk le a 
következtetéseket, nem várunk arra, hogy mások mondják meg, miféle ember is az, 
akiről szó van.

Hasonló a helyzet akkor is, amikor a hős beszédéből, szavaiból, kifejezéseinek 
stílusából következtethetünk a jellemére. Ezek az igazi, vérbeli jellemzési módok, s 
ezek mellett csak egy technika az, amikor maga az elbeszélő közvetlenül jellemzi hő-
sét. Pl.: Mekcsey Istvánról semmit sem kell mondania az írónak, mindent elárulnak 
róla bátor szavai és tettei.

Fogalmazás
MEGVAN A TÉMA? – TUDNOD KELL, MIRŐL AKARSZ ÍRNI!

Frissítsd fel a fejedben, mit kell figyelembe venned fogalmazás közben!
Érted-e pontosan, miről kellene írnod? Gondold át, mit szeretnél mondani a témában! Milyen célból 
írsz, ki fogja olvasni? Milyen műfajban: elbeszélés, leírás, jellemzés, levél vagy más? Mennyi időd van 
rá, milyen hosszú legyen? Az előzőek alapján fogalmazásodban milyen hangot üthetsz meg (közvet-
len, távolságtartóbb, hivatalos stb.)?

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-e? 

Anyag elrendezése, vázlatkészítés:
a fogalmazás tagolása bevezetésre, 
tárgyalásra, befejezésre 

Arányos-e a tagolás, hogyan vezet be a témába, 
eléggé érthetően fejti-e ki a mondandót, megfogalmaz-e 
tanulságot vagy véleményt?

A fogalmazás kidolgozása Megírás, átnézés, javítás (tartalmi, összefüggésbeli, 
helyesírási)

Önellenőrzés, önértékelés Újra leírás, tisztázat (ha van időd)

• A táblázat szempontjai alapján mondd el, miben vagy jó, miben kevésbé, miben 
fejlődtél az utóbbi időben fogalmazás írásakor!
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Gondolatébresztő
Emlékszel még kiszámoló játékokra? Milyen számok szerepelnek bennük?

18.  A számnév

 Dóri naplója

Szegény Dömötör! Szombaton szörnyű 
csalódás érte! Mirtill, a szerelme november 
5-én születésnapi bulit szervezett, aho-
vá persze őt is meghívta. Mondanom sem 
kell, hogy Döme nagyon készült, mert első 
osztályos kora óta őt akarta feleségül ven-
ni. (Én persze végig azt gondoltam, hogy 
Nóriba, Dani húgába szerelmes, de nem!) 
Nagyon korán, harmadiknak érkezett, vé-
gignézte Mirtill állatait. Volt ott hat pa-
pagáj, két nyuszi, négy tengerimalac, két 
teknős, egy fehér egér és sok színes díszhal. 
400 literes az akváriumuk. (Anya ezt nem 
is érti, nekünk még kutyát sem enged tar-
tani, de állítólag Mirtill anyukája, mielőtt 
megszületett a kislánya, kilenc kóbor macs-
káról gondoskodott otthon.) Aztán sorban 
megérkeztek a többiek is, és elkezdődött a 
buli. Döme a fiúkkal a galérián játszott, csakhogy legurult az egyik kisautó, Döme utá-
naszaladt, de nem vette észre, hogy Lóri, a négyes számú papagáj épp a galéria lépcsőjén 
sütkérezik, és… és… rálépett! Szegény Lórit így Döme 32-es lába alatt érte el a végzete. 
Az öcsém nagyon megrémült. Fogta a papagájt, és odavitte Mirtillhez, aki nagyon elke-
seredett. Véletlenül lépett rá, akárcsak Miklós a farkaskölykökre. Szegény Döme hiába 
kért százszor bocsánatot, hiába vitt tengernyi ajándékot nap mint nap, hiába adta neki a 
kedvenc süteménye háromnegyedét… semmi sem segített. A negyedik papagáj halála az 
első szerelem végét is jelentette.

Ismersz-e olyan történeteket, amelyek farka-
sokról szólnak?

1.   Írjátok ki páros munkában a füzetbe Dóri naplójából csoportosítva a számokat, 
mennyiségeket kifejező szavakat! Majd ismertessétek a szempontjaitokat!

A számnév fogalma. A számnév élőlények, élettelen dolgok, fogalmak mennyi-
ségét, sorrendiségét vagy törtrészét fejezi ki. Legjellemzőbb kérdései: Mennyi?, 
Hány?, Hányadik?
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Ez is alapszófaj, az ide tartozó szavak közös jellemzője, hogy egy vagy több önálló 
jelentésük van; általában gazdagon toldalékolhatók; önálló mondatrészek lehetnek, 
és bővíthetők. 

2.   a) Bővítsd a füzetedben az alábbi mondatot a szövegből megismert jelzőkkel! 
Figyeld meg, melyik szófajjal alkotnak jelzős szerkezetet! Díszhalat tartanak.            
Döntsd el, melyik hová tartozik!

A jelző mennyiséget fejez ki: A jelző minőséget fejez ki:
_______________________ _______________________

Ha a jelző mennyiséget fejez ki, akkor mennyiségjelzőnek, ha minőséget fe-
jez ki, minőségjelzőnek nevezzük. A mennyiségjelző kérdése: Hány? Mennyi? + 
alaptag. Jelölése: me………………………

b) Gyűjts a füzetedbe még két-két példát a jelzők fajtáihoz Dóri naplójából! Írd 
melléjük az alaptagot is!

Számnevek és melléknevek. A számnevek bizonyos értelemben a mellékne-
vek testvérének, még inkább egyik alcsoportjának, az úgynevezett mennyiséget je-
lentő melléknévnek tekinthetők. A mondatban hasonlóan viselkednek, mint a mel-
léknevek, valamint megkaphatnak bizonyos melléknévi ragokat, pl.: sok-an, öt-en,  
hár m-an-négy-en. Némelyik számnév fokozható is, pl.: kevés, kevesebb, legkevesebb.

Határozott és határozatlan számnevek. A számneveket jelentésük alap-
ján két nagy csoportra oszthatjuk:

– Határozatlan számnév: amikor nem akarjuk vagy nem tudjuk pontosan meg-
adni az adott dolog, fogalom mennyiségét, sorrendjét, határozatlan számnevet hasz-
nálunk. Ilyenkor csak nagyjából utalunk a mennyiségre. Pl.: kevés, elég, két-három, 
sokadik.

– Határozott számnév: akkor használjuk, amikor pontosan meg akarjuk hatá-
rozni valaminek a mennyiségét, a sorrendben elfoglalt helyét. Pl.: egymillió-három-
százötvennyolcezer-kilencszázhuszonhat, ötven, negyed, nyolcadik, egy. 
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Mindkét fajta számnévhez kapcsolódhat a -szor/-szer/-ször rag, pl.: két-szer, sok-
szor, elég-szer. Az -s/-os/-es/-ös képzővel pedig főnevet képezhetünk a határozott 
számnevekből, pl. het-es, tizenegy-es. Ha a mondatban az egy szó szerepel, az csak 
akkor határozott számnév, ha hangsúlyosan szerepel, különben határozatlan névelő. 
Pl.: számnév: Csak egy almám maradt; határozatlan névelő: Tudsz adni egy zsepit? 

Tőszámnevek, törtszámnevek, sorszámnevek. A számneveknek létezik 
egy másik csoportosítása is. A tőszámnevek, törtszámnevek és sorszámnevek mind 
jelentésükben, mind alakjukban különböznek egymástól. 

– A tőszámnév mennyiséget 
nevez meg, pl. tíz, százötven, ezerki-
lencszázkilencven, kétezer-tizennégy, 
sok. A tőszámnevek szótövek, nem 
tartalmaznak képzőt. 

– A törtszámnév: megnevezi 
az egyenlő részekre osztott dolog 
egyik részét (három negyed, egy tized, fél). A törtszámneveket leggyakrabban a tőszám-
névből az -ad/-od/-ed/-öd képzővel képezzük, pl. tizenöt-öd, harminc-ad, negy-ed. 

– A sorszámnév: megnevezi a sorrendiséget, pl. tiz-edik, huszonharm-adik, sok-
adik. A sorszámnevet a -dik képzőről könnyen fel lehet ismerni.

Gondolatgyűjtő

KÉRDÉSEI

Mennyi?

Hány?

Hányadik?

SZÁMNÉV

JELENTÉSÜK
ALAPJÁN

JELENTÉSÜK ÉS
ALAKJUK SZERINT

Határozatlan

Határozott

Tőszámnév

Sorszámnév

Törtszámnév

MONDATBELI
SZEREPÜK

Általában
mennyiségjelző

3.   Egy bolond százat csinál. Gyűjts még szólásokat, közmondásokat, amelyekben szá-
mok szerepelnek! (Segítségül egy-két kulcsszó: fecske, nem enged, egy híján, beszéd-
nek, szónak, igazság, kivágja.) Mondd el a jelentésüket is!

ÖT

ÖT-ÖD

ÖTÖ-DIK

tő

tört

sor
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Gondolatébresztő
Írj le a füzetedbe egy-egy, legalább négy jegyből álló tő- és sorszámnevet számmal, majd 
betűvel! Óra végén ellenőrizd, hogy helyesen írtad-e! 

19. A számnév helyesírása és helyes 
 használata

 Dóri naplója

Dömötör továbbra is vigasztalhatatlan a papagáj miatt. Amióta véget ért a szerelem Mir-
tillel, megint utál iskolába járni. Akárcsak elsős korában. Emlékszem az első napra, szep-
tember 1-jére. Igaz, korábban gyakran járt már az iskolában, például 2019 júniusában, 
az évzárón, azon a napon mégis alig akarta elengedni anya kezét. Pedig mi, ötödikesek 
adtuk a műsort! Szerintem a hatvan ötödikes közül Danival mi izgultunk és készültünk 
a legjobban, mert mindkettőnk kistesója egyszerre kezdte az iskolát. Az osztállyal közösen 
készítettük el mind a húsz darab baglyos kitűzőt az 1. b-nek. (Nekem úgy tűnt, legalább 
húszezer baglyot vágtunk ki!) Az évnyitó után Döme is hosszan búcsúzott anyától, akár-
csak Miklós, mielőtt Budára indult. A harmadik óra után Danival lementünk megnézni 
Nórit és Dömét. Döme azonnal kijelentette, hogy ő már eleget járt iskolába, és most rögtön 
menjünk haza. Nagy nehezen aztán megértette, hogy anya majd csak 1 óra után jön érte, 
azt meg nem is mertem neki mondani, hogy később meg majd csak 4 órakor mehet haza. 
Úgysem értette volna! Otthon a vacsoránál aztán apa is felidézte az iskolában töltött első 
napját, ami 1985. szeptember 1-jén volt. Ő az 1. a-ba járt, de ők harmincöten voltak 
egy osztályban, mert a 80-as években több gyerek született, mint a 90-es évek végén vagy 
2000-ben. Érdekes, arra eddig nem is gondoltam, hogy az ezredforduló után születtem, 
így én már a 21. század embere vagyok! Bár nagyon jó fejek a szüleim, mostanában egyre 
gyakrabban érzem, hogy egy egész évszázad választ el minket egymástól. És tényleg!

1.   Diktáljatok padtársatokkal egymásnak számneveket Dóri naplójából! Kinek sike-
rül hibátlanul leírni őket?

Nem könnyű helyesen használnunk a számokat, és még nehezebb helyesen írnunk 
őket, ha betűvel akarjuk ezt tenni. Márpedig sok esetben kénytelenek vagyunk betű-
ket használni, mert például egy irodalmi dolgozatban ugyancsak furcsán mutatnak a 
számjegyek. Például nem szép, ha ezt írod: „Jancsi 3 ellenséggel találkozott az útján.” 
Ezért szükséges, hogy alaposan megtanuld ezt a tananyagrészt.

– A számokat általában akkor írjuk le betűvel,
– amikor egy folyamatos szövegben rövid szóval kimondható számok
 szerepelnek, pl.: öt, tíz, húszmillió;
– ha a számhoz toldalékot kapcsolunk, pl.: tizenötöt, hárman;
– ha összetett szóban szerepelnek, pl.: százféle, harmadmagával, kéthetenként.
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– A határozatlan és a határozott számnevek kapcsolatát különírjuk. Pl.: sok 
ezer, pár millió, néhány száz, több milliárd.

– Ha törtszámnév előtt tőszámnév áll, a szókapcsolatot különírjuk, pl. két har-
mad, négy heted. Amikor a tőszámnév és a törtszámnév együtt kapcsolódik egy másik 
szóhoz, akkor viszont a két számnevet már egybeírjuk, pl.: háromnegyed hat, öthatod 
rész.

– A betűvel írt tőszámneveket kétezerig egybeírjuk: kilencszázhárom, ezerki-
lencszázkilencvenkilenc. Kétezren felül kötőjelet írunk a számnevekben a helyi érték 
szerinti hármas tagolásnak megfelelően: kétezer-egy, négymillió-ötszáztizennégyezer-
háromszázötvenegy. Kivételek ez alól az évszámok.

– A számmal írt sorszámnevek után pontot teszünk: 6. osztályos vagyok, 24. a 
naplóban, 3. a tornasorban. A sorszámnevek toldalékos alakjában is pontot írunk: 6.-os 
koromban, 24.-ként, a 3.-on.

– A keltezésben az évszám, a számmal írt hónap és a nap sorszámnevek, ezért 
utánuk pontot teszünk. Pl.: 2019. 10. 6.; 2021. XI. 16. Ugyanakkor nem teszünk 
pontot az évet vagy a napot jelölő sorszámnevek után, ha toldalékot kapcsolunk hoz-
zájuk. A pontot a kötőjel helyettesíti. Pl.: 1848. március 15-én, október 23-a, 2025-ben, 
1-én vagy 1-jén.

– A keltezésnél a hónapot többféleképpen lehet leírni, pl.: 2025. 05. 28.; 2025. V. 
28.; 2025. május 28.; 2025. máj. 28.

2.   Tervezd meg, hányadikán mit fogsz 
csinálni! Írd a füzetedbe dátumokkal!

– Ha a napot jelölő sorszámnév 
névutós szerkezetben szerepel, vagy  
a pontot, vagy a birtokos személyjelet 
kell kitenni: október 7. óta vagy október 7-e 
óta.

– Nem teszünk pontot az évszám 
után, ha az utána álló szóval (névutó-
val) együtt jelöli meg az időpontot, és nem alkotnak birtokos szerkezetet. Példá-
ul: 1948 előtt/után/óta, 1848 és 1850 között.

– A két sorszámnévből álló szószerkezetekben, így a tól–ig-viszonyt jelölők-
ben is az egyszerűsítés elvét alkalmazva az első számjegy után nem írunk pontot, és 
nagykötőjellel kapcsoljuk az elsőhöz a második sorszámnevet: a könyv 52–54. oldalán, 
a Batthyány tér 6–8.-ban, a 10–11. században.

3.   Írd le az alábbi számokat betűvel, ismertesd helyesírásuk szabályát: 5345,  
3 625 214, 1986, 2001, 612!
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4.   Mi a különbség a következő szavak jelentésében, mit kell tudnunk a helyesírásuk-
ról: 2-án – 2.-on; 896.-ban – 896-ban?

5.   Fejtsd ki, mikor írjunk szövegben a számot betűvel, és mikor számmal!

A számnevek használata. A leggyakoribb hibát akkor vétjük, amikor sor-
számnév helyett tőszámnevet használunk. Aki azt állítja, hogy a 6 b-be jár, az egy-
szerre 6 osztályban tanul, ráadásul mindegyik bé. Pedig csak a 6. b óráit látogatja, s az 
sem kevés! Senki sem lakik tíz kerületben, a tizedik kerületben viszont annál többen.  
A hónapok napjainak megnevezésekor sem helyes a tőszámnév alkalmazása. Nem 
november húszra kell megírnod a házi olvasmány naplóját, hanem november huszadi-
kára. S bár jó lenne 23 napos tanítási szünet, nem október huszonhárom, hanem október 
huszonharmadika a helyes.

6.   Nézd meg a helyesírási szabályzatot, mit kell tudni az évszámok helyesírásáról! 
Jegyezd fel, melyik szabálypontok foglalkoznak ezzel a kérdéssel!

HÁZI FELADAT

1.   Egészítsd ki a következő meghatározásokat!
– A számneveket betűvel ………. írjuk egybe.
– ………. után a helyi érték ………. tagolásának megfelelően ………. írjuk.
– A számmal írt sorszámnevek után ……….
– A dátumok toldalékos alakjában a kötőjel elé ……….
– Dóri a 6 c osztályban tanul – helytelen, mert ……….
– December 1-én – ………., mert ……….
– A Váci út 12.–14.-ben – helytelen, mert ……….
– A nyolccal szót számmal így írjuk: ………., mert ……….

Fordító
Melyik számokat írtuk le római számokkal? Írd le arab számmal, majd betűvel! Találj 
ki hasonló feladványokat padtársadnak!

MD         XVIII         XXIX         MMMDXC         XL         CCIX         XCIV

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK

Ajánlott témák:
A számnevek megjelenése az állandósult szókapcsolatokban, mondókákban.
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1.   Olvasd el a Nyíregyházi Állatpark bemutatkozását, majd oldd meg a feladatokat 
a füzetedben!

A Nyíregyházi Állatpark a várostól 5 km-re, a sóstói üdülőövezetben található, ahol strand-
fürdő, falumúzeum és egy parkerdő nyújt kikapcsolódást az idelátogatóknak. Az állat-
park ebben a természetes, szinte háborítatlan környezetben kapott helyet egy tölgyerdő 
mélyén. A 30 hektáros területen világrészek fogadják a látogatókat, hogy végigjárhassák 
a Földet, megfigyelhessék, miként élnek a világ különböző vidékein az állatok. A látoga-
tók az állatpark saját szállodájában, a Hotel Dzsungelben pihenhetik ki fáradalmaikat.

A parkot 1998-ban hozták létre egy régi szabadidőpark helyén. A cél az volt, hogy meg-
őrizve a természetes környezet adta lehetőségeket, egy olyan állatbemutató jöjjön létre 
Magyarországon, amely a modern nyugat-európai állatkertek küldetésének felel meg. 
[…]

A sokszínű állatvilág több mint 500 faja és több mint 5000 egyede él itt, melyek kö-
zött olyan különlegességekkel találkozhatnak látogatóink, mint a fehér tigris, az afrikai 
elefánt, a komodói sárkány, az indiai orrszarvú, a jegesmedve, a homoki tigriscápa és a 
nyugati síkvidéki gorilla. Az ötvennél is több fajmegmentési program részeseként sikere-
sen szaporodik nálunk többek között a zsiráf, a lisztmajmocska, a borneói orangután, a 
bali seregély és a szibériai tigris. Munkatársaink folyamatosan jelen vannak a nemzetközi 
zoológiai vérkeringésben. Fontos kapcsolatot ápolunk az Indonéz Erdészeti Minisztéri-
ummal, maláj és indonéz állatkertekkel. Több szakmai szervezet irányítótestületében 
veszünk részt, és folyamatosan jelenik meg csapatunk valamelyik tagjának publikációja 
szakmai kiadványokban.

Ma már persze az állatkert nem csak a bemutatásról, a szórakozásról, a kikapcsoló-
dásról szól. A szorosan vett szakmai munka mellett jelentős súlyt helyezünk a gyerekek 
környezettudatos nevelésére és a fiatal korban kialakítható kapcsolatra az élő környe-
zettel. Az állatbemutatók mellett nagy sikerrel működnek nyári táboraink és erdeiiskola-
programjaink is.

(www.sostozoo.hu nyomán)

(1) Mikor alapították az állatparkot? 1 pont
(2) Miért hozták létre a Nyíregyházi Állatparkot?
 a) Azért, hogy háborítatlanul pihenjenek ott az állatok.
 b) Azért, hogy megfigyelhessék a látogatók, hogyan élnek az állatok.
 c) Azért, hogy jelen legyenek a munkatársak a nemzetközi zoológiai életben.
 d) Azért, hogy fajtamentési programban vegyenek részt. 1 pont

20–21. Összefoglalás – Szövegértés
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(3) Az olvasottak alapján magyarázd meg, mit lehet még csinálni
 Sóstón az állatkert megtekintésén kívül? 3 pont
(4) Gondolj egy olyan állatra, amelyet nem említ a cikk, de te szívesen
 látnád az állatkertben! 1 pont
(5) Számozd meg a mondatokat 2-vel, 3-mal és 4-gyel, abban a
 sorrendben, ahogy a szövegben következnek!
 Az elsőt megjelöltük neked.
 ……. Az állatkertben a környezetvédelmre is tanítják a látogatókat.
 ……. Újságcikkeket is írnak a park munktársai.
 ……. A Nyíregyházi Állatpark Sóstón található.
 ……. Világrészenként csoportosítva élnek ott az állatok. 
 ……. Kihalófélben lévő állatokat is szaporítanak itt. 4 pont

2.   Csoportban dolgozzatok!

a) Gyűjtsétek ki a főneveket, külön csoportosítva a közneveket és tulajdonneveket!
b) Gyűjtsetek ki legalább öt melléknevet!
c) Keressétek meg a tulajdonnévből melléknévvé vált szavakat, írjátok le őket!
d) Gyűjtsétek ki a számneveket, és külön csoportosítsátok az egyes fajtákat!
e) Keressetek viszonyszókat: névelőt, névutót, kötőszót, módosítószót!

A szavakat jelentésük, toldalékolhatóságuk és mondatbeli szerepük szerint so-
roljuk szófajokba.

A tanév első hónapjaiban számos szófaji csoportot megismertetek: a főneveket, a 
mellékneveket, a számneveket és a viszonyszókat. Idézzük fel röviden, mit tudtatok 
meg róluk!

– A főnév megnevező szófaj. A toldalék nélküli főnév mondatrészi szerepe  
általában a Ki, Mi + állítmány kérdésre felelő alany. A főnév toldalékai: jelek (pl.: 
fagyi-k, Marcsi-é, hajó-i-m) ragok (pl.: Pali-t, Peti-nek a laptopja, ablak-ban, Anná-nál, 
ház-ig, kutyá-vá, tanár-ként, idő-nként, takaró-stul, tel-ente). A főnév fajtái a köznév és 
a tulajdonnév. A köznév lehet egyedi név (tehén), gyűjtőnév (gulya) vagy anyagnév 
(vas, alumínium). A tulajdonnév lehet személynév (Alexandra), földrajzi név (Horto-
bágy), intézménynév (Arany János Általános Iskola) és még sok minden. A több különírt  
szó ból álló tulajdonnevek helyesírási szabályaira ezek a példák emlékeztethetnek: 
Magyar Köztársaság, József körút, Élet és Tudomány, A kőszívű ember fiai. A kötőjellel 
írt, több szóból álló tulajdonnevek helyesírási szabályaira pedig ezek: Atlanti-óceán, 
Észak-Európa, Gellért-hegy.

– A melléknevekről megtanultuk, hogy tulajdonságot fejeznek ki. Toldalék  
nélkül a mondatbeli szerepük általában minőségjelző. Toldalékai jelek (szépØ,  

I. 
SZ

ÓF
AJ

OK
 A

 M
ON

DA
TB

AN
: F

ŐN
ÉV

, M
EL

LÉ
KN

ÉV
, S

ZÁ
M

N
ÉV

; V
IS

ZO
N

YS
ZÓ

K 
I.



59

sze-bb, leg-sze-bb, legesleg-sze-bb), ragok (pl.: mély-en, vidám-an, angol-ul, külső-leg). 
Helyesírásukról megtudhattad, hogy az ó, ő, ú, ű végű melléknevek utolsó magán-
hangzója mindig hosszú. Kiderült, hogy a világossárgát egybeírjuk, de a világos citrom-
sárgát külön, továbbá az aranygyűrűt egybe, de az arany karikagyűrűt külön. Jó emlékez-
tető lehet a tulajdonnévből képzett melléknevekhez ez a néhány példa: aranyi életmű, 
Petőfi Sándor-i életmű, Vas megyei, kis-balatoni, Ferenc-hegyi.

– Tanultunk a számnevekről is, ezek mennyiséget fejeznek ki. Mondatbeli sze-
repük általában mennyiségjelző. Gazdagon toldalékolhatók, pl.: sok-an, öt-en, hárm  - 
an-négy-en. Némelyik számnév fokozható is, pl.: kevés, kevesebb, legkevesebb. Bizo-
nyára jól megjegyezted, hogy beszélhetünk határozott és határozatlan számnevekről 
(nyolc – sok), és beszélhetünk tőszámnévről (öt), sorszámnévről (ötödik) és törtszám-
névről (ötöd). Helyesírásukra ezek a példák emlékeztethetnek: 1992 – ezerkilencszáz-
kilencvenkettő, 2001 – kétezer-egy, 150 225 – százötvenezer-kétszázhuszonöt, vagy: har-
ma dikban – 3.-ban. A keltezéssel kapcsolatban: február 1-én – február elsején, október 7. 
óta – október 7-e óta.

– A viszonyszóknak nincs önálló jelentésük, szószerkezetbeli vagy mondatbe-
li helyük, a másik elemhez való kapcsolatuk határozza meg jelentésüket. Önállóan 
nem lehetnek mondatrészek. A viszonyszók közül most ezeket tanultuk: névelő (a, 
az, egy), névutó (mellett, után), kötőszó (és, vagy, de) és módosítószó (nem).

3.   Fogalmazd meg a felsorolt példák alapján az egyes helyesírási szabályokat!

HÁZI FELADAT

1.   Írj mindegyik csoporthoz két-két példát!

• Élőlényeket, éle�elen dolgokat, tárgyakat, elvont fogalmakat megnevező szófaj.
• Kérdései: Ki?, Mi?, Ki? + toldalék, Mi? + toldalék.
• Két nagy csoportja: köznév és tulajdonnév.
• Toldalékai: többes szám: -k, tárgyrag: -t, birtokra utaló toldalékok: -é, -nak/-nek, -i,
    birtokos személyjelek, határozóragok.

• Élőlények, éle�elen dolgok, jelenségek
   külső, belső tulajdonságát, állapotát,
   származását kifejező szavak. 
• Legjellemzőbb kérdései: Milyen?, Melyik?,
   Mekkora?, Honnan való?
• Fokozható: alapfok: -Ø, középfok: -bb,
   felsőfok: leg-…-bb, túlzófok: legesleg-…-bb.

• Élőlények, éle�elen dolgok, fogalmak
   mennyiségét, sorrendiségét vagy tört-
   részét fejezi ki. 
• Legjellemzőbb kérdései: Mennyi?, Hány?,
   Hányadik?
• Jelentésük alapján: a) határozo�,
                                      b) határozatlan.
• Jelentésük és alakjuk alapján:
                   a) tőszámnév,
                  b) törtszámnév: -ad/-od/-ed/-öd,
                   c) sorszámnév: -dik.

• Kifejezi a cselekvés, történés, létezés, állapot idejét, helyét, módját, egyéb körülményeit.
• Leggyakoribb kérdései: Mikor?, Hol?, Merre?, Hogyan?
• Fajtái: a) időre utaló, b) helyre, c) egyéb körülményre utalnak. 
• Szerkezetük szerint egyszerűek és összete�ek.

FŐNÉV

MELLÉKNÉV SZÁMNÉV

HATÁROZÓSZÓ
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Ellenőrizd tudásodat!

• Milyen szempontok alapján sorolhatjuk szófajokba a szavakat?
• Melyek az alapszófajok?
• Mi jellemzi az alapszófajokat?
• Határozd meg a főnév jellemzőit!
• Hogyan kérdezünk a főnevekre?
• Általában melyik mondatrész szerepét tölti be a toldalék nélküli főnév?
• Hogyan csoportosíthatjuk a főneveket?
• Mi a köznév?
•  Jelentésük alapján hogyan csoportosítjuk a közneveket? Mondj két-két példát 

mindegyik csoportra!
• Foglalj mondatba egy-egy köznevet a fenti példáid közül! Írd le a füzetedbe!
• Milyen toldalékai lehetnek a főneveknek?
• Mi a tulajdonnév? 
•  Jelentésük alapján hogyan csoportosítjuk a tulajdonneveket? Mondj két-két példát 

mindegyik csoportra!
• Foglalj mondatba egy-egy tulajdonnevet a fenti példáid közül! Írd le a füzetedbe!
• Ismételd át a tulajdonnevek helyesírásáról tanultakat!
• Határozd meg a melléknév jellemzőit!
• Hogyan kérdezünk a melléknevekre?
• Általában melyik mondatrész szerepét tölti be a melléknév?
• Milyen toldalékaik lehetnek a mellékneveknek?
• Sorolj fel három melléknevet, majd fokozd őket!
• Milyen melléknévképzőkről tanultál? Írj le a füzetedbe öt képzett melléknevet!
• Foglalj mondatba három melléknevet a fenti példáid közül! Írd le a füzetedbe!
• Ismételd át a melléknevek helyesírásáról tanultakat!
• Határozd meg a számnév jellemzőit!
• Hogyan kérdezünk a számnevekre?
• Általában milyen mondatrész szerepét tölti be a számnév?
•  Hogyan csoportosíthatjuk a számneveket? Sorolj fel három-három számnevet 

mindegyik csoporthoz! 
• Foglalj mondatba egy-egy számnevet a fenti példáid közül! Írd le a füzetedbe!
• Ismételd át a számnevek helyesírásáról tanultakat!
• Sorold fel a tanult viszonyszókat!
• Mondd el a viszonyszók jellemzőit!
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Gondolatébresztő
Hogyan tudod elkerülni a szóismétlést a következő mondatokban?

Dóri általános iskolás. Dóri hatodik osztályba jár. – A piacon édes almát is árulnak. Az almás-
pitébe édes kell. – Egy kiló elég lesz? – Igen, egy kilót kérek.

22. A névmások csoportosítása,
 a személyes névmás

1.   Figyeld meg,  milyen szófajú szava-
kat helyettesítettél a Gondolatébresztő 
mondataiban! Ezek lesznek a helyet
tesítő szófaj, a névmás csoportjai. 
Segítségükkel elkerülhetjük a szóis-
métléseket és az igen hosszú monda-
tokat. Arra is használjuk ezt a szó-
fajt, hogy a korábban elhangzottakra 
visszautaljunk (ezt mondta az imént 
Janó), illetve hogy a szövegben elő-
reutaljunk (úgy hívta őt, hogy Emese). 
Rámutató szerepük miatt is haszno-
sak (azt a tollat vedd meg).

 Dóri naplója

Megint iskola. Ráadásul az első óránk irodalom volt, amire elfelejtettem megírni a tavaszi 
szünetben a leckét. Irodalomból ez még sohasem fordult elő velem! Nem is tudom, hogy 
történhetett. Erzsi néni is csodálkozva nézett rám, ettől teljesen elvörösödtem. Így érezhette 
magát György Lajos király előtt, bár neki nem kellett pótolnia a leckét! Erzsi néni kérdezte 
is tőlem, mi történt, mire én elmeséltem, hogy egész szünetben jövés-menés volt nálunk, 
és bár amikor Marcival találkoztunk, meséltünk neki a leckéről is, meg róla is, valahogy 
elfelejtettem. Szerencsére Erzsi néni megértő volt, gondolom, ő is számított arra, hogy töb-
ben jelentünk majd az óra elején, így nem szidott meg minket túlságosan, hanem elme-
sélte, hogy ez bizony vele is megtörtént, úgyhogy pótoljunk, gondoljuk végig a történteket 
és okuljunk belőle. Cili persze ahelyett, hogy örült volna, szünetben nekem támadt mert 
szerinte a tanárok kivételeznek velem. Zsuzsi erre rögtön visszavágott, mondván hogy 
nem kivételeznek, csak értékelik, hogy én nem hordom úgy fenn az orrom, mint ő, rám 
lehet számítani, nem úgy, mint rá, és ezt ők is tudják, ahogy az egész osztály. Dani csak 
hallgatott, de Cili nekitámadt: „Te meg mit kuksolsz? Miért nem védesz meg? Utállak 
benneteket! Hallani sem akarok rólad többet! Nem is akarok tovább járni veled!” – visítot-
ta, majd kirohant a teremből. Mi meg csak álltunk értetlenkedve, és szóhoz sem jutottunk. 
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(Ami igazán nem jellemző ránk.) Ez a csaj velünk veszekedett? Velünk, akik elviseltük, 
és segítettünk neki mindenben? Velünk, akik Dani kedvéért mindenhová elhívtuk? Zsu-
zsival megállapítottuk, hogy Cilinek agyára ment a síelés. Vagy csak irigy, mert húsvétkor 
megint valami puccos szállodában kellett unatkoznia a szüleivel, ahelyett hogy a mi bulin-
kon lett volna, mert hallotta, hogy a mienk milyen jól sikerült. De az én fülemben egyfoly-
tában Cili utolsó mondata visszhangzott: „Nem is akarok tovább járni veled!” Hmmm… 
De vajon miért örülök én ennek?

A névmások jellemzői. A névmások a mondatban főneveket, mellékneveket, 
számneveket, határozószókat helyettesítenek. Önálló jelentésük nincs, a  szövegkör-
nyezetből derül ki, melyik szó helyett állnak a mondatban. Így például könnyű kitalál-
nunk, hogy az ő névmás Toldi Györgyre utal: „előbb mint Miklós, ő is Budán termett”. 
Vagy mikor így jajong György, képmutató módon: „Hová, hová nem lett?”, mi nagyon 
is tudjuk, hogy mit takar a hová névmás: előbb a nádasba, utóbb Pest városába került az 
öccse. A névmások ragozhatók, mégpedig azokhoz a szófajokhoz hasonlóan, amelye-
ket helyettesítenek, így mondatrészi szerepük is megegyezik azzal a szófajjal, amelye-
ket helyettesíti. Képzőket viszont nem kaphatnak, ebben eltérnek a többi alapszófajtól.

A névmások csoportjai. A névmásoknak kilenc csoportját különíthetjük el. Ezek 
között vannak olyanok, amelyek csak főnevet helyettesíthetnek, mondatrészi sze-
repük megegyezik a főnévével, és a főnévhez hasonlóan vehetnek fel toldalékokat.  
A többi névmás állhat főnév, melléknév, számnév és határozószó helyett is, mon-
datrészi szerepük a helyettesített szófajéval egyezik meg. A névmások fajtáit néhány 
példával az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

FŐNÉVI MELLÉKNÉVI SZÁMNÉVI HATÁROZÓSZÓI

személyes pl.: én, te, ő, mi, ti, ők; 
velem, veled; engem, téged – – –

birtokos pl.: enyém, tiéd, övé, miénk – – –

visszaható maga (magam, magad stb.) – – –

kölcsönös egymás (egymáséi, 
egymást stb.) – – –

mutató pl.: ez, az ilyen, olyan ennyi, annyi így, úgy 

kérdő pl.: ki, mi milyen mennyi mikor, hol, hogyan 

vonatkozó pl.: aki, ami amely,  
amilyen

ahány, 
amennyi amikor, ahol

általános pl.: bármi, akárki bármilyen bárhány akármikor,  
bármerre

határozatlan pl.: valaki   valamilyen valamennyi néhány, néhol, néha
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2.   Hogyan csoportosítjuk a névmásokat? Keress rájuk példát Dóri naplójából!

A személyes névmás. A személyes 
névmással általában rámutatunk a kom-
munikációban szereplő egyénekre (én 
tettem, ön mondta, maguk a felelősek), de 
utalhatunk velük fogalmakra is (a művelt-
ség, a tudás segít, velük könnyebben boldogulsz 
ismeretlen helyzetekben is).

A személyes névmást csak akkor tesz-
szük ki egy mondatban, ha nyomaté-
kosítani szeretnénk a cselekvő személyét, hiszen az igei személyragok és a birtokos 
személyjelek egyértelműen utalnak a cselekvést végző személyre. Például: Én ha-
zamegyek, te itt maradsz! A te, ti helyett az ön, önök, maga, maguk névmásokat használjuk, 
ha nem tegeződünk, hanem magázódunk valakivel: Ön hol lakik? Maga üljön oda! A két 
változat közül általában az ön-t tartják udvariasabbnak.

3.   Játsszatok a személyes névmásokkal! Váltogatva tegyétek fel az alábbi kérdéseket pad-
társaddal egymásnak, s határozzátok meg, hogy a személyes névmás melyik számú, 
személyű alakjával válaszoljon!

  Kit? Kinek? Kihez? Kivel? Kiről? Kinél? Kitől? Ki miatt? Kiben? Ki mellett?

4.   Mit figyeltetek meg az előző feladatban? Bontsátok elemeikre a válaszul adott sze-
mélyes névmásokat, mint például a nekem, hozzájuk, veled, róluk, nálatok, tőle. Mi-
lyen elemeket figyelhettek meg a személyes névmások ragozott alakjaiban?

A személyes névmások szabálytalan ragozásúak. A határozóragos és a névutós alak-
juk megfelel a határozórag, illetve névutó személyragos alakjának: (én)mögöttem, té-
ged, (ő)neki, (mi)rólunk, (ti)felétek, (ő)felettük. Több toldalékos névmási alakban pe-
dig egy-egy toldalékot ismerhetsz fel, pl.: nek-em, nek-ed, től-em től-e stb. Az egyes 
szám első és második személyű, rövidebb 
tárgyragos alakjukban maga a -t is elma-
rad: engem(et), téged(et).
A birtokos névmás. A napló egyik 
mondatában ezt a szószerkezetet olvasha-
tod: a mi bulink(on). Ez egy birtokos szer-
kezet, amely azt mutatja meg, hogy vala-
mi (a birtok, itt: a buli) valakié (a birtokos, 
itt: mi): a buli a mienk. Egy másik példa: 
Ezek az ő poharai = A poharak az övéi.
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A birtokos névmás a birtokos szerkezet helyett áll a mondatban. A birtokos név-
más kifejezi a szövegben már említett dolog birtokosának számát és személyét, vala-
mint azt is, hogy egy vagy több birtokról van-e szó (könyvem-et – enyém; sapkáim-at 
– enyéim). Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a birtokos névmás alakjait.

Birtokos  
személye

Birtokos száma

Egy birtokos Több birtokos

Egy birtok Több birtok Egy birtok Több birtok

1. enyém enyéim mienk mieink

2. tied tieid tietek tieitek

3. övé övéi övék övéik

A birtokos névmáshoz is a főnév mintájára kapcsolhatunk ragokat (enyémhez, tieid-
nek, mienkért).

5.   Válogassátok ki, melyek a birtokos névmások! (Előnyben az ügyes angolosok!)
 My, this, big, five, yours, me, his, our, your, they, their, her, young.

6.   Helyettesítsd a következő mondatok kiemelt szószerkezeteit birtokos névmással! 
Írd le az így kapott mondatokat a füzetedbe!
A radiátoron az én ruháim száradnak. Csak az ő barátait hívták meg. A te kérdéseid min-
dig érdekesek. A ti iskolátokról csupa jót hallottam! Nem a mi labdánk repült át a kerítésen?

7.   Bontsd részeire a következő birtokos névmásokat: enyéim, tied, övé, mieink, övéik, 
tieitek! Milyen elemeket fedeztél fel bennük? 

NÉVMÁS

CSOPORTJAI

Helyettesítő szófaj Előreutal, visszautal, rámutat Ragozható

személyes

birtokos

visszaható

kölcsönös

Főnevet, melléknevet,
számnevet és határozószót

helyettesít

mutató

kérdő

vonatkozó

általános

határozatlan

Csak főnevet helyettesít
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Gondolatébresztő
„ajándék, mellyel meglepem / e kávéházi szegleten / magam / magam.”
József Attila Születésnapomra című verséből származik ez az idézet. Milyen névmás az 
idézetben található két magam szó? 

1.   Állapítsd meg, mi a jelentése a követ-
kező mondatokban a kiemelt név-
másnak, ahol lehet, helyettesítsd más 
szóval!
– Maga miért van még itt?
– Segíts magadon, Isten is megsegít.
– Ne hagyd magára a gyereket!
– Magad takarítottad ki a szobádat?

2.   Most figyeljétek meg a maga szó je-
lentéseit Dóri naplójában!

Ma valahogy nem megy a tanulás, nem tudom, mi van velem. A bikakalandból kell sport-
közvetítést írni, de egy épkézláb mondat sem jutott eddig az eszembe. Először is a magázó 
formákat mindig elfelejtem használni. Aztán meg nem találom elég lendületesnek a fogal-
mazást, pedig már vagy ötször átírtam! Zsuzsi és Dani már idegbajt kaptak tőlem, mert 
minden egyes változatot átküldtem nekik. Nem tudom, Zsuzsi mit gondol magában, de 
azt írta, hogy egyik jobb, mint a másik, és hogy ő maga fele ilyen jól sem tudta megoldani 
a feladatot. Szerintem viszont még mindig nem elég jó! Anya elment Dömötörért az isko-
lába, magam vagyok itthon, még csak azt sem mondhatom, hogy ő zavar. A fogalmazással 
meg az a baj, hogy nem érződik eléggé, hogy Miklós ott a ringben – mert egy bokszmér-

kőzésről tudósítok – magáért is küzd, nem csak 
az emberekért. Sebaj, átírom újra. Aztán ha apa 
hazajött, neki megmutatom. Bár ő elfogult velem. 
Már hallom magamban, amint azt mondja: „Kis-
lányom, ez remek! Te magad találtad ki, te magad 
oldottad meg, méghozzá eredetien!” Vagy valami 
hasonló. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha átkül-
döm Daninak. Ő mégiscsak jobban ért a Toldihoz!

 Dóri naplója

23. A visszaható és a kölcsönös névmás
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A visszaható névmás. A visszaható 
név mással, ahogy a neve is mutatja, olyan 
személyekre utalunk, akiknek cselekvése visz-
szahat rájuk, a cselekvőre. Pl.: Végre kialudtam 
magam. Nagyon jól éreztük magunkat! A csak 
főnevet helyettesítő névmások közé tarto-
zik. Visszaható névmási tövünk a maga, ez 
szerepel az önmaga szóban is.

A visszaható névmás toldalékolása 
A visszaható névmás egyes és többes számát, 
valamint valamennyi személyt kifejező rago-
zási sorát a táblázat mutatja. A legtöbbször 
ragos alakjaiban fordul elő, ezekre láthattok 
példákat is az alábbi táblázatban:

SZÁM, SZEMÉLY VISSZAHATÓ NÉVMÁS PÉLDA

E/1. (ön)magam megmosom magam(at)

E/2. (ön)magad látnád magad(at)

E/3. (ön)maga gyötri magát

T/1. (ön)magunk jól érezzük magunkat

T/2. (ön)magatok ne motyogjatok magatokban

T/3. (ön)maguk maguknak csinálták a bajt

A visszaható névmás egyéb jelentései
– A visszaható névmást használhatjuk a személyes névmás szerepében is. Ezt on-

nan tudhatod, hogy felcserélhetők vagy kiegészíthetők személyes névmásokkal: 
én (magam) is úgy gondolom; mi (magunk) építettük, (én) magam is így tettem volna, 
(mi) magunk kértük a szorgalmi feladatot. Ezt a fajta magát akkor használjuk, ha nyo
matékosítani szeretnénk: én és nem más.

– Az a tény, hogy magam csináltam reggelit a családnak, jelentheti azt, hogy én 
és nem más. De azt is jelentheti, hogy egyedül, vagyis segítség nélkül. Ekkor a 
magam mondatrészi szerepe a cselekvést végző alanynak a Hogyan? kérdésre felelő 
határozója lesz.

Ahogy már megfigyelhetted, a visszaható névmás is annak a szófajnak a mondatrészi 
szerepét tölti be, amelyiknek a helyén áll.
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3.   Keress példákat Dóri naplójában a visszaható névmás különböző jelentéseire!

4.   Ön vagy maga? Figyeld meg, hogyan változik a mondat hangulata attól függően, 
hogy melyik szót használjuk! Neked melyik tűnik ridegebbnek, kevésbé tiszte-
lettudónak?
a) Maga írta a pályázatot? – Ön írta a pályázatot?
b) Szeretnék magával beszélni! – Szeretnék önnel beszélni!
c) Kérem, maga menjen ki! – Kérem, ön menjen ki!
d) Magát is lehet látni? – Önt is lehet látni?

Magamnak sem szívesen vallom be, de az összes bajom ab-
ból fakad, hogy tegnap összevesztünk Zsuzsival! Tulajdon-
képpen nem is tudom, hogy történhetett ez meg! Hiszen ovis 
korunk óta a legjobb barátnők vagyunk. Tornaórán kidobó-
soztunk. Cilinek meg nekem kellett csapatot alakítanunk, 
és én elsőre Picurt választottam, gondolva, hogy Cili – kü-
lönösen azóta, amióta a múltkor úgy egymásnak estünk – 
utálja Zsuzsit, tehát semmi szín alatt sem választja majd. 
De tévedtem. Ő volt az első választása! (Pedig Zsuzsi ebben 
nem is annyira ügyes!) Ezen Zsuzsi annyira megsértődött, hogy hozzám sem szólt egész 
nap. Szerintem Cili össze akar minket ugrasztani egymással! De ezt hiába magyaráztam 
neki, azóta nem beszélünk. Pedig még Dani is elmagyarázta neki a helyzetet, próbálta 
megbékíteni, felsorolta, mi mindent tettünk meg barátságunk ideje alatt egymásért, hogy 
mindenki minket irigyelt, mert mi ketten mindig számíthattunk egymásra, hogy mindig 
őszinték voltunk egymáshoz. Dani olyan komolyan, jóságosan, felnőtt módon viselkedett, 
járt egyikünktől a másikig és vissza, mintha ő lett volna Bence, a hűséges szolga, aki a világ 
végére is elmegy jó gazdája után. De Zsuzsi hajthatatlan! Kíváncsi vagyok, mikor veszi 
észre, hogy Cili ezalatt jól szórakozik! Ma például gúnyosan, egyfolytában azt mondogat-
ta, hogy „ezek utálják egymást”! Ezek! Talán inkább ők! És nem egymással van bajunk, 
hanem vele, Cilivel. Csak most pár napig – úgy tűnik – nem beszélünk egymással…

 Dóri naplója

A kölcsönös névmás. A kölcsönös névmás azt fejezi ki, hogy több személy 
cselekvése kölcsönösen hat a cselekvést végzőkre, egyiké a másikéra, és fordítva.  
Pl.: mindent megtesznek egymásért, elbeszélnek egymás mellett. Egyetlen kölcsönös név-
másunk van, az egymás szó. Mivel ez is főnevet helyettesít, a főnév ragjait veheti 
fel (pl.: egymásnak, egymással), de állhat rag nélkül is. Többes száma azonban nincs, 
hiszen eleve több személyre utal (illenek egymáshoz, egymás mellett lépkednek, jól megvan-
nak egymás nélkül). 
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5.   Gyűjtsd ki a kölcsönös névmásokat Dóri naplójából!

6.   Írj 5-6 mondatos párbeszédet Ismerjük már egymást? címmel. A beszélgetésben 
szerepeljenek a kölcsönös névmás alábbi alakjai: egymásnak, egymástól, egymáshoz, 
egymás mellett, egymás után!

Gondolatgyűjtő

Visszaható névmás:  Kölcsönös névmás:
– maga;  – egymás;
– csak főnevet helyettesít; – csak főnevet helyettesít;
– a cselekvést végzőre hat vissza;  – több személy cselekvése kölcsönösen hat rájuk,
– ragos alakjaiban fordul elő legtöbbször. – rag nélkül is állhat, többes száma nincs.

HÁZI FELADAT

1.   Mit fejez ki a visszaható névmás? Mondj példamondatokat a meghatározás szem-
léltetésére!

2.   Mit fejez ki a kölcsönös névmás?

3.   Mit jelentenek az alábbi szólások?
Édes magam, ne hagyd magad!

Magad uram, ha szolgád nincs! Mindenki magából indul ki.

Közös mondandó
Válasszatok párt magatoknak! A párok egymás kezét fogva egy embernek szá-
mítanak, s úgy kell beszélgetniük egy másik emberrel (vagyis egy másik párral), 

hogy az egyik szót a pár egyik tagja mondja, a másikat a társa – egészen addig, amíg be 
nem fejezik a mondatot. Hasonló módon beszél a másik pár. (A „mondandó” lehet akár egy 
vers is, melyet ily módon felváltva mondotok, versszakonkénti váltással a másik párossal.) 
A játék másik változatában szavankénti váltással az egész csoport játszhat egyszerre. Kör-
ben ülve egy-egy szót kell fűzni a már elhangzottakhoz. Mindenkinek jogában áll a kedve 
szerinti irányba terelni a történetet, befejezni az aktuális mondatot, újat kezdeni stb. Meg 
is lehet adni a témát vagy a történet stílusát, műfaját, és lehet mondatonkénti váltással is 
játszani.

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK
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Gondolatébresztő
Képzeld el, hogy nyomozó vagy! Milyen egyszavas kérdőszavakat tennél fel leggyakrabban?

Péntek délután tartottunk egy osztálybulit. Megünnepeltük az adott hónapok szülinaposait 
tortával, játékkal, és erre a szülőket is meghívtuk. Péntekre rendhagyó kvízt szerveztünk, 
ebben a szülők és a diákok csapatai versenyeztek. A szülőknek az osztállyal és az iskolával 
kapcsolatos kérdéseket állítottunk össze: Ki a legjobb matekos az osztályban? Hányadik 
emeleten vannak az informatikatermek? Mekkora a tornaterem? Kik ünnepelték ősszel a 
születésnapjukat? Milyen ajándékot készítettünk tavaly Marci búcsúbulijára? Mi az osz-
tály kabalafigurája? Hány gyerek jött második óta az osztályba? Szegény szülők! Törték 
a fejüket, de egész jól megválaszolták a kérdéseket. Az egyik csapatba a sorsolás során csak 
apukák kerültek, ők végeztek a harmadik helyen. A diákcsapatok is az osztályról kaptak 
kérdéseket, amelyekről azt gondoltuk, sokkal könnyebbek, de nem! A „Kik járnak ének-
karra?” típusú kérdések nem okoztak gondot. De azt például egyikünk sem tudta, melyi-
künk fogadott örökbe az Állatkertben egy elefántot. Erzsi néni a végén mondta is, hogy még 
mindig nem ismerjük egymást igazán. Persze volt vegyes zsűri gyerekekből és szülőkből, és 
Erzsi néni vállalta, hogy elnököl. A vetélkedő végén mindannyian a szülők arcát figyeltük. 
Ők még nálunk is jobban várták az eredményhirdetést. Amikor Erzsi néni gratulált nekik 
az eredményükhöz, úgy megkönnyebbültek, mint Miklós, amikor legyőzte a cseh bajnokot. 
Mondtam is anyának, mennyire vicces volt látni az arcukat!

1.   Adjátok elő a következő párbeszédet, amelyben két ember úgy vitázik, hogy a felek 
csak kérdéseket használnak.

 – Hova tetted a telefonomat?
 – Miért gondolod, hogy én tettem el?
 – Ki más lehetett volna?
 – Hova jutunk, ha mindenki a másikat hibáztatja?
 – Mikor felelsz már értelmesen a kérdésemre?

 Dóri naplója

24. A kérdő és a vonatkozó névmás
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A kérdő névmás. A kérdő névmások-
kal élőlényekre, tárgyakra, elvont fogal-
makra, tulajdonságokra, mennyiségekre, 
helyre, időre és egyéb körülményekre 
kérdezünk rá a kérdő mondatokban. 
Mivel ezekre a kérdésekre általában fele-
leteket adunk, kapunk, ezért a szövegben 
előreutaló, figyelemfelhívó szerepet is 
betöltenek. Így növeli a győztes bajnok 
iránti figyelmet, kíváncsiságot a Toldiban 
a király kérdése is, amelyben a nyomaték kedvéért még meg is ismétli a kérdő név-
mást: „De ki az a bajnok? Nem ösmered Toldi? Ki ismeri? Én nem tudom elgondolni”. Az 
alapszófajokhoz hasonlóan a kérdő névmások ragokkal és jelekkel toldalékolhatók, 
és a helyettesített szófaj mondatrészi szerepét tölthetik be.

2.   Most ti találjatok ki, majd adjatok elő egy olyan párbeszédet, amelyben két ember 
úgy vitázik, hogy a felek csak kérdéseket használnak, méghozzá kérdő névmáso-
kat tartalmazó kérdéseket!

3.   Mondj egy kérdő mondatot, amelyben nincs kérdő névmás! Tudsz-e mondani 
egy kijelentőt, amelyben viszont van?

4.   Az úgynevezett költői kérdések után nem állnak feleletek. Mit gondolsz, ekkor 
hogyan tölti be szerepét a kérdő névmás? „Hová merűlt el szép szemed világa?” (Vö-
rösmarty)

FŐNEVET
HELYETTESÍT

MELLÉKNEVET
HELYETTESÍT

SZÁMNEVET
HELYETTESÍT HATÁROZÓSZÓT HELYETTESÍT

ki, mi,
kicsoda,
micsoda

milyen,
melyik,

mely, miféle, 
mekkora

mennyi,
hány,

hányadik,
hányféle

HELY IDŐ EGYÉB
KÖRÜLMÉNY

hol, hová, honnan, 
merre, merről, mettől, 

meddig

mikor, mióta, 
mikortól,

mettől, meddig

hogyan, 
miért, miként, 

miképp(en)

A főnévi, melléknévi, számnévi, határozószói kérdő névmások  
Az alábbi táblázatban felsoroltuk a leggyakoribb kérdő névmásokat:

A vonatkozó névmás. A leggyakoribb vonatkozó névmásokat nem lesz nehéz 
felismerned, mert egy a- előtag és egy kérdő névmás kapcsolódik össze bennük:  
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FŐNÉVRE  
VONATKOZIK

MELLÉKNÉVRE 
VONATKOZIK

SZÁMNÉVRE 
VONATKOZIK

HATÁROZÓSZÓRA VONATKOZIK

HELY IDŐ EGYÉB  
KÖRÜLMÉNY

ami, aki,  
amely, mely

amilyen, 
amekkora

ahány, 
ahányszor, 
amennyi, 

ahányadik

ahol, ahová, 
ahonnan, 

ameddig, amerre, 
amettől

amikor, 
amióta, 

ameddig, 
amettől

ahogy,  
ahogyan,  

amiért, amint

5.   Írj rövid, öt-hat mondatos párbeszédet, amelyben szerepel két kérdő és két vonat-
kozó névmás! Játsszátok el padtársaddal!

Aki, ami vagy amely? A vonatkozó névmások közül az aki csak személyre, az 
ami és az amely pedig konkrét dologra, tárgyra utalhat: Ő az, aki keresett. Megvála-
szoltad a leveleket, amiket/amelyeket az asztalodra tettem?

Az ami és amely használatának szabályai a beszélt nyelvben és az írott szövegben 
eltérőek. Az ami vonatkozó névmást használjuk gyakrabban a beszédben és a nem 
irodalmi szövegekben. Az amely választékosabb, főleg irodalmi vagy hivatalos szö-
vegekben fordul elő. Az ami utalhat egy konkrét dologra és egy egész tagmondat 
tartalmára is: Ez az, ami bánt engem. Megvédte magát az ellenségeivel szemben, ami meg-
mentette az életét. Az amely viszont sosem utalhat tagmondatra (https://nyelvmuveles.
hu/nyelvhelyesseg/ami-amely-es-tarsaik).

Vonatkozó vagy kérdő? Bizonyos vonatkozó névmásoknak van teljes és 
úgynevezett csonka alakjuk is: az akinek például a ki, az amilyennek a milyen stb.  
A mai magyar nyelvben ezek közül csak az amely csonka alakját, a melyet használjuk, 
a többivel inkább irodalomórán, régebbi szövegekben találkozhatsz. A példákban 
megfigyelheted, hogy a csonka alakok a kérdő névmásokkal egyeznek meg: aki – 
ki, amilyen – milyen, amely – mely stb. A szövegkörnyezetből viszont mindig kiderül, 
hogy vonatkozó vagy kérdő névmásról van-e szó. Ha azt olvasod: „Sok van, mi cso-
dálatos…”, megérted, hogy ez a mondat nem kérdés, tehát nincs benne helye kérdő 
névmásnak. A csonka alakokat ki is tudod cserélni teljesekre: Sok van, ami csodálatos. 
Így pedig már egyértelmű, hogy vonatkozó névmásról van szó. 

a- + ki, a- + milyen, a- + mennyi, a- + hol stb. A kérdő névmáshoz hasonlóan főnevet, 
melléknevet, számnevet, határozószót helyettesíthetnek. Az ami például főnév, 
az amekkora melléknév, az ahány számnév, az amikor pedig határozószó helyett áll. 
Ám nem csak helyettesítő funkciója miatt fontos szófaj. Gyakran vonatkozó név-
másokkal kapcsoljuk össze ugyanis az összetett mondat tagmondatait: Azt kaptad, amit 
megérdemelsz. Majd szólj, amikor megcsináltad, amit kértem!  

A vonatkozó névmás toldalékolható: jelet és ragot vehet fel. Pl.: aki-ét, ami-ről, 
amely-ek-ből stb. A leggyakoribb vonatkozó névmásokat a táblázatban láthatod:
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HÁZI FELADAT

1.   Gyűjtsd ki a kérdő és a vonatkozó névmásokat Dóri naplójából, és nevezd meg 
őket!

2.   Közmondásgyűjtő – Mely közmondások jutnak eszedbe a képekről? Írd le  
a füzetedbe! Gyűjts még olyan közmondást, szólást, amelyekben kérdő és/vagy 
vonatkozó névmás szerepel! Nevezd is meg őket! Versenyezzetek, ki tud többet 
gyűjteni!

Gondolatgyűjtő

KÉRDŐ
NÉVMÁS

Kérdő mondatokban
fordulnak elő.

Főnévre kérdez,
pl. ki, micsoda

Melléknévre kérdez,
pl. milyen, mekkora, miféle

Számnévre kérdez,
pl. mennyi, hány, hányadik

Határozószóra kérdez,
pl. hol, merről, meddig,
mikor, mettől, hogyan, miért

VONATKOZÓ
NÉVMÁS

-a + kérdő névmás.
Gyakran tagmondatok
összekapcsolására 
használjuk őket. 

Főnévre vonatkozik,
pl. aki, ami

Melléknévre vonatkozik,
pl. amilyen, amekkora

Számnévre vonatkozik,
pl. amennyi, ahány,
ahányadik

Határozószóra vonatkozik,
pl. ahol, amerről, ameddig,
amikor, ameől, ahogyan, amiért

Kérdezz – mást felelek!

Üljetek le körben! Legyen egy játékvezető középen, aki kérdéseket tesz fel sorban 
mindenkinek. A játék lényege, hogy a megkérdezett mindig az előtte lévőhöz intézett kérdés-
re válaszol, nem arra, amelyet neki tesz fel a játékvezető. Az első játékos (mivel előtte nem 
hangzott még el kérdés) tetszőleges választ adhat! Aki elrontja a választ, az helyet cserél a 
játékvezetővel, vagy kiesik. 

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK
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Gondolatébresztő
Hogyan mondják az általad tanult idegen nyelven a következőket: valaki beszél; mindenki 
beszél?

 Dóri naplója

A legutóbbi farsangon az osztály megnyerte a jelmezversenyt! Mi vol-
tunk a török sereg! Valakinek, már nem emlékszem, kinek, az ju-
tott az eszébe, miért ne vonulhatnánk fel úgy, ahogyan a regényben 
a törökök. Néhányan ellenezték az ötletet, végül akármennyire is 
tiltakoztak, az osztály megszavazta. A farsang délutánján sze-
rencsére mindenki ott volt, azok is, akik korábban soha nem jöttek 
el. Az egyik fiút szultánnak öltöztettük be, a másikat pasának. 
A te remben, bárhová néztünk, mindenütt sálak, színes szövetek 
voltak. Akárkivel találkoztunk, mindenki tapsolt, már a folyosón is, 
a tornateremben meg akkora üdvrivalgás fogadott minket, amekko - 
rát én még semmikor nem hallottam. A zsűriből senki nem adott 
10 pontnál kevesebbet, így már a felvonulás végén sejtettük, hogy  
nyerünk, ami igaz is lett!

A határozatlan névmás. A határozatlan névmást akkor használjuk, amikor 
nem tudunk vagy nem akarunk pontosan megnevezni személyt, tárgyat, tulajdonsá-
got, mennyiséget vagy körülményt: Valaki evett a tányérkámból! Akárki lehetett! Bárki 
is volt, csúnyán meg fogja bánni!

Ahogy említettük, a határozatlan névmások általában összetettek. A kérdő név-
mási utótagokhoz többnyire a vala- és a né- előtagok kapcsolódnak: vala- + ki, né- + 
melyik, vala- + hány, né- + hol stb. Akárcsak az eddig megismert névmásokhoz, a ha-
tározatlan névmásokhoz is kapcsolódhat toldalék a helyettesített szó szófajának 
megfelelően: valakit, némelyikkel, valahányan stb. 

Melyek a leggyakoribb határozatlan névmások? A táblázatból megtudhatod:

FŐNEVET HELYETTESÍT MELLÉKNEVET HELYETTESÍT SZÁMNEVET HELYETTESÍT

vala- né- vala- né- vala- né-

valaki,  
valami,  

valamelyik
némelyik

valamilyen,  
valamiféle,  

valamekkora
némely(ik) valamennyi, 

valahány
néhány,

némi

25. A határozatlan és az általános névmás
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HATÁROZÓSZÓT HELYETTESÍT

HELY IDŐ EGYÉB KÖRÜLMÉNY

vala- né- vala- né- vala- né-

valahol, 
valahonnan, 

valahová, 
valamerre

néhol
valamikor, 

valameddig, 
valaha

néha, 
némelykor

valahogyan, 
valamiképp, 

valamiért

némiképp, 
némileg

Az általános névmás. Az általános névmást olyankor használjuk, amikor 
nem egy adott személyről, tulajdonságról, mennyiségről, körülményről akarunk be-
szélni, mert mondandónk általánosságban vonatkozik mindenre és mindenkire, vagy 
éppen semmire és senkire.
 Akárcsak a határozatlan névmások, többnyire az általános névmások is össze
tettek. Jellegzetes előtagjaik: mind(en)-, bár-, akár-, a tagadóké se(m)-. 

Utótagjaik pedig kérdő névmások: bár + ki, akár + milyen, sem + mikor. Ez a névmás-
fajta ugyancsak toldalékolható: mindenkit, semmilyennel, bármennyien, akármikorra. 
Mivel a közmondások, szólások általában mindenkire érvényes mondanivalót tar-
talmaznak, gyakran fordul elő bennük általános névmás. Például: Mindenki a maga 
szerencséjének a kovácsa. Nem mind arany, ami fénylik.

A leggyakoribb általános névmásokat megismerheted a táblázatból:

FŐNEVET 
HELYET-

TESÍT

MELLÉK-
NEVET 

HELYETTESÍT

SZÁMNEVET
HELYETTESÍT

HATÁROZÓSZÓT HELYETTESÍT

HELY IDŐ EGYÉB  
KÖRÜLMÉNY

mind(en)- mindenki mindenféle mindegyik, 
mindahány

mindenhol, 
mindenütt, 

mindenhová, 
mindenhonnan

mindenkor

minden- 
hogyan,  
minden- 
képpen

bár- bárki, 
bármi

bármelyik, 
bármilyen bármennyi bárhol, bárhová, 

bárhonnan
bármikor, 

bármeddig bárhogyan

akár- akárki, 
akármi

akármelyik, 
akármilyen 

akármennyi, 
akárhány

akárhol, akárho-
vá, akárhonnan akármikor akárhogyan

se(m)- senki, 
semmi semmilyen semennyi, 

sehány
sehol, sehová, 

sehonnan semmikor sehogy,  
semmiképp
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Ha a se, sem tagadószók előtagként szerepelnek a tagadó névmásokban (sehol, sehová, 
semerre) egybeírjuk az utótaggal. Ha a névmások után állnak, akkor viszont általában 
külön kell írni őket a névmástól (sehol sem, semmi sem, így se). Akad azonban néhány 
kivétel: sohase, sohasem.

Határozatlan vagy általános? A határozatlan és általános névmások között 
nincs éles határ. Ha a bárkit, akárkit inkább határozatlannak, mint általánosnak érzed, 
nem tévedsz nagyot: ezek egyszerre határozatlanok is, hiszen nem tudjuk pontosan, ki 
tartozik a bárki kategóriába, és általánosak is, hiszen ha bárki jöhet, lehet, hogy mindenki 
eljön. Segíthet, ha a határozatlan névmásokat vala- és né- előtagjaikról azonosítod. 

1.   Gyűjtsétek ki csoportmunkában a határozatlan és az általános névmásokat Dóri 
naplójából, és nevezzétek meg őket!

2.   Magyarázzátok el páros munkában, milyen jelentésbeli különbség van a mindenki, 
senki, bárki, akárki általános névmások között! Magyarázatotok szemléltetésére 
foglaljátok őket mondatba!

3.   Rendezzetek csapatversenyt! Egységnyi idő alatt gyűjtsetek minél több olyan köz-
mondást, amelyben általános névmás szerepel! Írjátok is le őket! Amelyik csapat a 
legtöbbet gyűjti, az nyer. Ne felejtsétek el megbeszélni a közmondások jelentését!

4.   A ki-ki elég ritka névmás. Beszéld meg a padtársaddal, hogy milyen névmásra le-
het kicserélni a következő mondatban! Az eredményt írjátok le, és vessétek össze 
a többiekével!

Vége lett a vacsorának, aztán ki-ki fölment a szobájába.

Gondolatgyűjtő

HATÁROZATLAN NÉVMÁS: 

VALA-

NÉ-

kérdő
névmás

ÁLTALÁNOS NÉVMÁS: 

MIND(EN)-

BÁR-

AKÁR-

SE(M)-kérdő
névmás

kérdő
névmás
kérdő

névmás
kérdő

névmás

kérdő
névmás

HÁZI FELADAT

1.   Jellemezd a határozatlan és az általános névmásokat!
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Gondolatébresztő
Gondolj egy tárgyra! Írd körül padtársadnak úgy, hogy ne mondd ki a tárgy nevét, csak jellem- 
ző tulajdonságait! Sikerült kitalálnia, mire gondoltál?

 Dóri naplója

1.   Mi a különbség az alábbi szópárok hangalakja és jelentése között: ez – az, ilyen – 
olyan, ennyi – annyi, innen – onnan, így – úgy? Megállapításodat példamondatokkal 
bizonyítsd!

Amikor befejeztük a Toldit, ahelyett hogy 
szusszanhattunk volna egyet egy ekkora 
anyag végén, máris jött a következő feladat, 
az Egri csillagok! Na jó, Vicát és Gergőt 
nagyon szeretem… Pont ugyanolyanok, 
mint Dani és én! Ugyanúgy gyerekkoruk 
óta ismerik egymást. Szinte látom, amikor 
a pataknál játszanak, ugyanakkorák, mint 
mi voltunk, amikor megismerkedtünk! Ez 
a magánfelfedezésem még érdekesebbé tette 
a regényt! Szerencsére minket nem rabolt el senki, bár a suliban néha olyan, mintha az 
egész török sereggel meg kellene vívnunk. Annyi közös emlékünk van! A regény elején az 
a kedvencem, amikor Vicuska Derdőnek szólítja Gergőt. Emlékszem, Dani is mennyire 
büszke volt arra, amikor a húga, Bori elnevezte őt Dodinak! Addig a Danin kívül más 
becenevet nem viselt el, azután meg egyfolytában így kellett őt szólítani. Vagy amikor a 
szüleinek hirtelen temetésre kellett menniük, és itt töltötte a hétvégét. És még számtalan 
efféle pillanat… Te jó ég! Úgy írok, mint valami brazil szappanopera hősnője! Akkor, 
amikor Dani még Cilivel járt, egész más gondolataim támadtak. Jó lesz erre is emlékezni! 
Dani a barátom. Már oviba is együtt jártunk. A szüleink és a testvéreink is jóban vannak, 
mi meg szeretünk focizni, sakkozni. Ennyi, semmi több!

A mutató névmás. Az utolsó névmás, amellyel megismerkedünk, a mutató név-
más. Ezzel – ahogy a neve is jelzi –, rámutatunk, utalunk valamire, valakire, va-
lamely tulajdonságra, mennyiségre, állapotra, időpontra, helyre. Például Szép ez a 
virág. Olyan ruhát szeretnék. Ennyi elég volt. Nagyon hideg van itt! A rámutatás mellett 
a szövegben előre és vissza is tudunk utalni vele. A lecke második mondatában a 
visszautalásra láttál példát: „Ezzel [az előbb említett mutató névmással] rámutatunk, 
utalunk valamire…” stb. Előreutalás: Azt mondta, hogy nem ő volt. 

26. A mutató névmás és a névmások
 helyes használata
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Ahogy a kérdő, vonatkozó, határozatlan és általános névmás, a mutató névmás is 
állhat főnév, melléknév, számnév és határozószó helyett – ezen szófajok mondat-
részi szerepében – a mondatban.

Az alábbi táblázatban a leggyakoribb mutató névmásokat láthatod:

FŐNEVET
HELYETTESÍT

MELLÉKNEVET
HELYETTESÍT

SZÁMNEVET
HELYETTESÍT

HATÁROZÓSZÓT HELYETTESÍT

HELY IDŐ EGYÉB  
KÖRÜLMÉNY

Közelre
mutató

ez, emez,
ugyanez

ilyen, ilyesmi,
efféle, ilyen-

féle,
ekkora, ugyan-
ilyen, emilyen

ennyi,
ennyiféle,

ugyanennyi,
emennyi

itt, ide, 
innen,
ugyan-

ide, erre

ekkor, 
ezután, 
eddig, 
ezelőtt

így, ekképp(en), 
éppígy, ugyan-

így, ezért

Távolra
mutató

az, amaz,
ugyanaz

olyan, olyasmi,
afféle,  

olyanféle,
akkora,

ugyanolyan,
amolyan

annyi,
annyiféle,

ugyanannyi,
amannyi

ott, oda, 
onnan,
ugyan-

oda, arra

akkor, 
azután, 
addig, 
azelőtt

úgy, akképp(en), 
éppúgy, ugyan-

úgy, azért

Közelre és távolra mutató névmások. A táblázatban is látszik, hogy a mu-
tató névmások közelre és távolra mutató párokat alkotnak, pl.: ez – az, ilyen – olyan. 
A párok tagjai csak magánhangzóikban különböznek, mássalhangzóik azonosak.  
A közelre mutató névmások mindig magas magánhangzó(ka)t tartalmaznak, pl.: 
ennyi, így, itt; a távolra mutatók pedig mélye(ke)t, pl.: annyi, úgy ott.

A mutató névmások felépítése. A táblázatban azt is megfigyelheted, hogy 
a mutató névmások között vannak egyszerűek és összetettek is. Az egyszerűek  
(pl.: ilyen, ez, annyi) sokszor szerepelnek összetettek utótagjaként, pl.: ugyan- + ilyen, 
em- + ez, épp- + annyi. Leggyakoribb előtagjuk az ugyan- és az épp-, az am-/em- 
kezdetűeket (pl.: amolyan, emennyi) ma már ritkán használjuk. Találsz -féle utótagú 
névmásokat is.

2.   Mutasd be Dóri naplójából vett példákkal, milyen szerepet töltenek be a mutató 
névmások beszédünkben!

3.   Fejtsd ki, mikor helyes az alábbi mondatokban a mutató névmások használata!
– Pénteken találkozzunk ott!
– Peti, te mindig olyan vagy!
– Azt add ide! Mondom, azt!
– Annyian voltak tegnap is.
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Gondolatgyűjtő

Mutató névmás:
–  segítségükkel rámutatunk, utalunk valamire, valakire, valamely tulajdonságra, mennyiség-

re, állapotra, időpontra, helyre;
– főnév, melléknév, számnév és határozószó helyett is állhatnak;
– közelre és távolra mutató párokat alkotnak;
– egytagúak és összetettek is lehetnek;
–  pl.: ez–az, ilyen–olyan, ekkora–akkora, ennyiféle–annyiféle, ide–oda, ezután–azután.

4.   A mutató névmások nagyobbik része is toldalékolható. Milyen helyesírási szabá-
lyokat figyelhetsz meg az alábbi alakokban?
– ebben, abban, efféle, ahhoz, erre
– ezzel, azzal
Melyik toldalék kapcsolódott a mutató névmásokhoz? Magyarázd el, mi történik 
a szó utolsó és a toldalék kezdő mássalhangzójával! Mi a különbség a két csoport 
között?

A mutató névmások toldalékolása. A mutató névmások jellel és rag-
gal ugyanúgy toldalékolhatók, mint a helyettesített, tehát azonos szófajú szó, pl.: 
ugyanazokat látom; ennyiben maradhatunk stb. Az ez, az főnévi mutató névmás z-je 
teljesen hasonul a hozzá kapcsolódó toldalék első hangjához, és ezt írásban is jelöl-
jük: ez + -vel → evvel, az + -ban → abban. (Kivétel az ezzel/azzal, amelyekben éppen 
fordított irányú a hasonulás.) Az ilyen alakok közül többet rövid magánhangzóval 
ejtünk, ezért ezek helyesírására különösen figyelni kell: ehhez, ekképp, afféle, affajta. 

A névmásokban a j hangot mindig lynal írjuk (ilyen, amilyen, amolyan, mely).
Az ez, ezek mutató névmást alapesetben tárgyakra, dolgokra használjuk. Ami-

kor emberre utalunk vele, akkor lenéző, elítélő értelmű lehet. (Ez mondja meg nekem, 
hogy mit csináljak?) Tanácsos kerülni a használatát.

Keresd a közmondást!
Egy önként jelentkező menjen ki a teremből! A bent maradók állapodjanak meg egy 
közmondásban, majd annak szavait osszák fel a jelenlevők között (annyiszor ismé-

telve meg a közmondást, amennyire szükség van ahhoz, hogy mindenkinek legyen szava)! 
Ezután a kitaláló tegyen fel sorban kérdéseket társainak, nekik pedig úgy kell válaszolniuk, 
hogy a rájuk kiosztott szó a lehető legkevesebb „feltűnéssel” legyen benne a mondatban.  
A közmondások mellett szólásokkal, szállóigékkel, ismert versek részleteivel is játszhatjá-
tok, de ezt a játék előtt közölni kell a kitalálóval.

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK
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1.   Csoportmunkában keressétek meg a névmásokat az alábbi szólásokban, közmondásokban! 
Nevezzétek meg a fajtájukat! Ezután próbáljátok megmagyarázni a közmondások jelenté-
sét! (Utánanézhettek például O. Nagy Gábor Mi fán terem? című könyvében.)

 a) Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Leveszi róla a kezét.
 b) Aki másnak vermet ás, maga esik bele.  
  Az egyik lábam itt, a másik ott.
 c) Aki á-t mond, mondjon bé-t is!
  Belopta magát a szívébe.
 d) Mindenki a maga bőrét viszi a vásárra. 
  Akkora szája van, mint a bécsi kapu.
 e) Úgy marad, mint a kisujjam.
  Láttam én már karón varjút.

2.   Padtársaddal találjatok ki olyan jelenetet, amelyben olyan mondatok szerepel-
nek, amelyek csak névmásokból állnak, pl.: Ki az? Ez ő! Adjátok is elő az osztály-
nak!

3.   Írjatok föl a táblára annyi különféle mutató névmást (toldalékosakat is), ahányan 
vagytok az osztályban! Ezután mindenki mondjon egy olyan kérdő névmással 
kezdődő mondatot, amelyre a táblán szereplő mutató névmások egyike válaszol! 
Húzzátok át a már felhasznált mutató névmásokat!

4.   Ugyanabba vagy más-más névmástípusba tartoznak az alábbi, hasonló szópárok 
tagjai? Sorold be őket a megfelelő névmáscsoportokba!

 a) akárki, bárki  d) mindenki, valaki
 b) énvelem, énhozzám  e) milyen, semmilyen
 c) éppolyan, ugyanolyan  f) ugyanaz, ugyanő

Szövegértés

Én fát hordtam nyomban, s tüzet tettem az eperfa alá, mely a munkálkodás helyétől 
három lépésre lehetett csupán. De jól is volt ez így, mert a tűzvilágnál tisztán látott 
apám, amikor darabolni kellett fel a nyulat. Mire szép piros halommá gyűlt a parázs, 
én egy régi drótrostából megfelelő rostélyt is szerkesztettem össze, úgyhogy a sütéshez 
hozzá is láthattunk mindjárt.

– No, olyanok vagyunk mi is, mint a pogány törökök voltak – szólalt meg ismét 
apám.

27. Szövegértés – a névmások
 összefoglalása
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1.   Mi volt az apa terve? Írd le a füzetedbe a helyes válasz betűjelét!
 A) Megtanítani a fiát tüzet rakni.
 B) Rávenni a fiát, hogy merjen egyedül lakni az erdőben.
 C) Követségbe küldeni a törökökhöz.
 D) Megtanítani vadászni. 1 pont

2.   Írd le a füzetedbe a számozással időrendbe állított eseményeket!
 …… Arról beszélgetnek, hogy a fiúnak az erdőben kellene élnie.
 …… Az apa előkészíti a húst a sütéshez.
 …… Másnap együtt mennek a Hargitára.
 …… A fiú a nyúl megsütéséhez tüzet gyújt. 4 pont                                                       

3.   Az apa törekedett arra, hogy felkeltse a fia érdeklődését. Szerinted sikerült neki? 
Válaszod a szöveg alapján indokold a füzetedben! 

  3 pont

– Hát azok milyenek voltak?
– Azok olyanok, hogy a követet meg-

sütötték.
Ez kicsit furcsa volt, hogy éppen a tö-

rökökhöz ment által apám, de azért nem 
gyanítottam semmit.

– Hát ez a nyúl mért lett volna követ? – 
tudakozódtam.

– Ez azért, hogy hívjon téged az erdőre.
– Hát oda miért?
– Oda lakni.
– Még oda is elmehetek – mondtam.
– Te el – ravaszkodott apám –, ha nem félnél ott egyedül lenni.
Semmire sem voltam olyan rátartós, mint a bátorságomra; s most is felugrott bennem 

rögtön a hős.
Éppen ezt várta apám, mert abban a percben leborított, mint a madarat: 
– Emmá beszéd! Holnap kimegyünk, s lakjál benne.
– Hova megyünk ki? 
– Mi a Hargitára, s oda is egy kicsi házba. A tegnap valami szeredai bankurak vadászni 

jöttek a közbirtokossági erdőbe, s elszereztelek nekik erdőpásztornak, a bank erdejébe, 
amelyik a Hargitán van. Fizetést is kapnál, ha csakugyan nem félnél ott egyedül meg-
maradni.

(Tamási Áron: Ábel a rengetegben – részlet)
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4.   Mi a szöveg célja? Írd le valószínűségi sorrendben a válasz betűjelét a füzetedbe! 

 A) A történet résztvevőinek jellemzése. 
 B) Az eseménysor pontos rögzítése. 
 C) Az eseménysor okainak tisztázása.
 D) A történet élményszerű elbeszélése.  2 pont

összesen: 10 pont

5.   Keresd meg a szövegben a névmásokat, és csoportosítsd őket a füzetedben!

6.   Írd melléjük, hogy milyen szófajú szavak helyett állnak!

HÁZI FELADAT

1.   Helyettesítsd a személyes névmás megfelelő alakjával a kiemelt szavakat!
  Kovácséknál voltunk vendégségben. • Pétertől kérdeztem meg, mi a lecke. • Annáékkal 

fogunk nyaralni a nagymamánál. • Apa mellett még mindig kicsi vagyok. • Nem fogom me-
gint kitakarítani a szobát Ildi helyett. • Lacitól nyugodtan kérhetsz segítséget. • Mindent 
mondj el őszintén anyunak!

2.   Kérj meg valakit, hogy diktálja le neked az alábbi névmásokat! Írd le a füzetedbe 
fajtánként csoportosítva egy előre elkészített táblázatba! Húzd alá a ragozott ala-
kokat! Ellenőrizd helyesírásukat!

  én, velem, ők, valamennyi, ahány, milyen, magunk, ahol, akárki, ilyen, valamilyen, any-
nyi, akármikor, amilyen, néha, tőlem, ahhoz, maga, akinek, bármilyen, amikorra, egy-
másé, mennyi, tieid, mikor, efféle, amennyi, hogyan, bárhányan, néhol, amely, valakikkel, 
olyankor, bármerre, így, innen-onnan, ennyien, valameddig, némelyik

Ajánlott tananyag:
Karinthy Frigyes: Tegeződés
Többszófajúság
Szófajváltás
A névmások szerepe a mondat- és
szövegépítésben 
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• Hányféle névmást ismertél meg, és mikor használjuk őket?
• Melyek a csak főnevet helyettesítő névmások?
•  Mely névmások helyettesíthetnek a főnéven kívül melléknevet, számnevet és hatá-

rozószót is?
• Mit kell tudni a személyes névmásról?
• Mondj 10 példát ragozott személyes névmásra!
• Mikor használunk birtokos névmásokat?
•  Ragozd el a birtokos névmást egy, majd több birtok esetén, alkoss velük mondatokat!
• Mikor használunk visszaható névmást?
• Sorold fel a visszaható névmási alakokat, és alkoss velük mondatokat!
• Mikor használunk kölcsönös névmást?
• Alkoss 5 mondatot, amelyben kölcsönös névmás van!
• Mikor használunk kérdő névmásokat?
• Sorolj fel legalább 5 kérdő névmást, és alkoss velük mondatokat!
• Mikor használunk vonatkozó névmásokat?
• Sorolj fel legalább 6 vonatkozó névmást, és alkoss velük mondatokat!
• Mikor használunk határozatlan névmásokat, és milyen előtagok jellemzik őket?
• Sorolj fel legalább 6 határozatlan névmást, és alkoss velük mondatokat!
• Mikor használunk általános névmásokat, és milyen előtagok jellemzik őket?
• Sorolj fel legalább 6 általános névmást, és alkoss velük mondatokat!
• Mikor használunk mutató névmásokat?
• Sorolj fel legalább 6 mutató névmást, és alkoss velük mondatokat!
• Ismételd át a névmások helyesírásáról tanultakat!

Csoportosuljatok!
Osszátok két félre az osztályt! Külön cetlikre írjatok fel az osztály felének megfele-
lő mennyiségű határozatlan névmást, majd továbbiakra az osztály másik felének 
megfelelő mennyiségű általános névmást! Keverjétek össze a cédulákat! Vegyen 

magához mindenki egyet-egyet! Ezután kezdődjön a csoportosulás! A papírlapot magatok 
előtt tartva keressétek meg a csoporttagokat, azaz az azonos fajtájú névmásokat felmutató 
embereket! Ezután csoporton belül csoportosuljatok tovább, azaz váljatok külön a főnevet, 
a melléknevet, a számnevet és a határozószót helyettesítő névmások szerint!

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK

Ellenőrizd tudásodat! 
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Gondolatébresztő
Gyűjtsetek cselekvést, történést kifejező szavakat!

28. Az ige fogalma, az igeidők

1.   A képről feltett kérdésekre a füzeted-
ben válaszolj!
– Ki? Mi? Kik? Mik?
 szófaja
– Milyen? Milyenek?
 szófaja
– Hány? Mennyi?
 szófaja
Ezek a szavak a személyeknek, tár-
gyaknak a nevét, tulajdonságát, meny- 
nyiségét fejezik ki. Mit csinál? Mi történik? Ezekkel a szavakkal a személyek cselek-
véseit, létezését, állapotváltozását vagy a tárgyak történéseit tudjuk megjelölni.

2.   Most vizsgáljuk meg páros munkában a szavakat a mondatban! A lányok utaznak.
Bontsátok két részre a mondatot úgy, hogy az egyik rész arra a kérdésre válaszol-
jon, Mit állítunk?, a másik rész pedig arra a kérdésre, hogy Ki, mi? Kik, mik?  
+ az állítmány kérdésre.

Mit állítunk? Kik utaznak?

utaznak a lányok

Ezt a mondatrészt állítmánynak nevezzük. Ezt a mondatrészt alanynak nevezzük.

 Dóri naplója

Elkaptam egy vírust, ezért vasárnapra belázasodtam, és két napig feküdtem. Most is sze-
dem a gyógyszert, de már jól vagyok, lázam sincs, de az orvos azt mondta, ezen a héten 
maradjak itthon. A többiek az interneten minden délután részletesen elmesélnek mindent, 
ami aznap a suliban történt, és persze megadják a házi feladatokat is. Most olvastam el 
újra a Rab oroszlánt meg Eger veszedelmét, és épp Dobó esküjét tanulom. (Ezt Erzsi néni 
már az év elején kijelölte, gondoltam, kicsit előre tanulok, úgyis épp elég lesz a matekot 
pótolni!) „Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl.” Érdekes, de a suliban is ez van. Ha 
valamit meg kell szervezni vagy részt kell venni egy versenyen, azt mindig ugyanaz a 
kevés „oroszlán” vállalja.

III
. S

ZÓ
FA

JO
K

 A
 M

O
N

D
AT

B
AN

: I
G

E;
 V

IS
ZO

N
YS

ZÓ
K

 II
.



84

3.   Keressetek csoportmunkában ilyen jelentésű szavakat Dóri naplójából: cselekvés, 
történés/állapotváltozás, létezés.                         

4.   Vizsgáljátok meg a talált szavak mondatrészi szerepét! Melyik mondatrész kérdé-
sére válaszolnak?

Az ige fogalma. Az ige a mozgás, a cselekvés, a változás szava, cselekvést (fut, 
néz), történést (ázik, öregszik), állapotot (örül, fázik) és létezést (van, volt, lesz, 
nincs) fejez ki. Az Egri csillagokban például cselekvést fejez ki az, hogy Dobó magához 
szólítja az embereit, történést az, hogy a terem hamar megtelik, létezést pedig az, hogy 
a török már a vár közelében van.

Az ige legjellemzőbb kérdései: Mit csinál? Mi történik?
Az eddig tanult szófajokhoz hasonlóan az ige is az alapszófajok közé tartozik:
– Önálló, tartalmas jelentése van.
– A mondatban önálló mondatrész, az általában a Mit állítunk? kérdésre válaszoló  
 állítmány, és más mondatrészekkel is bővíthető.

5.   Mi a szófaja és mondatrészi szerepe a Dóri naplójában olvasható feküdtem és a 
hozzá jelentésben nagyon hasonló fekvés szavaknak? Magyarázzátok meg, miért! 
Segítségül nézzétek meg a következő mondatokat: Két napig feküdtem. – A fekvés 
unalmas.
– Az ige sokféle toldalékkal ellátható: személyragokkal, mód- és időjelekkel, 
 képzőkkel.

Igeképzők. Főnévből, melléknévből, számnévből vagy igéből kiindulva képezhe-
tünk igét. Néhány gyakori igeképzőt sorolunk fel (a képzőket zöld színnel jelöljük).

A kiindulási alapszó:
– főnév: só – sóz, talp – talpal, kém – kémkedik, hegedű – hegedül, kanyar – kanyarít;
– melléknév: szép – szépül, fiatal – fiatalodik;
– számnév: sok – sokall, kettő – kettőz, tized – tizedel.
Amikor az alapszó is ige: olvas – olvasgat, köt – kötöz, csavar – csavarint, olvas – ol-

vastat, keres – kerestetik, fésül – fésülködik, mos – mosakodik, dob – dobhat. 

Az ige alakja. Az ige a mondatban mindig valamilyen igealakban jelenik meg. Az 
igealak jelöli a cselekvés  módját, idejét, a cselekvő számát és személyét, valamint 
utal a tárgyra (írt volna: múlt idő, feltételes mód, E/3., azt/valamit). Ez az ige MISS-e 
(Mód, Idő, Szám, Személy).

6.   Vizsgáljátok meg Dóri naplójából a következő igealakokat! 
   elkaptam, szedem, lesz, vagyok, belázasodtam, feküdtem, sincs
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 – Csoportosítsátok őket aszerint, hogy a cselekvés, történés a múltban vagy a jelen- 
  ben zajlik, vagy a jövőben következik be!
 – Gyűjtsetek hozzájuk még példákat (2-2) a naplóból! Melyik igeidőhöz nem  
  találtatok? Vajon miért?
 – Érveljetek! Milyen szófajú szó a kell? Gondoljatok arra, hogy a tanult idegen  
  nyelvben mi a szófaja!

A cselekvés ideje. A cselekvés idejét az igék a szótővel és egy jellel fejezik ki:
 – Jelen idejű igealak: a cselekvés (történés, létezés) a beszélés idejében megy  
  végbe (ír, olvas). A jelen időnek az a jele, hogy nincs jele. Ezt a Ø jellel jelöljük.
 – Múlt idejű igealak: a cselekvés (történés, létezés) a múltban ment végbe (írt,  
  olvasott). A múlt idő jele mássalhangzó után: -t, magánhangzó után: -tt.
 – Jövő idejű igealak: a cselekvés (történés, létezés) a jövőben fog végbemenni.  
  A jövő időt összetett igealakkal fejezzük ki: igető + -ni képző és a fog segédige  
  ragozott alakjával (írni fog, olvasni fog).

De nem csak így beszélhetünk a jövőről. Használhatunk jelen időt is, ilyenkor a 
beszédhelyzetből derül ki, hogy a jövő időről van szó, például: Majd meglátjuk. 
A hónap végén megcsinálom. Megkérdezem tőle, mit csinál itt.
A létige alakjai rendhagyóak a három időben: volt-van-lesz.
A szokik igének csak múlt idejű alakjait használjuk (szoktam, szoktunk, szoktatok).
(Vannak jelen idejű alakjai is!)

7.   Válaszd ki az igéket az alábbiak közül!
 árul, árusít, gyárt, gyártás, ráz, rázni, un, untat, unatkozik, lezár, lezáró

Gondolatgyűjtő

IGE
IDEJE

Múlt

Jelen

Jövő
KÉPZŐI

Pl.  -z, -al, -kedik, -l, -ít, -ül, -odik, -all, 
-gat, -öz, -int, -tat, -tetik, -hat stb.

Mit csinál? 

Mi történik?

KÉRDÉSEI

Mondatrészi
szerepe

Általában
állítmány
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feltételességfelszólításkijelentés

Gondolatébresztő
Tortát eszem. Mondd el ezt a mondatot úgy, mintha tegnap történt volna, majd úgy, mintha 
holnap történne majd! Utána kérd meg a padtársad, hogy egyen tortát! Melyik szó változik 
meg a mondataidban?

29. Az igeidők és igemódok

1.   Kicsit átalakítottuk Dóri naplójának mondatait. Miben különböznek az előző 
órán olvasottaktól?
Az orvos azt mondta:
– Szedd a gyógyszert! Maradj otthon a héten!
– Szeretném, ha már jól lennék, és mennék iskolába.

2.   Páros munkában csoportosítsátok a mondatok igealakjait! Melyik esetben jelenti 
ki, közli a beszélő, hogy valaki végzi a cselekvést? Melyik esetben szólít fel a 
cselekvés elvégzésére? Hol és melyik esetben közli a beszélő, hogy a cselekvő el-
végezné a cselekvést, de az feltételhez van kötve?

Igemódok. A beszélőnek az igében foglalt cselekvéshez, történéshez, létezéshez 
való viszonyát az igemódok fejezik ki. Három igemódot különböztetünk meg:
 – a kijelentő móddal közlünk, kijelentünk valamit (Péter nem olvas, Dóri  
  ír); a kijelentő módnak az a jele, hogy nincs jele: Ø
 – a felszólító móddal kérünk, tiltunk, biztatunk, felszólítunk valakit (Péter  
  ne olvasson! Dóri írjon!). A felszólító mód jele: -j. Ez a jel nagyon gyakran ha- 
  sonul a szótő utolsó mássalhangzójához, pl.: néz + j = nézz, olvas + j = olvass. 
  Néhány igénknek rendhagyó a felszólító módja: hisz – higgy, iszik – igyál. 

3.   Mi a jelentésbeli különbség a következő igék között: írjad – írd, olvassad – olvasd, 
mondjad – mondd, játsszad – játszd? Bontsd elemeikre az igéket, figyeld meg, milyen 
toldalékok vannak a hosszú alakban, s ezek közül melyik marad ki a rövid alak-
ból!
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A felszólító módú igealakoknak E/2. személyben (te) hosszabb (vonzzad) és rövidebb 
(vonzd) alakjuk is van. A hosszabb alak udvariasabb (tegyed meg), a rövidebb inkább 
parancsoló (tedd meg).

 – feltételes mód, akkor használjuk, amikor a cselekvésnek akadálya, feltétele  
 van (Péter nem olvasna, ha…; Dóri írna, ha…); vagy óhajtó mondatban kívánsá- 
 got fejezünk ki vele (bárcsak Péter felolvasna nekem; csak írna már Dóri). A felté-
 teles mód jele: -na/-ne, -ná/-né.

4.   a) Adjátok meg a következő szólások, 
közmondások jelentését!

b) A szólásokból, közmondásokból írjátok ki az igéket, és jelöljétek meg módju-
kat és idejüket a füzetben!

c) Húzd alá a füzetedben, hogy a következő mondategységben mi válaszol az ál-
lítmány Mit állítunk? kérdésére! Bal lábbal kelt fel.

Az igemódok és igeidők összefüggése. A feltételes mód múlt idejét a múlt 
idejű, ragozott igealak és a volna segédige együttesével fejezzük ki: strandoltunk 
volna, elfeledkeztetek volna, vásároltak volna, ugráltam volna, passzíroztad volna, lefedte 
volna. Az ilyen összetett igealakok mondatrészi szerepe is állítmány.

Idő/mód Kijelentő mód Feltételes mód Felszólító mód

Jelen idő kér 
kap

kérne, kérné
kapna, kapná

kérjen
kapjon

Múlt idő kért
kapott

kért volna
kapott volna —

Jövő idő kérni fog
kapni fog — —

A létige jövő ideje: lesz. A volna feltételes módú alak a jelenre, a lenne alak pedig a 
jövőre utal.

Bizonyos igék változtatják a tövüket, pl.: mozog – mozgott – mozogni fog, ugrik – ugorj 
– ugrani/ugorni fog, alszik – aludt – aludni fog stb.

Ne szólj szám, nem fáj fejem!                 
A lábát sem törölné bele.                        
Bal lábbal kelt fel.                                   
Vedd elő a jobbik eszed!  
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hozni fogod

mentem

aludni fogsz

látnánk

néztétek volna

főzni fognak

5.   A padtársaddal felváltva állapítsátok meg a következő igékről a cselekvés idejét és 
módját! Figyeljétek, helyesen határozza-e meg a másik!
segíted, evett volna, figyelj, látni fogjuk, utaznál, győztek, kerestük volna, játszani fognak

Gondolatgyűjtő
IGEIDŐK

JÖVŐJELEN MÚLT

FELSZÓLÍTÓFELTÉTELESKIJELENTŐ

IGEMÓDOK

jele: 
jelen időben: -na/-ne,
-ná/-né
múlt időben: múlt idejű
igealak + volna segédige
pl. rajzolna, aludnék,
jöttek volna

jele: Ø
jelen, múlt és jövő ideje is van
pl. várok, vártuk, várni fogják

jele: -j
csak jelen időben használjuk
pl. állj fel, hozzátok ide

képzése: főnévi igenév
(ige + -ni) + fog segédige
ragozo� alakja
pl. látni fogjátok

jele: -t, -tt
pl. megérkezett,
bekopogtunk

jele: Ø
pl. énekelek

HÁZI FELADAT

1.   Írd le az alábbi igéket a füzetedbe, és írd melléjük módjukat és idejüket!

Időgép
Utazzatok vissza az időben! Idézzétek fel először öt, majd tíz évvel ezelőtti önmaga-
tokat! Próbáljatok meg úgy járni, beszélni, mint akkor! A játék második részében 
hajtsátok előre az időgépet, s próbáljátok meg elképzelni öt-tíz évvel későbbi ön-

magatokat vagy akár felnőttkori éneteket! Játsszátok is el! Még izgalmasabb a játék, ha kap-
csolatot teremtenek egymással a megfiatalodott és a megöregedett résztvevők.

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK
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Gondolatébresztő
Az igék igei személyraggal is toldalékolhatók anyanyelvünkben. De miért van kétféle sze-
mélyragjuk azonos számban és személyben? Mi a különbség szerinted az olvasom és olvasok 
között? Hogyan tudod őket mondatba foglalni? 

 Dóri naplója

Zsuzsi újra beszél velem! J Dani ügyesebb, mint gondoltam volna, bár anya szerint 
Erzsi néni keze van a dologban, aki – szerinte – úgy ismer minket, mint a saját tenyerét.  
A magyar kultúra napjára az iskola csapatversenyt rendezett. Az osztály előzetes fel-
adatait már közösen megoldottuk, de hátravolt még az évfolyamok csapatdöntője. Erzsi 
néni azt mondta, hogy a tesztek közül Zsuzsié és az enyém lett a legjobb, aztán Danié 
és Petié, ezért mi képviseljük az osztályt. „Tiétek a lehetőség és az osztály bizalma” – 
mondta a döntő előtt. Ment is minden, mint a karikacsapás, mindenki tette a dolgát. Fej 
fej mellett haladtunk a 6. a-val. A versillusztrációnál a miénk nyert, de a zeneillusztrá-
ciónál az övék sikerült jobban. A mindent eldöntő villámkérdéseknél az a-sok egy ponttal 
vezettek. A teremben forrt a levegő, a mieink annyira biztattak minket, hogy mi sem 
akartunk mást, csak legyőzni az a-sokat. Akkor már nem számított, hogy az enyém, a 
tied vagy az övé a jó megoldás, sem Cili mesterkedése. Győzni akartunk, és győztünk is! 
Nyertünk egy hatalmas csokitortát, amit az osztállyal ettünk meg, és közben Zsuzsival 
is kibékültem.   

1.   megoldottuk, van, kibékültem, vezettek, képviseljük
a) Figyeld meg a fenti igékben a cselekvők számát! Egy vagy több? 
b) Most állapítsd meg ugyanezekben az igékben a cselekvők személyét! 1. (én/mi) 
2. (te/ti) vagy 3. (ő/ők)?

Ha tanulsz valamilyen idegen nyelvet, akkor valószínűleg igeragozást is tanulsz, ez 
sok nyelvben nagy odafigyelést kíván. A magyar nyelvben ösztönösen használod az 
igéket ragozott alakjukban. Ez azt jelenti, hogy az igéhez olyan igei személyragokat 
illesztesz, amelyek kifejezik a cselekvést végző(k) számát és személyét. Ezek az 
igei személyragok tehát mindig utalnak az alanyra. Az igealakok beszédben és 
írásban a mondatokban kiegészülhetnek bővítményekkel. Ezek a bővítmények (sza-
vak) ragokkal kapják meg mondatrészi szerepüket. Emlékezz vissza az év elején ta-
nultakra!

2.   Vizsgáljuk meg a szavakat a mondatban!
Jól telt az idei nyár.

30. Az igeragozás és az ige bővítményei
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. Bontsd két részre a mondatot úgy, hogy az egyik rész arra a kérdésre válaszoljon, Mit 

állítunk?, a másik rész pedig a Ki? mi? + állítmány kérdésre.

Mit állítunk? Mi telt?

telt a nyár

Ezt a mondatrészt állítmánynak
nevezzük.

Ezt a mondatrészt alanynak 
nevezzük.

jól telt idei

Ezt a részt állítmányi résznek 
nevezzük.

Ezt a részt alanyi résznek
nevezzük.

Ebben a mondatban a jól az igei állítmány, a telt bővítménye.

A határozós szerkezet. A példamondatban az igével kifejezett meghatáro-
zott tag, az állítmány. Ez az alaptag a (telt), ennek a bővítménye a -l ragos szó (jól).  
A meghatározó tag mondatrészi kérdése: Hogyan? + alaptag. A szószerkezet nevét a 
meghatározó tagról, a határozóról kapta, ez egy határozós szerkezet. A mondat-
rész neve: határozó. Jelölése:

A határozó az a mondatrész, amelyik a cselekvés valamilyen körülményét fejezi ki 
(helyet, időt, módot, eszközt), pl.: jól telt, – ez a cselekvés, történés módját fejezi ki.

Vannak olyan igék, amelyekhez kötelező bővítmény tartozik, pl.: emlékszik vala-
mire, ad valakinek valamit. Ez a kötelező bővítmény az ige vonzata.

3.   Páros munkában keressétek ki Dóri naplójából, és írjátok le a füzetetekbe, milyen 
alakban találtátok meg az említett két ige (beszél, kibékül) vonzatát!

4.   Beszéljétek meg, milyen vonzatot tanultatok már idegen nyelvből!
Bontsd két részre a következő mondatot úgy, hogy az egyik rész arra a kérdésre 
válaszoljon, Mit állítunk?, a másik rész pedig a Ki, mi? + állítmány! Pl.: Szilvát 
érlelt az idei nyár.

Mit állítunk? Ki, mi érlelt?

érlelt a nyár

Ezt a mondatrészt állítmánynak nevezzük. Ezt a mondatrészt alanynak nevezzük.

szilvát érlelt idei

Ezt a részt állítmányi résznek nevezzük. Ezt a részt alanyi résznek nevezzük.

Ebben a mondatban a szilvát az igei állítmánynak, az érlelt-nek a bővítménye. 
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Tárgyas és tárgyatlan igék. Az igéknek két csoportját különböztetjük meg 
aszerint, hogy az általuk kifejezett cselekvésnek van-e tárgya vagy nincs. Azokat 
az igéket, amelyekhez nem lehet tárgyat kapcsolni, tárgyatlan igéknek nevezzük: 
esik, alszik, horkol, feláll, botorkál, nevet, megsértődik stb. Nincs olyan dolog, amit alud-
ni, esni vagy horkolni lehetne. Viszont az átalszik, végighorkol, kinevet, megsért, kimond 
igék tárgyasak: ha mondatba helyezzük őket, tárgyat is kell „adnunk” nekik, tehát 
a tárgyas igéknek a tárgy láthatóan kötelező bővítménye, vonzata, pl.: átalussza a 
napot, végighorkol egy egész éjszakát, megsérti magát, kimondja a megoldást stb.

A tárgyatlan igéket csak egyféleképpen tudjuk ragozni: járkálok, járkálsz, járkál, 
járkálunk, járkáltok, járkálnak. Ezt általános ragozásnak hívjuk.

 
Az általános ragozás. Az általános ragozás csak az alany számát és sze-
mélyét mutatja meg. Két alapvető esetben használjuk: ha az igének nincs tárgya: 
forgok, mosolyogsz, pattognak; és ha az igének van tárgya, az viszont határozatlan: 
ütöget egy labdát, megnézek valamit, főzöl vacsorát. 

A táblázatban az általános ragozás személyragjait találod.

1 Azokat az igéket, amelyeknek E/3. személyben -ik a végződésük, ikes igéknek nevezzük. Ezek ragozása jelen 
időben, egyes számban eltér az általános ragozástól, pl.: alszom, alszol, alszik.

5.   Miért hívjuk tárgyatlan igéknek az alábbiakat: alszik, csicsereg, dereng, fekszik, örül, 
meditál, szalad?

SZÁM ÉS SZEMÉLY IGEI SZEMÉLYRAGOK RAGOZOTT IGE

E/1. (én) -k írok, énekelek, főzök

E/2. (te) -sz, -l írsz, énekelsz, főzöl

E/3. (ő) Ø (vagyis itt az igei szótő áll)  
(ikes igénél -ik)1

ír, énekel, főz
(játszik)

T/1. (mi) -unk/-ünk írunk, énekelünk, főzünk

T/2. (ti) -tok/-tek/-tök írtok, énekeltek, főztök

T/3. (ők) -nak/-nek írnak, énekelnek, főznek
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.A tárgyas szerkezet. A példamondatban az igével kifejezett meghatározott tag, 

az állítmány, ez az alaptag (érlelt), ennek a bővítménye a -t ragos szó (szilvát). A meg-
határozó tag mondatrészi kérdése: Kit? Mit? + alaptag. A szószerkezet nevét a meg-
határozó tagról, a tárgyról kapta, ez egy tárgyas szerkezet. A mondatrész neve: 
tárgy. Jelölése:     . A tárgy az a mondatrész, amelyik megjelöli, hogy a 
cselekvés mire irányul (bámulod a bárányfelhőket), illetve a cselekvés mit eredményez 
(kenyeret süt). Az igealakon ragok utalhatnak a határozott tárgyra: bámulod a bárány-
felhőket, a szilvát érlelte (de bámul-sz egy bárányfelhőt, szilvát érlel).
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Határozott ragozás. A magyar nyelv sajátossága, hogy a tárgyas igéket sajátos 
módon ragozzuk, ha határozott tárgyat kapcsolunk hozzájuk. Például valaki írja a 
levelet (nem általában egy levelet, hanem egy bizonyos levelet), nézi őt/őket, megné-
zem azt/azokat. 

Amint látod, ebben az esetben egészen más igei személyragok követik az ige tövét. 
Alább a határozott ragozás személyragjait láthatod:

SZÁM ÉS SZEMÉLY IGEI SZEMÉLYRAGOK RAGOZOTT IGE

E/1. (én) -m írom, nézem, főzöm

E/2. (te) -d írod, nézed, főzöd

E/3. (ő) -ja/-i írja, nézi, főzi

T/1. (mi) -juk/-jük írjuk, nézzük, főzzük

T/2. (ti) -játok/-itek írjátok, nézitek, főzitek

T/3. (ők) -ják/-ik írják, nézik, főzik

Határozott vagy általános? Lehet, hogy a kétféle ragozást eleinte nehéz meg-
különböztetned. Segít, ha kipróbálod, hogy az igealakhoz az azt vagy a valamit tárgy 
illik-e. A visszaküld igealakhoz csak a valamit illik, az azt nem: ez általános ragozású. 
A visszaküldjük viszont csak azt tárggyal működik: ez határozott ragozású igealak.  
A visszatér pedig egyiket sem tűri meg maga mellett: ennek az igének nem lehet tár-
gya, tehát biztosan általános ragozású. 

Alapesetben igen sok helyzetben az általános ragozást használjuk. Ehhez képest a 
határozott ragozás speciális ragozási sor, ezt kizárólag 3. személyű határozott tárgy 
esetében használjuk, pl.: nézzük a tévét.

6.   A magyarul tanulóknak sokszor gondot okoz a kétféle ragozás, gyakran felcseré-
lik őket. A következő hibás szöveget egy magyarul tanuló diák írta. Írd le helye-
sen a szöveget a füzetedbe! 

  Jól érzek magam, szeretem Budapesten lenni. Nagyon sajnálok, hogy nem találkoztunk.  
Te milyennek találsz Berlint? Milyennek látsz az egyetemet?

HÁZI FELADAT

1.   A 6. feladat javított mondataiból keress határozós és tárgyas szerkezetet, és írd le 
őket a füzetedbe a tanult jelöléssel!
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1.   A következő szöveggel dolgozzatok párban! A feladatokat a füzetben oldjátok 
meg! A betűkígyókat bontsátok szavakra!

2.   Válasszátok ki az igaz (I) állításokat!
(1) Az idézetben a magvak csírázásáról van szó.
(2) A haszonnövényeket hagyni kell növekedni.
(3) A gyomnövényeket ki kell gyomlálni.
(4) A hasznos és gyomnövények egyformák, ezért sokat kigyomlálnak közülük.
(5) A szövegrészletben 10 ige van.

1. Írjátok ki a szövegből az igéket!
2. Nevezzetek meg a szövegből 1–1 cselekvést, történést, létezést kifejező igét!
3. Állapítsátok meg 5 ige MISS-ét és ragozását!
4. Írjatok a szövegből tárgyatlan igét (2)!
5. Írjatok egy határozós és egy tárgyas szerkezetet A kis herceg fenti
 szövegrészletéből!

3.   Igék az állandósult szókapcsolatokban
– Mit jelent a következő szólás? Ráhúzza a vizes lepedőt.
A) Mérges rá. B) Csillapítja a lázát. C) Csalásra biztat.
D) Bűnösségét rábizonyítja. E) Betakar. F) Veszekszik vele.
– A következő igéket milyen szavakkal együtt szoktuk használni? Írd le a füzeted-
be: kapkod, esküdözik, összehord!

4.   Igeképzés
Képezz a ház főnévből igét (2); a nagy melléknévből igét (2); a vár igéből igét (2); 
a fej főnévből igét (2); a sarok főnévből igét (2)!

5.   Az ige mondatrészi szerepe 
– Keresd meg a következő mondatban az állítmány bővítményét! Gyurka leckét ír.
– Lásd el a következő szavakat tárgyraggal: vasaló, kés, toll, óra.

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

„amagvakazonbanláthatatlanok aföldtitkosmélyénalusznakmígcsakazegyikne-
keszébenemjuthogyfölébredjen akkornyújtózikegyetéselőszörcsakegyelbűvö-
lőártatlankishajtássalkezdfélénkenanapfelékapaszkodni harózsavagyretekhajtá-
sahagyhatjukhaddnőjönkedvére deharossznövényrőlvanszómihelytfölismertü-
kazonnalkikelltépni”

31. Igealakok a mondatban – Gyakorlás

III
. S

ZÓ
FA

JO
K

 A
 M

O
N

D
AT

B
AN

: I
G

E;
 V

IS
ZO

N
YS

ZÓ
K

 II
.



94

Gondolatébresztő
Előfordult már, hogy bajban voltál a hagyj és higgy felszólító módú igealakok leírásakor? 
Miért okozhat ez a két ige fejtörést?

 Dóri naplója

Olyan, mintha tavasz lenne! Süt a nap, a ma-
darak csicsergése behallatszik a nyitott ablakon. 
Egyre gyakrabban szoktunk együtt lenni a 
többiekkel a parkban. Bár én mostanában ke-
vesebbet lehetek velük, mert Dömére kell vi-
gyáznom. Anyának az utóbbi hetekben annyi 
a munkája, hogy suli után rendszerint valami 
levélke vár otthon a konyhaasztalon: „Mele-
gítsd meg az ételt, játssz egy kicsit, és ülj le tanulni! Hozd haza Dömét, és mondd meg 
neki, hogy gyakorolja a hangos olvasást! Ha kimész a parkba, 4-re legyél itthon! Ne 
felejtsd el a maradékot a hűtőbe visszatenni! Légy szíves, hozz egy kiló kenyeret! Előbb 
olvass, csak aztán tévézz, hallgass zenét vagy számítógépezz!” Tiszta kaszárnya! Ezt 
csináljad, oda menjél, erre vigyázz, azt mondjad, arra ügyelj, melegítsed, hozzad haza, 
játsszál vele! Őrület! Mondtam is Daninak, hogy a kisebb testvérnek mennyivel jobb.  
Ő ezzel mélységesen egyetértett. Náluk is ez van, csak az ő anyukája még otthon van, 
ezért szóban utasítja őt. De a lényeg ugyanaz. El is nevettük magunkat, amikor a „Te 
vagy a nagyobb, neked legyen több eszed!” mondatot idéztük fel. Mostanában kevesebb 
időm van a neten lógni, ezért Dani mindig eljön velem Döméért, és egyúttal hazaviszi 
Nórit, a húgát is. Így útközben beszélgethetünk, ami tök jó. Csakhogy nekem ez kötele-
ző feladat, tehát én vagyok az ÁLDOZAT, ő meg a HŐS, aki segít az anyukájának. 
Nincs igazság!

1.   Diktáljatok egymásnak a padtársaddal Dóri naplójából 10 felszólító módú igeala-
kot! Kinek sikerül helyesen leírnia őket?

2.   Folytasd a sort a füzetedbe írva! Színessel emeld ki a szó végén a toldalékot! Írj 
egy-egy mondatot a toldalékos igealakokkal (összesen 4 mondatot)!

3.   Ragozd tovább, és mondd el, hogyan írnád!

32. Az igék helyesírása I.
 A felszólító mód
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hagyok hagyjak hagyjam

hagysz hagyj hagyjad/hagyd

hiszek higgyek higgyem

Mint a példákból láthatod, a határozott ragozású felszólító módú igealakoknak E/2. 
személyben hosszabb (hagyjad) és rövidebb (hagyd) alakjuk is van.

mond + -j + ad = mondjad mond + Ø - d = mondd 

véd + -j + -ed = védjed véd + Ø - d = védd

edz + -j + -ed = eddzed edz + Ø- d = edzd 

A magánhangzóra végződő felszólító módú igealakokban rövid a j: főj, főjön; szőj, 
szőjél, szőjön; de: jöjj, jöjjél.

Az eszik, iszik, lesz, tesz, vesz és visz igék felszólító módú alakjaiban gy-t ejtünk és 
írunk (egyen, igyon, legyen).

A hisz esetében hosszú gy-t ejtünk, ezért hosszú ggy-t is írunk (higgyen). (Vigyázat! 
A hagyjon, fogyjon esetében ugyancsak hosszú gy-t ejtünk, de ott a hagy, fogy tőhöz 
járul a -j módjel!)

4.   Írd le a füzetedbe a következő igék E/2. felszólító módú, határozott és általános 
ragozású alakjait (a rövid és hosszú alakokat egyaránt)!

ad néz rejt lát ír alszik ért

5.   Mi a különbség a hisz és a visz szavak felszólító módú alakjaiban?

Gondolatgyűjtő

A -d végű igék felszólító mód határozott ragozásában E/2. rövidebb alakjában hosszú -dd-t 
írunk. A lesz, tesz, vesz, eszik, iszik visz igék felszólító módú alakjaiban -gy-t írunk. A hisz ige 
rendhagyó, felszólító módjában -ggy-t írunk. A jön ige alakjaiban hosszú mássalhangzót 
írunk: jössz, jöttök, jöttem, jöjjön, jöjjetek!

HÁZI FELADAT

1.   Gyűjtsetek felszólító mondatokat a testnevelés óráról! Írjatok le helyesen ötöt 
közülük a füzetetekbe!
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2.   Érvelj! Melyik a helyesen leírt igealak? a) follyon  b) folyjon  c) fojjon

3.   Figyeld meg a következő igék felszólító módú alakjait! Mi ezekben a jele a felszó-
lító módnak?
ejt – ejtsd, tanít – tanítsd, bánt – bántsd, készít – készítsd, félt – féltsd, fűt – fűtsd,
szabadít – szabadíts

4.   Folytasd! Mi a megállapításod? Alkoss szabályt!

mos → moss; játszik →    ; vadászik →    ; végez →    ;
hoz →    ; vonz →    ; edz →    .

A folyik igében a hagyomány szerint ly-t írunk, felszólító módban hosszú jj hangot 
ejtünk, és a szóelemzés elve szerint folyjon-t írunk!

A borít, fűt, kerít, tanít és még néhány igéhez a -j módjel módosult alakját, az -s-t 
írjuk (borítsd, fűtsd, kerítsd, tanítsd).

33. Az igék helyesírása II.
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. 1.   A következő részleteket diktáljátok le egymásnak padtársatokkal! A szöveget fel 
kell olvasni legalább kétszer, és a másiknak csak az igéket kell leírnia belőle. Ez a 
válogató tollbamondás.
Utána ellenőrizzétek, ki hány igét írt le, és ki írt le más szófajú szavakat is!

„Minden fiú kapott egy szerszámot, mindegyik tartsa rendben a magáét, ne 
hagyja megrozsdásodni, elkallódni, mert amikor odaérnek az Óperenciás- 
tengerhez, akkor bizony ott hajót kell építeni, s akármelyik szerszám hiány-
zik, nem sikerülhet a hajóépítés.” 

(Lázár Ervin: Az élet titka)

„…nem figyelmeztet a kutya, amikor az idegen megáll a kapu előtt? Dehogy-
nem!

– Csak ide tedd be a lábad! – acsarog. – Úgy leszedem a nadrágod, hogy 
bőr is kerül a rongy közé. Takarodj!

A nagy éktelenkedésre aztán kijön az ember…
– Hallgass, Peták! Ne edd meg a barátom…”

(Fekete István: Bogáncs)
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Az -s, -sz, -z és -dz végű igék határozott ragozású (kijelentő módú) és felszólító 
módú alakjában a toldalék -j hangja egyformán teljesen hasonul. Ezért hosszú ss, ssz, 
zz és ddz betűt írunk.

Határozott ragozás Felszólító mód

mossa a fogát mossa meg a fogát!

kihalássza halássza ki!

kirázza a hideg ne rázza ki!

eddzük a vasat eddzük magunkat!

A játszik igetöve is -sz végű, ezért ennek toldalékaiban is teljesen hasonul a -j.

Kijelentő mód Felszólító mód

Határozott ragozás Általános ragozás Határozott ragozás

E/1. játsz/o/m: játszom játsz/j/a/k: játsszak! játsz/j/a/m: 
játsszam! 

E/2. játsz/o/d: játszod játsz/j: játssz! játsz/j/a/d: 
játsszad! 

E/3. játsz/ja: játssza játsz/j/on: játsszon! játsz/j/a: játssza! 

T/1. játsz/juk: játsszuk játsz/j/unk:  
játsszunk! játsz/j/uk: játsszuk! 

T/2. játsz/játok:  
játsszátok

játsz/j/a/tok:  
játsszatok!

játsz/j/átok:  
játsszátok! 

T/3. játsz/ják: játsszák játsz/j/a/nak:  
játsszanak! játsz/j/ák: játsszák! 

5.   A -t végű igék felszólító módú alakjában a -j módjel ejtésben és írásban is megvál-
tozik. Milyen különbséget találsz az alábbi igetövek változásában?

Igető Felszólító módú igealak Kiejtés Írás

ugat ugass! [ss] ss

elszalaszt ne szalasszák el! [ssz] ssz

lehánt hántsátok le! [cs] ts

6 .   Válogasd ki az alábbi -t végű igék közül azokat, amelyeknek felszólító módú alak-
jában a -t végződés s-sé változik! Mit figyeltél meg? Mikor nem változik s-re?

hallgat ért folytat vágtat árt nyit
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7 .   Írd le az alábbi igealakokat a füzetedbe, és írd melléjük, hogy melyik számban és 
személyben állnak! Légy figyelmes, mert némelyik mellé két megoldást is meg 
kell adnod!

látnék látnák várnék várnák vennék vinnék

Gondolatgyűjtő

Az -s, -sz, -z, -dz végű igékhez a toldalék –j hangja teljesen hasonul, ezért ezekben az alakok-
ban hosszú ss, ssz, zz, ddz betűt írunk.
A –t végű igék felszólító módjában a –j módjel kiejtésben és írásban is megváltozik.

HÁZI FELADAT

1.   Bontsátok elemeikre a következő igéket, s nevezzétek meg a részeket: olvassátok, 
eddzenek, fogóddzak, vonzzad, hallatsszon, mássza!

2.   Az alábbi igéket írd le a példa szerinti alakokban: hoz, játszik, hagy, mond, tart, fest!
Például: írja – írjátok – írd.

Sportjátékok
Álljatok párba! Sportoljatok eszközök nélkül! Dobjatok egymásnak labdát (kis-
labdát, kézilabdát, röplabdát, kosárlabdát, medicinlabdát), léggömböt, ping-

pongozzatok, teniszezzetek, frizbizzetek – mindezt tárgyak nélkül! Egy „időmérő bíró” je-
lezzen szabályos időközönként, amikor új sportágat kell kezdeni! Hogy érdekesebb legyen, 
játszhatjátok úgy is, mintha egy lassított film lenne. Lehet úgy is, hogy a játékvezető „fotózza a 
játékot” – fényképezőgép nélkül. Amikor kattint, a játékosok belemerevednek a mozdulatba.  
A következő kattintáskor tovább folytatódik a mímes sportjáték. Két csapatban is játszható az 
alapjáték. Az egyik csapat tagjainak az a feladata, hogy eszközök nélkül jelenítsenek meg 
sportokat, a rájuk jellemző mozdulat segítségével. A másik csapat tagjainak ki kell találni-
uk a bemutatott sportágat. Öt sportág bemutatása után feladatot cserél a két csapat.

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK
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Az igék helyesírása. A legtöbb ige helyes leírásához nem a szabályok „bema-
golására” kell törekedni, hanem a szóelemzés elvét érdemes használni. Végig kell 
gondolnod, milyen részekből áll a szó. A hagyj szóban például hosszú gy-t ej-
tünk, mégsem ezt írjuk, mivel az írás pontosan tükrözi a szót alkotó elemeket: a hagy 
igetövet és a felszólító mód -j jelét. A toldalékok közül a legtöbb problémát a j-vel 
kezdődőek okozzák. Ilyeneket tartalmaznak a felszólító módú igealakok, de van-
nak kijelentő módban használt j-vel kezdődő személyragok is: megcsinálja, bántjuk, 
látjátok, válogatják. A felszólító módú alakok közül ráadásul nemcsak a szokásos, -j-t 
tartalmazók lehetnek „problémásak”, de a határozott ragozású, -d-t tartalmazók is, 
pl.: áldd, álld, bántsd, edzd, lásd stb. Sajnos vannak kivételek is; ezeket meg kell tanul-
nod úgy, ahogy például az angol szavak írásmódját megtanulod. A higgy igealak ilyen 
kivétel: bár mondhatnád, hogy a végén ugyanúgy a felszólító mód -j-je van, mint a 
hagyj végén, ennek mégis „saját helyesírása” van, két ggy-vel kell írnunk.

Unjuk, hagyjuk. A toldalékkezdő -j bizonyos hangokkal egyetlen hosszú hanggá 
olvad össze a kiejtésben. Ilyenek:

– A d és a gy: az adja, fakadjon, hagyjuk, vágyjatok stb. szavakban hosszú ggy-t ejtünk. 
– A n és a ny: a bánja, unjuk, hányjátok, hunyják stb. szavakban hosszú nny-t ejtünk. 
– A l és a ll: a nyúlj, szóljanak, szálljunk, álljatok stb. szavakban hosszú jj-t ejtünk.

Tetszik, látszik, játszik. A tetszik, látszik, játszik, metsz igékben hosszú cc-t 
ejtünk, viszont tsz-t írunk. 

tetsz- + -jen → tetsszen, látsz- + -jon → látsszon, játsz- + -juk → játsszuk
metsz- + -je → metssze.

Az ikes igéknél az -ik nem az igető része, hanem egyes szám harmadik személyt jelö-
lő személyrag. Amikor ezeknek az igéknek a toldalékos alakjait leírod, mindig figyel-
ned kell arra, hogy a toldalék „eredeti” formája tartalmaz-e j-t vagy nem (-ja/-je vagy 
csak -a/-e). Ha van benne j, akkor tssz-t írunk bennük, ha viszont nincs, akkor csak 
„sima” tsz-t. A játssz alakban például azért van hosszú ssz, mert a tővégi sz-hez hasonul 
a toldalék eredeti j-je. A játszd alakban viszont a toldalék -d, ez nem hasonul, így a tő-
ben továbbra is csak egy sz-t írunk. A táblázatban alaposan meg tudod figyelni, hogyan 
jönnek létre a játszik ige toldalékos alakjai. 

Edzetek vagy eddzetek? A -dz végű igék (például pedz, takaródzik, tekergődzik 
stb.) helyesírása sem könnyű. Segíthet, ha arra gondolsz, hogy ezek nagyon hason-
lítanak a játszik típusú szavakhoz. A felszólító mód -j-je ugyanúgy hasonul a tővégi 
dz-hez, mint a játszik sz-éhez: játsz + junk → játsszunk; edz + -jünk → eddzünk. 

34–35. Az igék helyesírása – 
rendszerezés és gyakorlás
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Érts meg, értsd meg. A -t végű igék felszólító módú alakjaiban a -j helyett -s 
szerepel: ért – érts, értsd, önt – önts, öntsd, tanít – taníts, tanítsd. Ezek írását nehezíti, 
hogy az igető végén álló t az s-sel a kiejtésben cs-vé olvad össze. És ha még mindez 
nem lenne elég: a határozott ragozású értsd, öntsd, tanítsd, rántsd, fűtsd, tátsd stb. ige-
alakokban az írott tsd helyett dzsd-t ejtünk (a zöngésség szerinti hasonulás hatására).

Hallgasd – folytasd. A hallgasd, folytasd, vágasd, ültesd típusú szavak olyan -t 
végű igék, amelyek t-je a felszólító módban s-sé változik (hallgat – hallgasd). A hatá-
rozott ragozású felszólító módú igealakok d-je előtt ezeket zs-nek ejtjük, mégis s-nek 
írjuk. Jogos a kérdés: ha zs-nek ejtjük, honnan tudjuk, hogy „eredetileg” s volt? On-
nan, hogy ugyanezt az s-t találjuk a hallgass, folytass, vágass, ültess stb. igealakok végén. 

Áld – áldd. Vannak olyan igealakok, amelyek írását a mássalhangzó-rövidülés 
nehezíti: ha egymás mellé kerül egy hosszú és egy rövid mássalhangzó, a hosszút 
röviden ejtjük. Ezért az áld ige és felszólító módú áldd alakja ugyanúgy rövid d-vel 
hangzik, az írás viszont megmutatja azt, hogy a második a felszólító mód -d-jét tar-
talmazza. Ugyanígy: elküld, de küldd el, megold, de oldd meg. 

Lőj – lőtök. A magyarban csak néhány olyan ige van, amelyek magánhangzóra 
végződnek. Ilyen a lő, nő, fő, sző, ró, rí. Ezek bizonyos toldalékos alakjaiban a kiejtett 
magánhangzó hosszú, az írott viszont rövid. Ilyen a felszólító mód j-je a lőj, lőjetek 
stb. alakokban, sőt a -tok/-tek/-tök t-je is, pl.: a lőtök, szőtök, nőtök igealakokban. Írásban 
is hosszú viszont a d a lődd, sződd, a t pedig a múlt idejű lőttetek, szőttünk szavakban.

Folyik – folyjon. A folyik ige felszólító módú igealakjainál is figyelned kell arra, 
nehogy a füledre hallgass, és leírd a hallott hosszú jj hangot. Az sem jó megoldás, ha 
kettőzött lly-t írsz. A „hibrid” folyjon, folyjanak alakokban egy ly-t és egy j-t kell írnod 
egymás után, ez kicsit furcsa, viszont érthető is. Az ly a tő utolsó betűje (foly-), a j 
pedig – már nagyon jól tudod – a felszólító módot jelöli.

Hozd vagy hozzad? Biztosan észrevetted, hogy a felszólító módú igék esetében 
egyes szám második személyben mindkét fajta ragozásban kétféle igealak is van, egy 
rövidebb és egy hosszabb változat. Pl.: add – adjad, adj – adjál, nézd – nézzed, nézz – néz-
zél. A hosszabb kicsit udvariasabb, a rövid alak pedig erőteljesebb, parancsolóbb hang-
nemű. Bármelyiket használod, a kérlek/kérem szavakkal udvariasabbá teheted a kérést, 
felszólítást.

Gondolatgyűjtő

Az igék helyesírásánál is nagyon fontos, hogy tisztában legyél a különféle hangtörvényekkel 
és a helyesírás alapelveivel. Olvass sokat, és tanulmányozd A magyar helyesírás szabályai 
című kiadványt! A legtöbb ige helyes írásmódját a szóelemzés mutatja meg.
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Gondolatébresztő
Álmodom vagy álmodok; alszom vagy alszok; laksz vagy lakol? Figyeljétek meg, melyik alakot 
használjátok inkább! 

36. Az igék helyes használata

1.   a) Egészítsd ki szóban a közmondásokat, szólásokat, szóláshasonlatokat! 
b) Fogalmazd meg, mit jelentenek!
c) Írd le az igéket egymás alá a táblázatba!

Aki nem ………………, ne is ………………! ………………, mint a bunda. Ne 
……………… előre a medve bőrére! ……………… a lába alól a talaj.

Kijelentő mód Felszólító mód

E/1.

E/2.

E/3.

d) Színezd ki a füzetedben a kijelentő mód E/3. személy ragját!

Ikes igék. Az ikes igéknek az ősmagyar nyelvben, a határozott ragozás kialakulása 
előtt volt szerepük. Ma az ikes igék ragozása az általános ragozásba illeszkedik, és csak 
egyes számban mutat eltérést a nem ikes igék ragizásától. A feltételes módból már 
teljesen eltűnt, csak kijelentő és felszólító módban használjuk, ott sem minden ikes 
igénél. Az ikes ragozás elsősorban a művelt köznyelvben szokásos. Például az alszik 
általános ragozása kijelentő módban: alsz-om, alsz-ol, alsz-ik, alsz-unk, alsz-otok, alsz-
anak. De figyeld meg mondjuk a hazudik igét, amelynek általános ragozásban már 
csak az E/3. személyű alakja tér el a nem ikes igék (pl.: ő néz) ragozásától: ő hazudik.

Kijelentő mód Felszólító mód

ikes ragozás ikes ragozás

E/1. alszom aludjam

E/2. alszol aludjál

E/3. alszik aludjék

2.   Határozd meg a következő igealakok módját, idejét, számát és személyét! Me-
lyikben nem érvényesül az illeszkedés törvénye?
várnék, várnák
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Várnék vagy várnák?  E/1. személyben a feltételes mód jelen idő általános ra-
gozásban a módjel mindig -né (én innék, futnék). Az innák, futnák ugyanis határozott 
ragozású, T/3. személyű alakok (ők innák, ők futnák).

3.   Válogassátok szét a felszólító és a kijelentő mondatokat!

Mással kapartatja ki a gesztenyét. Nem látja a fától az erdőt.

Ne hagyd, hogy veled kapartassa ki a gesztenyét!
Lássuk a medvét!

4.   Magyarázzátok meg az állandósult 
szókapcsolatok jelentését!

Lássuk vagy látjuk? Mást jelentenek 
ezek az igealakok. Az egyik felszólító 
módú, a másik kijelentő. Mégis sokan 
használják ezeket úgy, hogy a felszólító 
módú alakokat használják a kijelentő he-
lyett: A rádióból tudhassuk, hogy milyen idő 
lesz holnap. Helyesen: A rádióból tudhatjuk, 
hogy milyen idő lesz holnap. Kerüljük a 
hely telen használatot!

5.   Ülj le! Rögtön leülsz! Figyeljétek meg 
a két igealakot a mondatban! Milyen 
módúak a felszólításra használt mon-
datok igéi? Melyiket érzitek szigo-
rúbbnak?

Rögtön befejezed! A felszólításban használt kijelentő módú igealakok parancsot 
fejeznek ki, mégpedig elég durván, udvariatlanul.
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HÁZI FELADAT

1.    Írd le 5-6 mondatban, hogy a vonaton utazva régen 
hogyan ellenőrizte a jegyet a kalauz!  
Használd a következő igék kijelentő módú, T/1. ha-
tározott ragozású alakját, ahol szükséges!
megvált, átnyújt, leszállít, tudhat
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1.   Hasonlítsatok össze néhány házifeladat-megoldást! Melyik tetszett? Miért?

Elbeszélő szövegek. Az elbeszélő, történetet elmondó szöveg általában magának 
a szerzőnek a megnyilatkozása, például a színpadi művekkel szemben, amelyekben ki-
talált szereplők beszélnek. Az elbeszélő szövegekben elsősorban maga a szerző szólal 
meg, és mesél nekünk, ha nem is mindig. Kivétel például, ha párbeszédes rész követke-
zik az elbeszélő szövegben, ilyenkor ugyanis a szerző átadja a szót egy időre a kitalált 
vagy valóságos szereplőinek. Az elbeszélő szövegek többnyire elmúlt dolgot adnak 
elő, például a színpadi művekkel ellentétben, amelyekben az eseményeket figyelve 
az az érzésünk, hogy mindez éppen most, a jelenben zajlik. Végezetül az elbeszélő 
szöveg tárgyát, témáját jellemzően a külső valóságból meríti, az Egri csillagok például a 
történelemből, más művek mesés históriákból, mondákból, legendákból, sőt még ha 
minden szavát az író találja ki, akkor is valóságos mozaikokat illeszt össze fantasztikus 
egésszé. Az elbeszélő szöveg tárgyilagos, fokozottan kötődik a valósághoz.

2.   Sorold be az alábbi címeket a következő csoportokba: eseményre, helyre, időre, 
szereplőre utal!
Balatonparton, Szeptember végén, A csitári hegyek alatt, Itt van a szép karácsony, A Pál 
utcai fiúk, A Tisza, Mátyás anyja

3.   Figyeljétek meg, a házi feladatok címadása mire vonatkozott!

4.   Válasszatok az alábbi képek közül! Írjátok le, szerintetek mit mondhatnak egy-
másnak a képen szereplők!

5.   A párbeszéd leírásának szabályait A magyar helyesírás szabályai 259. szabálypontjában 
nézheted meg. Páros munkában ismertessétek az a)–c) pontot!
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37. Szövegalkotás, szövegértés
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Párbeszéd. Az elbeszélő művek fontos része a dialógus, a párbeszéd. A párbeszéd 
olyan szöveg, amelyben két vagy több szereplő felváltva szólal meg. A drámákban ez 
szinte uralkodó beszédforma, de a lírai szövegekben, versekben is előfordul. Különös 
esete, amikor valójában egyvalaki beszél, de oly módon, mintha párbeszédet folytat-
na. Erre példa Csokonai verse, a Tartózkodó kérelem.

Monológ. A monológ – más szóval: magánbeszéd – az elbeszélő szövegek fontos 
része. Ilyenkor az egyik szereplő hosszan, összefüggően beszél, mégpedig úgy, hogy 
sem a szereplőtársak, sem az elbeszélő nem szakítják meg megnyilatkozását. 

6.   Tanulmányozd az alábbi 
pla kátot, és válaszolj a hoz-
zá kap csolódó kérdésekre!

A) Fogalmazd meg a füze-
tedbe leírva, mit jelent az, 
hogy a kiállítás nemzetközi!

2 pont
B) Melyik IGAZ és melyik 
HAMIS az alábbi állítások 
közül? A füzetedbe írva vá-
laszolj!
a) Ágiék november 28-án 
10 órakor meg tudják néz-
ni a kiállítást.

I–H
b) Marciék december 
2-án az egész délutánt ott 
tölthetik.

I–H
c) Ez a plakát egy
meghívó.

I–H

d) A D pavilon lifttel is 
megközelíthető.    I–H
e) A Magyar Elektrográfiai Társaság szervezi a kiállítást. I–H

5 pont
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7.   Az infografika = rajz, fénykép és szöveg együttes alkalmazása.
Hogyan mutatja be az infografika a rendezvényt? Írd le a helyes válasz betűjelét 
a füzetedbe!
A) Az infografika a tények bemutatása mellett az érdeklődést is felkelti.
B) Az infografika a tények bemutatásával leginkább a rendezvény negatív hatásait  
  emeli ki.
C) Az infografika a rendezvénnyel kapcsolatos tévhiteket igyekszik bemutatni és  
  cáfolni.
D) Az infografika részletesen bemutatja a kiállítókat.

1 pont

8.   A plakát címe ART MARKET 2013 Budapest
Kik értik meg ezt a címet? A füzetbe írd le, és azt is, mi erről a véleményed!

2 pont
összesen: 10 pont

Gondolatgyűjtő

Az elbeszélés történetet mond el, általában időrendben halad. Ezt elsősorban igealakokkal 
és időre vonatkozó szavakkal érzékelteti. Az elbeszélő E/1. személyben mondja el az esemé-
nyeket. A párbeszéd két vagy több szereplő beszélgetése. Írásban minden új megszólalást 
gondolatjellel, új sorban kezdünk. A monológot a szereplő magának mondja, de hangosan, 
hogy megismerhesssük a gondolatait.

HÁZI FELADAT

1.   Egy iskolatáska monológja. Írd le 5–6 mondatban,
 miket mondhat magának az iskolatáskád!

2.   Egy focilabda monológja. Írd le 5–6 mondatban,
 miket mondhat magának a focilabdád!

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK

Milyen ember az, aki

nem fér a bőrébe; égnek áll a haja; a kákán is csomót keres?
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Apának Ady az egyik kedvenc költője, 
ezért amikor meghallotta, hogy A föl- 
földobott kő című verset tanulom, azonnal 
elszavalta fejből, majd elővette első Ady-
kötetét, amit még a nagypapától kapott. 
(Őszintén szólva meglepődtem, hogy így 
emlékszik a versre, pedig még át se nézte!) 
A kötetből megsárgult papírlapok estek ki: 
apa gyerekkori versei. Amikor mindezt el-
meséltem Daninak, az az ötlete támadt, 
hogy szervezzünk a költészet napjára versíró versenyt. Erzsi néninek csak az az egy 
kikötése volt, hogy valóban MI szervezzük meg. Bevállaltuk! Kihirdettük a versenyt, 
elkészítettük a plakátokat, még a táblára is felírtuk a leadási határidőt, ezt színessel át is 
írtuk. Összeírtuk a jelentkezőket, összesen húsz gyereket. A beérkezett verseket először 
csak átolvastuk, mert húszan összesen 32 verset adtak le. A jobbakat aztán újra végig-
olvastuk. Nehéz volt a döntés, de ki kellett választanunk a legjobbakat. Holtversennyel 
nem számoltunk, de olyan erős volt a mezőny, hogy megosztott 3. helyet adtunk ki. Mi-
előtt megírtuk az okleveleket, többször is ellenőriztük az eredményt. A nyertesek verseit 
felolvastuk az irodalomórán, és még az iskolaújságban is megjelentettük őket. Erzsi néni 
minden versenyzőnek beírt egy ötöst, mi pedig dicséretet kaptunk. 

Gondolatébresztő
Szerinted mi a különbség a következő párok között: elfog – el fog…; megtud – meg tud…?

 Dóri naplója

Az igekötők általában az igéhez kapcsolódó szavak. Nagyon fontos szerepük van az 
ige jelentésében.

1.   Gondold végig, mi a különbség a tanultam, megtanultam, eltanultam és kitanultam 
szavak jelentése között!

2.   Milyen szerepük lehet az igekötőknek? Csoportosítsátok páros munkában a kö-
vetkezőket, próbáljátok megállapítani a csoportokat is!
felvisz, fölszállott, levisz, ráfarag, elvisz, visszavisz, félreért, odavisz, átvisz, keresztül-
viszi (az akaratát), kijár, összefut (valakivel), megírta (a leckét), beszámolt (az elvégzett 
munkáról), elszámolt (a rábízott pénzzel), felszámolta (a vállalkozását), kisiklik.

38. A viszonyszók II. Igekötő, segédige
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Az igekötők. Az igekötőket igékhez vagy 
igékből képzett szavakhoz kapcsoljuk. Pl.: 
kiszagol, leértékelni, megőrizve, összetűzés. Mó-
dosítják vagy akár meg is változtathatják an-
nak a szónak a jelentését, amihez kapcsolód-
nak, pl.: jár – bejár, kijár, feljár, lejár, eljár, átjár, 
megjár, hazajár, összejár, visszajár, végigjár stb. 
Az igekötőket nagyon sokféle szerepben használjuk, például: 

– Jelezhetik a cselekvés, mozgás irányát, pl.: lemegy, elmegy, felmegy, átmegy.
– Utalhatnak a cselekvés, történés befejezettségére, pl.: csinál – megcsinál, végez – 

elvégzi, vasal – kivasal, éget – feléget, dob – eldob.
– Akár teljesen meg is változtathatják az ige eredeti jelentését, pl.: jár – lejár  

(a szavatossága), beszél – kibeszél (valakit), ereszkedik – megereszkedik, fogad – elfogad.  

3.   Gyűjts tíz igekötőt Dóri naplójából! 

4.   Állapítsd meg a kikötése szó szófaját, mondatbeli szerepét és toldalékait az „egy 
kikötése volt”mondategységben! Mi a következtetésed, az igék mellett milyen szó-
fajú szóhoz kapcsolódhat még igekötő?

A korábban említettek mellett a viszonyszók két fajtájáról kell még szót ejtenünk. 
Mindkettő kapcsolódhat igéhez, illetve igékből képzett szavakhoz is.

5.   Képezz igekötős igéket az alábbi igekötők és igék, igenevek felhasználásával, majd 
foglald őket mondatba! Figyeld meg a jelentésmódosulásokat!

ki be

+ JÁR

át

+ NÉZ

rá

+ FOG

fel

+ OLVASNI

össze

HÁZI FELADAT

1.   Lásd el a következő szavakat minél több igekötővel, majd néhányról mondd el, 
miben változott meg a jelentése az igekötő hatására: számol, nézzük, játssza, be-
széltem, vezet!

6.   Az alábbi igéket írd le a füzetedbe jövő időben! A szám, személy és ragozás ne 
változzon!

 elhozom, lerajzolják, megmondod,                       
 összeadjuk, szétvágja, visszaviszitek
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Gondolatébresztő
Vajon miért írjuk az egyik mondatban egybe, a másikban külön az igekötőt?
Megtudtam, mit vettél nekem. – Meg tudtam szerelni a csapot.

1.   Gyűjtsetek egyénileg vagy páros munkában Dóri naplójából a 106. oldal (előző 
lecke) példákat az igekötők írására! Rendezzétek őket három oszlopba!

igekötő ige (2)    ige igekötő (2)    igekötő más szó ige (2)!

Utána fogalmazzatok meg szabályt az igekötő helyesírásáról!

2.   Dóri naplójában szerepel Ady Endre A föl-földobott kő című verse. Fogalmazzatok 
szabályt a megismételt igekötők helyes leírásához is!

3.   ki-be járkál, le-föl ugrál, oda-vissza utazik

Az ellentétes jelentésű igekötők írásának
vajon mi lehet a szabálya? 

SZABÁLY EGYBEÍRJUK AZ IGÉT 
ÉS AZ IGEKÖTŐT KÜLÖNÍRJUK KÜLÖNÍRJUK

ESET ha az igekötő közvetlenül 
az ige előtt áll

ha az igekötő az 
ige után áll

ha az igekötő és az ige között 
egy harmadik szó áll

PÉLDA
elgurul, felszalad,  

különválik, szembeszáll, 
meg-megáll

gyere át, kösd össze, 
nézzük meg

oda kell ülnöd, át fogja 
dobni, el is indulhat

Az igekötők helyesírása. Az igekötős igék sajátosan viselkedő összetett szavak. 
Helyesírásukkor a következőkre kell ügyelnünk:

Külön figyelni kell akkor, amikor az igekötő és az ige között egy harmadik szó áll. 
Az ilyen szerkezeteket sokan el szokták rontani, mert nem gondolják végig, hogy 
ezekben az igekötő nem a közvetlenül utána álló szóval alkot egy egységet, nem 
hozzá tartozik. Pl.: odakell*, elis* szavak nem léteznek, csak odaülnöd, elindulhat stb.  
A helyzetet bonyolítja, hogy átfogja, sőt megfogja, lefogja, kifogja, elfogja valóban léte-
zik. Ezeknek azonban a fog szó azonos alakúságából adódóan teljesen más a jelenté-
sük, mint az át fogja (dobni), meg fogja (érteni), le fogja (tenni), ki fogja (selejtezni), el fogja 
(intézni) szerkezeteknek.  

39. Az igekötők és a segédigék
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A megismételt igekötők közé kötőjelet teszünk, és együttesüket egybeírjuk az 
igével. Pl.: ki-kinéz, meg-megáll.

Az ellentétes jelentésű igekötőket kötőjellel kapcsoljuk össze, és különírjuk 
őket az igétől. Pl.: ide-oda tekintget, előre-hátra pillant.

Helyes vagy helytelen? A beszélt nyelv folyton változik, új szavak jönnek lét-
re, közülük sok az igekötős ige. Az igekötők jelentésmódosító vagy -megváltoztató 
funkcióját/képességét sokszor használjuk új jelentések kifejezésére. Például megpró-
bál, szleng: bepróbálkozik, (megpróbál valamit elérni valakinél); leéget, szleng: beéget 
(kellemetlen helyzetbe hoz). Bár sokan helytelenítik az ilyen igék használatát, való-
jában se nem helytelenek, se nem feleslegesek, hiszen mindig más jelentésben haszná-
latosak, mint igekötő nélküli „megfelelőjük”. A csökkenéshez képest például a lecsök-
kenés erőteljesebb, nagyobb mértékű változást fejez ki. Az elemezhez képest a kielemez 
befejezettséget jelöl. Az viszont igaz, hogy ezek közül a szavak közül a legtöbbet 
inkább szóban, illetve közeli ismerősökkel beszélgetve használjuk, írásban, hivatalos 
helyzetben nem. Vannak olyan kifejezések, amelyekben az igekötő és az ige „össze 
van kötve”, nem válik el soha, pl.: fellebbez – Nem fellebbezek; befolyásol – Ez egyáltalán 
nem befolyásol engem.

4.   Döntsd el, melyik a helyes az alábbi párok közül! Írd le őket a füzetedbe! Fogal-
mazd meg röviden, hogy mire kell figyelni az ilyen szószerkezetek helyesírásakor!

5.   Felesleges-e az igekö-
tő használata a követ-
kező szavakban: ki-
hangsúlyoz, eldeformál, 
be azonosít?

elakarom mondani – el akarom mondani ki kell dobnom – kikell dobnom

megsikerült csinálnunk – sikerült megcsinálnunkbe fogja írni – befogja írni

HÁZI FELADAT

1.   A magyar helyesírás szabályai kézikönyvben olvasd el a 
120. szabálypontot! Mely alpontok szólnak az ige-
kötők helyesírásáról?
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Gondolatébresztő
Vajon miért kell a volna és a fogja ige a következő mondatokba?
András meg szerette volna kérdezni, mikor kezdődik az edzés. Be fogja vinni az iskolába a ked-
venc könyvét.

A segédigék. Már tanultad, hogy a jövő időt többnyire két szóból álló, összetett 
igealakkal fejezzük ki: enni fog, ki fogjuk találni, haza fognak érni. Ezekben az ige-
alakokban egy ragozott segédigét találunk. A segédige „segít” kifejezni a cselekvő 
számát, személyét, azt, hogy a cselekvés vonatkozik-e tárgyra és milyenre (határozott 
vagy általános ragozás), illetve utal a cselekvés ( jövő) idejére is.

A segédigék ragozhatók, és más szavakkal szorosan összekapcsolódva alkotnak 
egy egységet. Ilyenek a fog segédigén kívül a van, volt, lesz (illetve toldalékos alak-
jaik: lett, lenne, volna, légy/legyél, lehet stb.). Ezek nemcsak igékhez, hanem név-
szókhoz, névmásokhoz is kapcsolódhatnak: De szép lettél! Azt mondta, hogy legyek 
türelmes. Az előadás szuper volt. De jó lenne egy nagyot aludni! Ez kicsit sok volt nekem. 
Az volt benne a jó, hogy korán hazamehettünk. Segédige a szokott és a tetszik/tessék is: 
Meg szokta csinálni. Nem szoktunk együtt vacsorázni. Le tetszik ülni? Ne tessék félni!

Viszont a leszokik, átszokik, megszokik, visszaszokik, rászokik természetesen nem se-
gédigék, hanem igekötős igék. Ugyancsak ige a tetszik, ha így használjuk: Nekem nem 
tetszik ez a tolltartó. Nagyon tetszett a koncert.

Segédigék és igekötők. Az igekötő és ige közé befurakodó szavak az ese-
tek többségében segédigék: meg fogom oldani, ki fogja találni, bele szokott fáradni, meg 
tetszik érteni. De figyelni kell, mert az ilyen kapcsolatoknak sokszor van majdnem 
azonos alakú párjuk: megfogom (a végét), kifogja (a halat), beleszokott (az új munkájába), 
megtetszik (egy csizma).

1.   Beszéljétek meg, milyen segédigéket tanultatok már idegen nyelvből!

2.   A felsorolt szavak közül a segédigét foglald mondatba írásban! Érvelj, hogy a töb-
bi szó miért nem segédige! nem, mert, fog, vissza, volna

Gondolatgyűjtő

A segédigék önálló jelentéssel nem rendelkező alakok. A magyar nyelvben két olyan segédige 
van, amelyek részt vesznek az igeidők és igemódok kifejezésében, a fog és a volna. A segéd-
igék ragozott alakjai segítik kifejezni a cselekvő számát, személyét, idejét, és ragozásukkal 
utalhatnak a tárgyra. Pl.: be fognak menni = kijelentő mód, jövő idő, T/3. személy, általános 
ragozás. Segédigék lehetnek még a van, volt, lesz, szokott, tetszik szavak is.

40. A segédigék
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1.   Írd le a füzetedbe a következő igék E/2. felszólító módú, határozott és általános 
ragozású alakjait (a rövid és hosszú alakokat egyaránt)!

2.   Helyezd mondatokba az alábbi igealakokat: játszunk, játsszunk, edzetek, eddzetek! 
Írd le a füzetedbe! Milyen fajta mondatokat kaptál?

ad néz rejt lát ír alszik ért

hallgat ért folytat vágtat árt nyit

Az igék. Csoportban dolgozva 
egy nagy csomagolópapírra készít-
sétek el az ige szófajának bemutatá-
sát pókhálóábrában! Csoportforgó-
ban ellenőrizzétek a többi csoport 
munkáját! Ha bármilyen kiegészí-
tést szeretnétek tenni, eltérő színű 
ceruzával írjatok kérdést, üzenetet a 
másik csoport lapjára! Ha mindannyian 
végeztetek, nézzétek meg, hogy ti milyen 
kérdést kaptatok a többiektől! Egymást meghall-
gatva válaszoljatok, reagáljatok a nektek felírtakra!

41. Összefoglalás

Az igeidők és az igemó-
dok. Padtársaddal dolgoz-
zatok! Felváltva írjatok mon-
datokat egy lapra! Az első 
mondatban jelen idejű kijelen-
tő módú igék lehetnek csak.  
A másodikban múlt idejű kije-
lentő módú igék. Így haladja-
tok addig, amíg minden lehet-
séges igeidőben és igemódban 
álló igével nem írtok monda-
tot! Ellenőrizzétek is egymás 
munkáját!

IGEIDŐK

JÖVŐJELEN MÚLT

FELSZÓLÍTÓFELTÉTELESKIJELENTŐ

IGEMÓDOK

jele: 
jelen időben: -na/-ne,
-ná/-né
múlt időben: múlt idejű
igealak + volna segédige
pl. rajzolna, aludnék,
jöttek volna

jele: Ø
jelen, múlt és jövő ideje is van
pl. várok, vártuk, várni fogják

jele: -j
csak jelen időben használjuk
pl. állj fel, hozzátok ide

képzése: főnévi igenév
(ige + -ni) + fog segédige
ragozo� alakja
pl. látni fogjátok

jele: -t, -tt
pl. megérkezett,
bekopogtunk

jele: Ø
pl. énekelek
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Ellenőrizd tudásodat!

•  Mit fejezhetünk ki az igékkel? 
•  Mondj példát mindegyik fajta igére!
•  Milyen szófajokból képezhetünk igéket?
•  Mondj 3-3 példát:

a) főnévből képzett igére,
b) melléknévből képzett igére, 
c) számnévből képzett igére,
d) igéből képzett igére!

•  Mikor mondjuk, hogy egy ige tárgyas?
•  Milyenek a tárgyatlan igék?
•  Mikor használjuk az általános igeragozást? Ragozz el általános ragozással egy igét!
•  Mikor használjuk a határozott igeragozást? Ragozz el határozott ragozással egy igét!
•  Adj tanácsot egy nem magyar anyanyelvű, de magyarul tanuló diáktársadnak az 

általános és a határozott ragozású igék használatával kapcsolatban!
•  Milyen igeidőket használunk a magyarban?
•  Hányféleképpen fejezzük ki a jövő időt?
•  Milyen igemódokat használunk a magyar nyelvben?
•  Milyen nyelvtani jelentések vannak jelen egy igealakon?
•  Milyen összefüggés van az igeidők és igemódok között?
•  Létezik-e múlt idejű felszólító módú ige? Létezik-e múlt idejű feltételes módú ige?
•  Mit érdemes tudni az igék helyesírásáról? 

1.   Készíts a füzetedbe egy nagy, egész oldalas táblázatot a 111. oldali táblázat fej-
léceivel! Ragozd el a néz és az eszik igét minden lehetséges ragozásban, minden 
számban és személyben, minden időben és módban! Írd be a táblázatba az összes 
alakot!

2.   Tollbamondás. Kérj meg valakit, hogy diktálja le neked az alábbi szavakat! Írd 
őket le a füzetedbe, majd ellenőrizd a helyesírásukat!
hagyj, higgyed, bántsd, hagyjátok, hunyják, szálljanak, tetszünk, játsszatok, öntsd, hall-
gasd, küldd el, folyjanak, adjál, nézd, nézzed, eddzetek, adott szó, megtanulandó, unatkozva, 
mosolygó, elolvasott könyv 

Ajánlott tananyag
Többszófajúság
Szófajváltás
Az állandósult szókapcsolatok és a szófajok
A hagyományos és a digitális helyesírási szótárak és portálok használata
A szófajok használatának nyelvhelyességi kérdései
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Gondolatébresztő
Gyűjtsetek kifejezéseket a Mikor? Hol? és a Hogyan? kérdésekre! Válogassátok ki azokat, 
amelyek nem ragos főnevek!

42. A határozószók 

1.   Nevezd meg, hogy a felsoroltak közül az első szó milyen körülményt fejez ki, 
foglald mondatba, és mondd el, mire kell figyelnünk a helyesírása során! Ezután 
szólítsd fel azt az osztálytársadat, akinek a következőről kell beszélnie, majd ő a 
következő beszélőt, és így tovább!
kint, együtt, ugyanott, kívül, nemsokára, mihelyt, mindjárt, kívül, egyúttal, rögtön, előbb-
utóbb, egyszerre, elöl, otthon
Ki volt a legügyesebb?

 Dóri naplója

Nemrégen volt karácsony! Nagyjából egy héttel előtte otthon közösen sütöttük meg a 
karácsonyi mézest. IMÁDTAM! Szombaton már korán reggel felébredtem, de mire 
kimentem a konyhába, anya már begyúrta a mézestésztát. Délelőtt, amíg befejeztem a 
tegnap elkezdett házit, apa és Döme elmentek kenyérért meg friss házi tejért, amit elég 
messze, a lakótelep másik végén árulnak. Sütött a nap, ezért gyalog mentek, de ott össze-
futottak Döme egyik osztálytársával, aztán körbejárták az egész lakótelepet, így jócskán 
elmaradtak, és soká értek haza. Anya már nagyon izgult értük, úgyhogy jól leszidta őket. 
Mondtam is, hogy annyit vándoroltak, mint Miklós Nagyfalutól Rákos mezejéig! 

Gyorsan megebédeltünk, és ebéd után rögtön nekifogtunk a mézesfigurák elkészíté-
sének. A tészta széleinél fenyőfákat, beljebb csillagokat, hópelyheket szaggattunk. Kint 
szállingózott a hó, ezért bent jólesett a konyha melege. Az első adag mézes egy kicsit 
megégett, ezért anya feljebb tette a tepsit, úgyhogy a többi a szokott aranybarna színben 
pompázott. Dömötör állandóan angyalfigurákat akart kivágni, és persze ragacsos kézzel 
járt-kelt a lakásban, de ez most valahogy senkit sem zavart. Én közben Marcira gondol-
tam, aki két nap múlva érkezett haza Londonból. Úgy vártam! Különös gonddal vágtam 
ki a figu rákat, mert ezekből készítettem neki karácsonyi meglepetést, amit a két ünnep 
közt adtam oda neki.

A határozószó fogalma. Amikor történetet mesélsz a barátaidnak, a cselek-
ményt elhelyezed térben és időben. Ilyenkor gyakran használsz határozószókat, 
amelyek önmagukban, toldalékok nélkül is képesek kifejezni a cselekvés, törté-
nés, létezés, állapot idejét, helyét, módját, egyéb körülményeit (pl.: tegnap, 
bent, együtt, gyakran). A határozószó kérdései pl.: Miért?, Kivel?, Mivel?, Mikor?, 
Hol?, Merre?, Hogyan? 
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HOL, MERRE?

MIKOR?

HOGYAN?

felül

elöl

kívül

hátul

sokfelé felfelé
közben

előbb-utóbb

állandóan

hajdan
majdmár

biztosan

egyben
sebtében egyre-másra

meglehetőse
n

leginkább

HOL, MERRE?

MIKOR?

HOGYAN?

felül

elöl

kívül

hátul

sokfelé felfelé
közben

előbb-utóbb

állandóan

hajdan
majdmár

biztosan

egyben
sebtében egyre-másra

meglehetőse
n

leginkább

HOL, MERRE?

MIKOR?

HOGYAN?

felül

elöl

kívül

hátul

sokfelé felfelé
közben

előbb-utóbb

állandóan

hajdan
majdmár

biztosan

egyben
sebtében egyre-másra

meglehetőse
n

leginkább

2.   „Nemrégen volt karácsony” – írja Dóri a naplójában.

Bontsd a mondatot alanyi és állítmányi részre a füzetedben egy függőleges vo-
nallal! Keresd meg az idézett mondat állítmányát és alanyát! Vizsgáljátok meg, 
melyik mondatrész bővítménye a határozószó! Melyik szófaj kérdésével egyezik 
meg a mondatrész kérdése?

A határozószó mondatrészi szerepe. A határozószó egy mondatban álta-
lában az állítmányhoz tartozik, a cselekvés, történés, létezés körülményeit fejezi ki. 
Pl.: nemrég volt. Itt a létezést kifejező állítmány a meghatározott tag, más néven alap-
tag (volt). A meghatározó tag mondatrészi kérdése: Mikor? + alaptag. A szószerke-
zet nevét a meghatározó tagról, a határozóról kapta, ez egy határozós szerkezet.  
A mondatrész neve: határozó. Jelölése:                                      

3.   Gyűjts határozós szerkezeteket Dóri naplójából. Mit tapasztalsz? Milyen szófa-
jú szavak válaszolhatnak a Hol?, Mikor?, Hogyan? + alaptag határozók kérdéseire? 
Bontsd fel elemeikre (szótő + toldalék) ezeket a szavakat! Csoportosítsd aszerint, 
melyik határozószó, melyik más szófajú! Melyiken nincs toldalék? Miért?

A határozók kifejezőeszközei. A körülményeket nemcsak határozószókkal 
lehet kifejezni, hanem ragos főnevekkel is. A határozószók és a ragos főnevek kö-
zött az a különbség, hogy a határozószókat nem tudjuk egyértelműen felbontani 
egy önállóan használt tőre és toldalékra. A hajnalban, délben, estig ragos főnevekben 
felismerjük a -ban/-ben és az -ig toldalékokat, viszont a reggel, délután, éjjel szavakat 
toldalékolatlannak érezzük. Olyan határozószó is van, amely felbontható ugyan tőre 
és toldalékra, azonban egészen mást jelent, mint a tő és a toldalék jelentésének „ösz-
szege”, pl.: Vidáman gondolok a jövőre (jövő + -re: ragos főnév), de Jövőre (határozószó) 
új lakásba költözünk. Tehát minden esetben a szó jelentése, toldalékolhatósága és a 
mondatrészi szerepe is fontos, ha a szófaját akarjuk megállapítani.
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A határozószók tulajdonságai. A határozószók az alapszófajok közé tar-
toznak, de általában nem toldalékolhatók. Viszont vannak köztük olyanok, ame-
lyek a melléknévhez hasonlóan fokozhatók (előre – előrébb – legelőrébb, közel – köze-
lebb – legközelebb). Egyes határozószókhoz helyet és időt jelölő rag is kapcsolódhat, 
amely módosítja a jelentésüket (akkor – akkorra, fent – fentről).

Csoportosítás. A határozószókat csoportosíthatjuk aszerint, hogy milyen kö-
rülményt fejeznek ki. Eszerint vannak:

IDŐRE UTALÓ  
HATÁROZÓSZÓK

HELYRE UTALÓ  
HATÁROZÓSZÓK

EGYÉB KÖRÜLMÉNYRE UTALÓ 
HATÁROZÓSZÓK

a Mikor? kérdésre  
válaszolnak

a Hol?, Merre? kérdésre  
válaszolnak

a Hogyan? kérdésre  
válaszolnak

pl.: ma, korán, azonnal, 
egyszer, most, jövőre, délelőtt, 

rögtön, mindig, manapság

pl.: kint, bent, lent, fent, alul, 
hazafelé, otthon, jobbra,  

visszafelé, felülre

pl.: gyalog, hirtelen, nagyjából, 
kutyafuttában, egyedül, együtt, 

hanyatt, mezítláb, igazán, jól

Szerkezetüket tekintve lehetnek:
– egyszerűek: pl.: veszteg, hirtelen, soha, néha, közben, nagyban, hátul, tegnap, végig, 

gyakran;
– összetettek: pl.: maholnap, odakint, lóhalálában, magánkívül, sülve-főve, tessék-lás-

sék, félig-meddig, unos-untalan, nyakra-főre, néha-néha.

FAJTÁI HATÁROZÓSZÓ

SZERKEZETÜK

SZERINT

Egyszerű

Összetett

Mondatbeli
szerepe Határozó

Időre utaló
kérdése:

Helyre utaló
kérdése:

Egyéb
körülményre

utaló kérdése:
Hogyan?

Hol? Merre?

Mikor?

4.   A 3. feladat határozószóit csoportosítsd hely, idő és egyéb körülmény fajták sze-
rint a füzetedbe!

IV
. S

ZÓ
FA

JO
K

 A
 M

O
N

D
AT

B
AN

: H
AT

ÁR
O

ZÓ
SZ

Ó
K

, M
O

N
D

AT
SZ

Ó
K

, I
G

EN
EV

EK



116

Gondolatébresztő
Keresd meg a határozószót Petőfi Sándor versrészletében! Milyen körülményt fejez ki?  
„Rabok tovább nem leszünk!” 

43.  Helyesírás, nyelvhasználat

A határozószók helyesírása
A határozószók helyesírására is fontos odafigyelnünk, különösen az alábbiakra:
– a kiejtés elve szerint írt határozószók: néha, közel, korán;
– a szóelemzés elve szerint írt határozószók: itthon, otthon, aztán, együtt, mindjárt, 

egyébiránt;
– a kétféle alakú helyhatározószók: bent – benn, kint – kinn, lent – lenn, fent – fenn;
– a fokozható határozószók: kijjebb, lejjebb, beljebb, feljebb;
– a kötőjellel írandó határozószók: egyes-egyedül, előbb-utóbb, hanyatt-homlok, hébe-

hóba, unos-untalan.

1.   Gyűjts időt kifejező határozószókat, amelyek az azonnal szinonimái! Írj az irodal-
mi művekben megismert régies kifejezéseket is!
Egyes határozószókat kétféle alakváltozatban is használunk, mindkettő  
helyes: lent – lenn, fent – fenn, kint – kinn, bent – benn, felül – fölül.

2.   Mit jelent egybeírva, és mit jelent különírva? A szópárok közül a pár egyik tagja 
az egyik, másik tagja a másik szóval alkosson mondatot! Utána beszéljétek meg a 
jelentéskülönbséget!

 Például: lóhalálában – ló halálában:
 Manci néni lóhalálában rohant haza, mert bekapcsolva hagyta a vasalót.
 A ló halálában senki nem volt bűnös, hiszen régóta beteg volt már.
 a) magánkívül – magán kívül
 b) ezenkívül – ezen kívül
 c) kutyafuttában – kutya futtában 
 d) maholnap – ma holnap Ez a rajz kutya- 

futtában készült.

Gondolatgyűjtő

A határozószók helyesírásában a kiejtés elvét használjuk (holnap, felül, kijjebb, lejjebb). 
Vannak olyan határozószók, amelyeknél a szóelemző elvet alkalmazzuk. Pl.: sebtében, 
kevésbé, mindjárt, mindnyájan, rögtön, feljebb, beljebb. Kötőjellel írandó határozószók 
pl.: emitt-amott, félig-meddig, hanyatt-homlok, előbb-utóbb, ímmel-ámmal, alig-alig.
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Gondolatébresztő
Hányféle köszönést használunk naponta? Kinek hogyan illik köszönni?

44. A mondatszók

1.   Milyen nevet tudnál adni az alábbi mondatszók egyes csoportjainak a használatuk 
célja alapján: helló, csövi, csaó, szervusz; aha, hát, nos, ühüm, ugye, apropó; sicc, pszt, 
hess, hohó, hé; lám, íme, ím!

2.   Gyűjtsd ki a mondatszókat, és jellemezd őket a Dóri naplójából vett példák alap-
ján!

3.   Alkoss mondatokat a következő mondatszókkal! Ügyelj a vesszőhasználatra! 
Dolgozz a füzetedben!
jajj, ácsi, haj, hej

 Dóri naplója

Jaj! De jó, hogy felébredtem! Nagyon furcsa álmom volt az éjjel. Hajótörést szenvedtünk, 
és ugyanarra a szigetre vetődtem, ahol Robinson Crusoe is élt. Sokáig úsztam a part felé, 
eleinte még hallottam, ahogy Dani kiabál utánam: „Hé! Hé! Vigyázz!” Aztán egy-
szerre ott állt előttem Robinson hatalmas szakállal. „Pfuj, mennyi hordalékot mosott ki a 
tenger! Te honnan kerültél ide?” – kérdezte. De álmomban nem tudtam válaszolni! Bi-
zony nem! Én, aki állítólag soha semmit nem hagyok szó nélkül. Talán a döbbenet tette, 
talán a rémület. Természetesen ezt ott nem tudtam végiggondolni.
 „Azon az elsüllyedt hajón utaztál?” – faggatott tovább.
 „Igen” – nyögtem ki végre. „Nahát, tudsz beszélni!” – örvendezett álmomban. „Ej-
nye, ne félj, nem bántalak!” – folytatta. Elvezetett a kunyhójához, megmutatta, hogyan 
rendezkedett be, majd elindult szokásos délelőtti vadászkörútjára. Amint egyedül marad-
tam, a mobilomat kezdtem keresni, de rájöttem, hogy az is odalett. Nagyon elkeseredtem. 
A félelem és a kimerültség miatt elnyomott az álom. „Óh, bárcsak álmodnám az egé-
szet!” – gondoltam magamban. Aztán összerezzentem, mert furcsa zajokat hallottam: 
puff, puff, reccs, puff. Erre ébredtem, szerencsére már a saját ágyamban. Azt hiszem, még 
sohasem örültem ennyire annak, hogy iskolába kell mennem!

4.   Milyen helyzetben hangozhatnak el az alábbi mondatszók? Alkoss hozzájuk egy 
történetet!
Jé! Pfuj! Ujjé! Brr!
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Meghatározás. A mondatszók elnevezés összefoglaló név. Olyan szavak, tulaj-
donképpen egyszavas kifejezések, amelyek önmagukban is képesek önálló mon-
datot alkotni. Gyakran egyszavas mondatokként találkozunk velük (vagyis mondat-
értékűek), illetve a mondat elején vagy végén önálló tagmondatot alkothatnak: Jaj! 
Aha. Hm, de sokat ettem! Nahát, már itt is vagy? A mondaton belül sem kapcsolódnak 
össze más szavakkal. Általában nem toldalékolhatók, bár egy-két kivétel mégis akad. 
Pl.: nesze – nesztek, szervusz – szervusztok.

Csoportosítás. A mondatszók főbb csoportjai:
1. Az indulatszók érzést, lelkiállapotot, heves érzelmeket, akaratot fejeznek ki. 

Ezt sokszor a hangsúllyal, hanglejtéssel, hangerővel is érzékeltetjük. Pl.: hurrá, hű, hej, 
oh, jaj, ó, brr, pfuj, jé.

2. A kapcsolattartás mondatszavai közé tartoznak többek között:
– a köszönések: csókolom, szervusz, adjisten, helló, pá, viszlát;
– a társalgást szervező, a szó átadását-átvételét is jelző szavak: ühüm, ja, á, aha, hogy-

isne, nos, ugye, szóval;
– az akarat kifejezésére szolgáló szavak: hohó, pszt, hess, irgum-burgum;
– a rámutató mondatszók: lám, íme.
3. A hangutánzó mondatszók közé soroljuk az állati, természeti, emberi hangadást 

jelölő mondatszókat. Sok ilyet használtál például akkor, amikor beszélni tanultál. Pl.: 
nyihaha, miau, durr, bumm, reccs, brühühü, zutty, hapci, hukk, cupp, piff-puff, bim-bam.

Helyesírásuk. Ha nem külön mondatként szerepelnek, hanem több mondatot 
kapcsolunk össze, a mondatszó és a mondat határára vesszőt teszünk. Pl.: Íme, kész 
vagyok. Eljössz a buliba, ugye?

MONDATSZÓK

Indulatszók
pl. hurrá, jaj, oh, pfuj, jé

Kapcsolattartás mondatszavai
• köszönések, pl. csókolom, szia, helló, csá, viszlát
• társalgást szervező szavak, pl. ühüm, ja, nos, ugye, szóval
• akarat kifejezése, pl. pszt, hess, cicc, irgum-burgum, ácsi
• rámutató szavak, pl. lám, íme

Hangutánzó mondatszók
pl. miau, nyihaha, bim-bam, zutty, hapci

MONDATSZÓK

Indulatszók
pl. hurrá, jaj, oh, pfuj, jé

Kapcsolattartás mondatszavai
• köszönések, pl. csókolom, szia, helló, csá, viszlát
• társalgást szervező szavak, pl. ühüm, ja, nos, ugye, szóval
• akarat kifejezése, pl. pszt, hess, cicc, irgum-burgum, ácsi
• rámutató szavak, pl. lám, íme

Hangutánzó mondatszók
pl. miau, nyihaha, bim-bam, zutty, hapci
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Gondolatébresztő
Ki tanít? A tanító. Ki vezet? A vezető. Folytasd a sort! Pl.: Ki rajzol? Ki ír?

45. Az igenevek – a főnévi igenév

1.   Csoportosítsátok a következő -ni végű szavakat szófajuk szerint! Most a jelenté-
sük és a toldalékolhatóságuk segít. Melyik szófajcsoportba tartozókat ismertétek 
fel? Ezeknek mi a mondatrészi szerepük? Bizonyítsátok egy-egy szó mondatba 
foglalásával! Milyen jellemzőit találtátok a harmadik csoportnak? Foglaljátok 
mondatba, állapítsátok meg, mi lehet a mondatbeli szerepük?

zokni

beszélni

keni

feni

fogni

várni

kenni

póni

köszöni

lokni

 Dóri naplója

Döme mostanában megint rengeteget rajzol. Nemcsak olyan gyerekes krikszkrakszokat, 
mint régebben. Komoly képeket készít, amiket van türelme órákig színezgetni. Aztán 
mindegyiket meg kell néznem, és végig kell hallgatnom, melyik mit is akar kifejezni. Bár 
nem tudok az öcsémmel mindig türelmes lenni, ez nem zavar, mert Döme egy-egy kép 
köré képes fantasztikus történeteket szőni.
 Tegnap délután megint képbemutatót tartott nekem. Ahogy néztem a zöld réten játsza-
dozó húsvéti nyuszikat, és láttam köröttük a színes virágokat nyílni meg a napot aranylón 
ragyogni, és ahogy hallgattam Dömét mesélni, hirtelen eszembe jutott Kosztolányi. Az-
előtt soha meg sem fordult a fejemben, hogy a színekhez tulajdonságokat is lehet párosítani! 
„Tréfás-lila, néma-szürke” – Döme képei pont ilyenek! Hirtelen fel kellett olvasnom 
neki az egész verset. Ő látszólag oda sem figyelt, csak színezgetett. Aztán megszólalt: 
„Fel kéne olvasnod újra” – mormolta. (Közben anya bejött, mert nem szoktunk ilyen 
csendben lenni, és már le kellett volna vinnem a szemetet.) A második felolvasás után 
Döme vigyorogva mutatta meg a festményét, amin nem lehetett nem felismerni a vers szí-
neit! Este a család nem győzte őt dicsérni, amit – most az egyszer – eszemben sem volt 
kifogásolni. Lehet, hogy az öcsémből a végén még művész lesz?

Az igeneveket igéből képezzük, és a mondatban főnévként, melléknévként, határo-
zószóként használjuk. Mondatrészi szerepük is ezekkel megegyező: alany, tárgy; jelző 
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vagy állítmány; vagy valamilyen határozó. Eszerint van főnévi igenév (futni), mel-
léknévi igenév (például: merengő, fájó, várt [születésnap], és tanulandó [vers]), határo-
zói igenév (játszva).

A főnévi igenév képzője a -ni, ezzel az igékből tudunk főnévi igenevet képezni.
Az -sz végű igetövek esetében a -sz nélküli tőhöz -nni alakban kapcsolódik a kép-

ző (hi-sz – hi-nni, le-sz – le-nni, te-sz – te-nni, ve-sz – ve-nni, vi-sz – vi-nni).

Felszólítás. Ne használd a főnévi igenevet felszólításra: Felkelni! Megenni! Udva-
riasabb forma: (Légy szíves,) kelj fel! (Legyetek szívesek,) egyétek meg!

2.   Helyettesítsd be szóban az ige megfelelő igenévi alakját a mondatba, és írd le a 
füzetedbe!

Minden nap nekem kell a kutyámat (levisz E/1.) ………………… sétálni.

Ma nektek kell (mosogat T/2.) …………………!

A jobb jegyért (tanul E/2.) ………………… szükséges.

A főnévi igenév ragozása. A főnévi igenév ragozható (meg kell tennem, nem 
szabad futkároznod, el lehet mennie, szükséges pihennünk, fölösleges kiabálnotok, nem  mu-
száj felírniuk). A személyrag utal a cselekvést végző számára és személyére. Például: 
tennem: E/1.

Bizonyos esetekben nem kerülhetjük el a főnévi igenév ragozását, hogy közlé-
sünk egyértelmű legyen. A Klárinak meg kell mondani az igazat mondat jelentheti azt, 
hogy Klárinak meg kell mondania az igazat. Klárinak meg kell mondanom (monda-
nod, mondanunk stb.) az igazat.

A főnévi igenév és a jövő idő. Az igeidőkkel kapcsolatban már tanultál a jövő 
időről, amelyet főnévi igenévvel és a ragozott fog segédigével is kifejezhetünk: tudni 
fogom, menni fogunk, olvasni fogják stb.

3.   Keress még igéket és mellékneveket, amelyek mellett ragozott főnévi igenevet hasz-
nálunk!

4.   Jellemezd a főnévi igenevet szófaji tulajdonságai alapján a naplóból vett példák-
kal!
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5.   Ági szeret olvasni. El kell olvasnom a 
könyvet. Vissza kell vinneteket a könyv-
tári könyveket! Messzire lehet ugranunk a 
sportpályán. Neked is akarnod kell, hogy 
sikerüljön a sütemény.
Keresd meg a mondatokban a főnévi 
igenevet! Írd le a füzetedbe úgy, hogy 
a számát és személyét is jelöld a meg-
talált főnévi igenévnek!

Gondolatgyűjtő

Főnévi igenév:
– képzése: ige + -ni képző, melynek van -ani/-eni változata is, pl.: fogni, váltani, menteni;
– az sz hangra végződő igékhez -nni alakban kapcsolódik, pl.: tesz – te-nni, iszik – i-nni;
–  ragozható, mellette gyakran jelennek meg a kell, szabad, lehet, muszáj stb. szavak, pl.: men-

nem kell, muszáj elolvasnod;
– további használata: 
a)  jövő idejű igék képzésekor: főnévi igenév + fog segédige ragozott alakja, pl.: írni fognak, 

vinni fogjuk;
b) parancsoló jellegű felszólításnál, pl.: Felállni!, Aludni!

HÁZI FELADAT

1.   Készítsd el a füzetedben a főnévi igenevek személyragos alakjainak táblázatát a 
hoz és tesz igék ragozott alakjainak beírásával! Jelöld színessel azt a betűt a rago-
zott szavakban, ami a -ni képzőből maradt!

Egyes szám Többes szám

1. személy

2. személy

3. személy

Pantomimes szóalkotó
Egy-egy önként jelentkező álljon ki az osztály elé, és mutasson be egy általa ki-
talált mozdulatsort (pl.: fusson, olvasson, egyen stb.)! Az osztály feladata, hogy 
miután kitalálta, mit csinál az illető, olyan szlogenszerű mondatokat alkosson a 
cselekvéshez, melyekben igenevek szerepelnek! (Pl.: Tanácsos egészséges ételeket enni. 
 Az ebédelő embert nem illik zavarni.)

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK
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Gondolatébresztő
Figyeld meg a három kiemelt szót! Milyen hasonlóságokat fedezel fel közöttük azon kívül, 
hogy ugyanazt az igetövet tartalmazzák? 
feladatlapot kitöltő lány, kitöltött feladatlap, kitöltendő feladatlap

46. A melléknévi igenév

 Dóri naplója

Legutóbb, alig két hete apa 40. születésnapját ünnepeltük, meghívtuk az egész családot. 
Az ajándék mellé a családtagok mindig írnak egy kis versikét az ünnepeltről. Most is tar-
tottunk egy ilyen versíró délutánt, és egymás szavába vágva kerestük a rímeket. Aztán a 
nagy napon az ebédlőben terített asztal várta a vendégeket. Apa frissen vasalt ingben, iz-
gulva leste a rokonokat, mert reggel anya szaggató fejfájással ébredt, de szerencsére hamar 
elmúlt. A forró leves után sült hús, töltött csirkecomb és tört krumpli következett. Miután 
apa mindenkinek töltött, koccintottunk, és a tortán a gyertyákat meggyújtva elkezdődött a 
köszöntés és a különös gondossággal becsomagolt ajándékok átadása. A nappaliban a kávé 
mellett apa testvérei és a nagyiék felváltva meséltek mókás történeteket az elmúlt negyven 
évről, egészen apa születésétől kezdve. Döme az unokatesóinkkal – elunva a sok mesét – a 
szobájában játszott, ahonnan felváltva rohantak ki sült gesztenyéért meg pörkölt mogyoró-
ért. Este, miután mindenki elment, anya és apa kimerülve, de mosolyogva huppantak bele 
a fotelba. Szerintem is szuper születésnap volt!

1.   Állapítsd meg az alábbi állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak!
a) A főnévi igenevet ragozhatjuk.
b) A igenév a mondatban az ige szerepét tölti be.
c) A főnévi igenevet főnévből képezzük.
d) Az igeneveket igéből képezzük.
e) A főnévi igenevet érdemes felszólításkor használni, mert udvarias.

2.   Hasonlítsátok össze a mondatpárokat!
Minden tele volt sárga levelekkel. Minden tele volt sárguló levelekkel.
A piszkos ruhákat a szennyesbe tedd! Az összepiszkolt ruhákat a szennyesbe tedd!

Vizsgáljátok meg a mondatok jelentését és a sárga – sárguló, piszkos – összepiszkolt sza-
vak mondatbeli szerepét!

A melléknévi igenév. Mint minden igenevet, a melléknévi igenevet is igéből 
képezzük, képző segítségével. A mondatban a melléknévhez hasonlóan viselkedik. 
A cselekvést, történést fejezi ki a melléknévhez hasonlóan tulajdonságként: olvasó 
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ember, olvasott könyv, olvasandó levél. A melléknévi igenév 
általában nem toldalékolható, de vannak azért kivételek, 
pl.: bántóan, futólag.

A melléknévvé vált melléknévi igenevek fokozhatók: meglepő, 
meglepőbb, legmeglepőbb; irigyelt, irigyeltebb, legirigyeltebb stb.

Típus Képzője Példa

Folyamatos -ó/-ő olvasó (ember), őszülő (férfi)

Befejezett -t/-tt
elakadt (autó), elkapott 
(labda)

Beálló -andó/-endő
megtanulandó (vers), 
beismerendő (hiba)

Fajtái. A melléknévi igeneveknek három típusuk van:

3.   Keress Dóri naplójából példákat a melléknévi igenevek három fajtájára!

4.   Hasonlítsd össze a szószerkezeteket! Ugyanaz a szó milyen jelentésben szerepel 
bennük? Miért nevezzük ezeket a szavakat többszófajúaknak?
olvasó néni – Kedves Olvasók! 
a képet nagyító eszköz – ez egy nagyító
az akkumulátort hűtő ventilátor – elromlott a hűtő

Melléknévi igenév vagy főnév? Több melléknévi igenév az idők folyamán 
főnévvé lett, pl.: író, tanító, háló(szoba), vasaló stb. Ahhoz, hogy eldöntsd, igenévvel 
vagy főnévvel van-e dolgod, figyeld meg mondatbeli szerepét. A melléknévi ige-
név után a mondatban – mintha csak melléknév lenne – egy főnév áll, a Milyen? + 
alaptag kérdésre felelő, tehát jelző (olvasó néni, nagyító eszköz, hűtő ventilátor stb.).  
A főnévvé vált melléknévi igenév (Az olvasó bement a könyvtárba) a mondatban a Ki? 
+ állítmány kérdésre felelő alany. Segít a toldalékolás is: a melléknévi igenevet nem 
tudod toldalékolni, míg a főnevet igen: Kedves olvasóim! Kérem a nagyítót! Tedd a ma-
radékot a hűtőbe!

5.   Figyeljétek meg a következő szavak különbségét is a szószerkezetekben!
megsült kacsa – megsült a kacsa, feltett kérdés – feltett egy kérdést,
lerobbant busz – lerobbant a busz

Ezeket is ugyanúgy kell megkülönböztetned, mint az előző két szófajt: figyelned kell 
a szó mondatbeli helyzetére és a toldalékolhatóságra. Melyik befejezett melléknévi 
igenév és melyik a múlt idejű ige? 
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Gondolatgyűjtő

képzése: ige + -andó/-endő
pl. elhozandó, elvégzendő,
megkerülendő

képzése: ige + -t/-tt
pl. elképzelt, megértett,
látott

képzése: ige + -ó/-ő
pl. olvasó, csengető,
alakuló

FOLYAMATOS

MELLÉKNÉVI IGENÉV

BEÁLLÓBEFEJEZETT

HÁZI FELADAT

1.   Mi a közös az igenevek képzésében és mondatbeli szerepükben?

Szoborjáték
A játék előkészületeként a fenti képhez hasonlóan írjatok fel külön cetlikre minél 
többféle cselekvést, mozdulatot kifejező igét, igenevet! Helyezzétek el ezeket a 

kártyákat az asztalra írással lefelé, összekeverve! Alkossatok párokat! A párok egyik tagja a 
szobor, másik tagja a szobrász. A szobrász húzzon egy kártyát, majd az azon szereplő moz-
dulatnak megfelelően állítsa be a szobrát! A szobornak kell kitalálnia, hogy mit csinál ő. Ha 
sikerült neki, akkor szerepet cserélnek. Segít a fenti illusztráció.

JÁTÉKOS ANYANYELVÜNK
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Gondolatébresztő
Idézd fel, mit fejeznek ki a határozószók! Hogyan kérdezünk rájuk? Mire használjuk őket?

1.   Keress Dóri előző leckében lévő naplójából az ige + -va/-ve, -ván/-vén képzős sza-
vakat!

A határozói igenév. A határozói igenevet igéből képezzük, és a mondatban 
határozóként használjuk, időre, állapotra és módra utaló körülményt fejeznek ki. 
Például: Hazaérve (amikor hazaért) evett pár falatot. Mosolyogva tette elém kedvenc süte-
ményemet. Az ablak nyitva volt.

Képzője: -va/-ve, -ván/-vén például: írva, kérve, uralkodván, teremtvén. A -ván/-vén 
toldalékos alakok régies hangzásúak, ma már nemigen használjuk őket.

A határozói igenevek nem toldalékolhatók.

2.   a)  Az alábbi szósorban határozói igenevek szerepelnek. Vagy mégsem? Válogasd 
ki a kakukktojásokat, azaz azokat a kifejezéseket, amelyek nem (vagy nem 
csak) határozói igenevek! Írd le ezeket a füzetedbe, majd nevezd meg a szófa-
jukat!

nyitva nyilván dolgozva nyelve megküzdvén láva

3.   Melyiket érzed helyesnek a mon-
datpárok közül? Indokold!
A kutyaiskolában az oktató foglalkozik 
a kutyával. – A kutyaiskolában foglal-
kozva van a kutyával.
Péter el van aludva. – Péter elaludt.
Az óvodás kislány leült. – Az óvodás 
kislány le van ülve.

A határozói igenevek használata. Használatuk során a legtöbb probléma ab-
ból adódik, hogy gyakran helytelenül használjuk együtt a létigével.

Segítségedre lesz, ha megjegyzed, hogy:
helyesen használjuk, ha:
– állapotot vagy állapotváltozást fejez ki: Vigyázz, a kerítés frissen van festve!
– a cselekvés befejezettségére, eredményességére utal: Ki van zárva, hogy ne sikerüljön a 

nyelvtanvizsgánk.

47. A határozói igenév
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– nem tartjuk fontosnak megnevezni a 
cselekvőt (a személytelenség hangsú-
lyozására): A vizsgálat még nincs lezár-
va.

helytelenül használjuk, ha megne-
vezzük a cselekvőt:

– A macska fel van mászva a fára. Helye-
sen: A macska felmászott a fára.

– A testvérek össze voltak veszve. Helye-
sen: A testvérek összevesztek.

4.   Hány szó? Alkoss mondatot! – megvanrepedve, bevanzárva

Helyesírása. A határozói igenevek helyesírására akkor kell odafigyelnünk, ha az 
igekötő és az igenév közé beékelődik a van, volt, lesz szó: ki van fizetve, meg lesz csinál-
va, oda volt téve stb. Létezik olyan mondat, amelyben a kivan, meglesz, odavolt szavakat 
egybeírva használjuk: A barátom teljesen kivan. Meglesz, amit kértél! Teljesen odavolt, 
komolyan aggódtunk érte. Ám itt nem követi határozói igenév az igét, ezek igekötős 
igék.

Gondolatgyűjtő

Határozói igenév:
– képzése: ige + -va/-ve, -ván/-vén képző, pl.: zárva, letéve, megírva, menvén;
– nem toldalékolhatók, a határozószókhoz hasonlóan viselkednek;
– kifejezik:

azt a cselekvést, történést vagy állapotot, amely egy másik cselekvés, történés vagy állapot 
körülménye. Pl.: megérkezvén leült.

Határozói igenév:
– képzése: ige + -va/-ve, -ván/-vén képző, pl.: zárva, letéve, megírva, menvén;
– nem toldalékolhatók, a mondatban a határozószókhoz hasonlóan viselkednek;
– kifejezik: azt a cselekvést, történést vagy állapotot, amely egy másik cselek-

vés, történés vagy állapot körülménye. Pl.: megérkezvén leült.

HÁZI FELADAT

1.   A következő szólásokat magyarázd meg, majd állapítsd meg bennük a -va/-ve, 
-ván/-vén-re végződő szavak szófaját!

 Ne igyál előre a medve bőrére! Meg van kötve a keze. Ami a szívén, az a száján.
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1.   Csoportban dolgozva, szóforgóval adjatok egymásnak feladványokat a következő 
módon: az első diák mond egy példát valamelyik igenévre, a második megnevezi, 
melyik igenévről van szó, majd ő mond példát a harmadiknak, és így tovább. Így 
folytassátok legalább három teljes körig! Pl.: (1. diák) futva – (2. diák) határozói 
igenév; olvasni – (3. diák) főnévi igenév; elolvasandó…

2.   Befejezetlen mondatok – Fejezd be, egészítsd ki az alábbi mondatokat a füzeted-
ben egy-egy szóval, kifejezéssel! Milyen szófajú szavakat használtál?

 A szabadidőmben szeretek … A szabadidőmben nem szeretek …
 Meg fogjuk … a kerítést. A kutyát le kell majd …

3.   Most párokban foglaljátok mondatba a következő szavakat helyesen leírva, és ál-
lapítsátok meg itt is a szófajt!
megtudtaoldani – megtudta  elvantörve – elvan  megfogja – megfogjacsinálni

4.   Képző? Jel? Rag? – Döntsd el, hogy az alábbi mondatokban szereplő -t/-tt végző-
désű kiemelt szón a végződés képző, jel, rag vagy egyik sem! Bontsd elemeire az 
adott szót, és írd le a füzetedbe, majd nevezd meg a szófaját és a toldalék fajtáját!
a) Bort bontott a megterített asztalnál.
b) Hírt kapott arról, hogy Pécsett gólt rúgott a csapat.
c) Egyenest a pulthoz lépett.
d) Minden elénekelt dal nagy tapsot kapott.
e) Ezüst fény vonja körül a befagyott Balatont.
f) „Mint az őrült, ki letépte láncát, / Vágtatott a Tisza a rónán át.”

(Petőfi Sándor: Tisza)

b) Játsszatok csoportmunkában a vers igéivel! Alakítsátok át az igéket a tanult 
igenevek valamelyikére! Olvassátok fel a legjobban sikerült átalakított verseket!

5.   a) Radnóti Miklós Bájoló című verséből keress két igenevet!

Rebbenő szemmel
ülök a fényben,
rózsafa ugrik
át a sövényen,
ugrik a fény is,
gyűlik a felleg,
surran a villám

s már feleselget
fenn a magasban
dörgedelem vad
dörgedelemmel,
kékje lehervad
lenn a tavaknak
s  tükre megárad,

jöjj be a házba,
vesd le ruhádat,
már esik is kint,
vesd le az inged,
mossa az eső
össze szivünket.

48. Az igenevek – gyakorlás – összefoglalás
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Gondolatgyűjtő

IGENÉV

FŐNÉVI IGENÉV MELLÉKNÉVI IGENÉV HATÁROZÓI IGENÉV

képzése: ige + -ni
pl. enni, kérni, tenni

képzése: ige + -ó/-ő, ige + -t/-tt,
ige + -andó/-endő
pl. olvasó, megértett, elvégzendő

képzése: ige + -va/-ve,
-ván/-vén
pl. elemezve, utazva,
megfázva, megérkezvén

HÁZI FELADAT

1.   Készíts gondolattérképet az igenevekhez! Minden fajtához írj 5-5 példaszót!

Jelöljétek ki a tanterem egyik sarkát „Ige” saroknak, ill. a másikat „Igenevek” saroknak! 
A tanártól minden diák kap egy kártyát, amelyen egy szó olvasható: vagy ragozott 
ige, vagy valamilyen ragozott igenév. A kihúzott kártyán szereplő szó alapján keres-
sétek meg a helyeteket, és álljatok a megfelelő sarokba! Ezután közösen beszéljé-

tek meg és ellenőrizzétek, hogy mindenki jó helyen áll-e. Nehezíthetitek a feladatot, ha a te-
rem különböző pontjait további alcsoportokról nevezitek el, és eszerint csoportosultok oda. 
Pl.: múlt idejű ige, feltételes módú ige, főnévi igenév, melléknévi igenév stb.

TÁRSASJÁTÉK

Ajánlott tananyag:
Többszófajúság
Az igenevek kapcsolata a többi szófajjal

A szófajok használatának nyelvhelyességi kérdései
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Gondolatébresztő
Gyűjts reklámszövegeket! Melyik tetszik neked? Miért?

1.   Csoportban dolgozva beszéljétek meg a Deszka fesztivál plakátjait! 
a) Mi a hirdetés célja?
b) Milyen formai megoldások utalnak a tartalomra?

A reklámhirdetések, az apróhirdetések, a plakátok célja ugyanaz: rá 
akar ják be szél ni az embereket a szolgáltatás igénybevételére, a vásárlásra. Kommuniká
ciós céljuk szerint: tájékoztatók, felszólítók, magyarázók, rábeszélők.

2.   Melyik csoportba sorolnád a fenti plakátokat? Miért?

3.   Hogyan szolgálja a reklámot a tipográfia (nyomdai megjelenítés)?

A nyomdai megjelenítés. A betűk típusa, formája, mérete, elrendezése; illusztrá
ció, díszítés; a nyomdai termék vastagsága, mérete, színe.

A betűtípus. Amikor elsőben a betűvetéssel ismerkedtél, tanítód a magyar írás
norma szerint tanította neked a betűk formálását, hurkolását. Aztán mivel sokat gya
koroltál, lassan kialakultak a rád jellemző betűformák és az íráskép, amelyben – bár 
látszólag csak a kezeddel írsz – mégis egész személyiséged benne rejlik.

49.  Plakát, meghívó
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Kézzel írt szövegben is használhatsz különböző betűtípusokat (váltogathatod pél
dául az írott és nyomtatott betűvel írt szavakat), ezzel is segítve a fontosabb részek, fe
jezetek, főbb vázlatpontok kiemelését. Ha számítógéppel szerkeszted meg a szöveget, 
sokkal több lehetőség közül választhatsz. Több száz betűtípus áll a rendelkezésedre, 
de fontos, hogy mindig a mondandódhoz legjobban illőt válaszd. Ha például Dobó 
Istvánnak írsz képzeletbeli levelet, használhatsz régi kézírásra emlékeztető betűtípust, 
de egy komoly kiselőadáshoz sokkal inkább a Times New Roman vagy az Arial illik.

A lényeg kiemeléséhez használhatsz dőlt, aláhúzott vagy éppen kövér betűket, 
betűsablonokat, és válogathatsz az egész színskálából. Arra azonban ügyelj, hogy ne 
legyen a szöveg túl „tarkabarka”, és kétháromféle betűtípusnál ne használj többet 
egy íráson belül, mert az már inkább kuszaságot sugall, zavaró hatású.

4.   Gyűjtsétek össze páros munkában, mi a közös a meghívók tartalmában?

A meghívó elemei: ki hív meg, kit hív meg, mi az alkalom, mikorra és hova hív 
meg?

A digitális szöveg Minden számítógéppel létrehozott dokumentum digitá
lis szöveg. Még akkor is, ha nem verbális jelekből, hanem piktogramokból, rajzból 
vagy képsorokból áll. A digitális szöveget nem mindig egyirányú szemmozgással, 
folyamatosan olvassuk, mert alapvetően információfeldolgozási folyamatról van szó.  
Az olvasás egyúttal a tartalmas elemek kiválasztását és felhasználását is jelenti. A di
gitális szövegek az új, információs írástudáshoz kapcsolódnak.

Jó tanács: Bármiféle szöveg képének megtervezésekor érdemes a sortávolságra és 
a margóra is odafigyelni. Tapasztalhatod, hogy a betűformák (a dőlt, félkövér vagy 
ritkított betűs kiemelések; a kisbetűs és nagybetűs változatok) szinte irányítják az 
olvasó tekintetét, ezzel befolyásolnak is.

 
Az írott szöveget kiegészítő legfontosabb nem nyelvi jelek:
• margó, • szövegkiemelés, esetleg színek,
• bekezdések, • javítások,
• sorok, sortávolság, • olvashatóság,
• betűtípus, • kézzel írt levél esetén a papír minősége, a toll fajtája.

HÁZI FELADAT

1.   Tervezz figyelemfelkeltő plakátot az iskolai papírgyűjtéshez!

5.   Tervezz különböző betűtípusokkal meghívót a szülinapi bulidra!
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Gondolatébresztő
Hozz példát a könyvismertetésre! Magyaráz meg: hol találod a könyvön?

1.   Milyen tartalmi elemei vannak a könyvismertetés
nek, ajánlásnak?

2.   Hogyan kapcsolnád az előző óra anyagához a könyv
ismertetést?

A könyvajánló, könyvismertető lehet egyéni 
vélemény vagy tárgyilagos ismertetés. Nem mondja el 
a történet kimenetelét, mert akkor már nem olvasnák 
el a művet. Az érdeklődés felkeltésére írják, terjedelme 
rövid.

Részei
I. A mű megnevezése – szerző, cím, kiadó, a kiadás 

éve, oldalak száma.
II. A szerző és a mű bemutatása – néhány érdekes

ség az íróról és a műről, esetleg egy részlet elmondása, 
azzal, hogy akit érdekel a befejezés, olvassa el a művet. 
Vélemény megfogalmazása.

III. Összegzés – kinek, melyik korosztálynak szól az 
ajánlat, miért?

A célcsoport az embereknek az a csoportja, akikhez el 
akarják juttatni az információt, akiknek el akarnak adni valamit.

3.   Menjetek a könyvtárba, és olvassatok el 45 papíralapú és online könyvismerte
tőt! Érveljetek, melyik tetszett / nem tetszett, s miért?

4.   Írj könyvismertetőt kedvenc könyvedről osztálytársaidnak!

HÁZI FELADAT

1.   Írj könyvismertetőt/filmajánlót az Egri csillagokhoz!

50.  Könyvismertető, ajánlás
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51. Tájékozódás –
 papíron és online

Gondolatébresztő
Találkozol-e igazán a korosztályotoknak megfelelő gyermeklapokkal az újságosnál vagy a 
postán? Állítsd össze osztálytársaiddal, milyen érdeklődési területeket, rovatokat igényel-
nétek, milyen színeket és képanyagot fogadnátok szívesen! 

Régebben sok gyerekeknek szóló, színvonalas újság jelent meg. Ilyenek ma szinte alig 
vannak. Ebben a leckében ezért elsősorban az interneten a korosztályodnak szánt vagy 
ajánlható nyelviirodalmi tájékoztató oldalakra hívjuk fel a figyelmed.

Mai gyermeklapok
• Csodaceruza – (a papíralapú újságnak van internetes oldala is: 

www.csodaceruza.hu). A folyóirat 14 éve működik, kortárs írók és 
illusztrátorok részvételével. A lap célkitűzése, hogy a gyerekek 
minőségi gyermekirodalmat olvassanak. A nyomtatott kiadvány 
mellett számos interaktív program is kapcsolódik az olvasás 
népszerűsítéséhez. Ilyen például a tanítási időben hetente meg
jelenő játék vagy a Szerkeszd velünk a Csodaceruzát! program az 
újság honlapján. A Csodaceruza szerkesztősége szívesen tesz ele
get a meghívásoknak.

• Szitakötő – a kíváncsi gyerekek lapja (www.szitakoto.com). Nemcsak tudományos 
ismeretterjesztő, hanem irodalmi, művészeti írások is találhatók a Szitakötőben, amely 
oktatási segédanyag is. Felöleli az összes tantárgy területét, elsősorban felső tagozato
soknak szól.

Gyermek-ifjúsági oldalak a neten
• Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum olvasási 

portálja évfordulókhoz és országos rendezvényekhez kapcso
lódik, az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szer
vezésével az iskolai könyvtárakra irányítja a figyelmet. Intéz
ményi keretei között és ezek támogatásával folyik a Bendegúz 
Tudásbajnokság www.bendeguzakademia.hu/tudasbajnoksag. Ez 
olyan országos tanulmányi vetélkedő, amely „játékosan tanít, 
erősít és fejleszt”. 

• A Móra Kiadó (www.mora.hu) honlapján eléggé sok 
szempont alapján lehet tájékozódni, megtalálhatod rajta a 
kamasz korosztály könyvajánlóit is rövid ismertetésekkel. Az új ifjúsági soro
zatok és más könyvek mellett ekönyvek (elektronikusan letölthető könyvek) és igé
nyes hangoskönyvek is szerepelnek a kínálatban. 
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• A pozsonyi Pagony Kiadó (www.pagony.hu) könyves blog oldalán folyamatosan 
megjelennek kritikák ifjúsági olvasmányokról is. A kamaszolvasói könyvajánló példa 
lehet számotokra is: minden iskolai vagy osztályújságban, faliújságon vagy osztály
közösségi oldalon egy állandó rovat lehetne a könyvkritika és olvasmányszemle, amit 
egymás számára írhatnátok saját olvasmányélményeitekből. 

• A Magyar Olvasástársaság honlapja (www.hunra.hu) szülőknek és könyvtáro
soknak nyújt segítséget elsősorban, de Gyermekirodalmi adatbázis című menüje – www.
ki.oszk.hu/gyerekirodalom – kifejezetten hozzáértők könyvajánlásait tartalmazza diákok 
számára. 

Múzeumpedagógia és honlapok az anyanyelvről
• A Magyar Nyelv Múzeuma – az anyanyelvi tudatosságért (www.pim.hu/hu/

nyelvmuzeum) Széphalmon, Kazinczy Ferenc egykori bányácskai gyümölcsöskertjének 
helyén, 2008ban nyílt meg Európa egyetlen anyanyelvről szóló múzeuma. A mú  
zeum múzeumpedagógiaianyanyelvi nevelési programjának két alapfeladata van:

– a nyelviirodalmi (kulturális) nemzeti hagyományok megismertetése és így a 
nemzeti öntudat, a magyar nyelv és kultúra iránti elkötelezettség erősítése;

– az anyanyelvi ismeretterjesztés, a tudatos nyelvhasználatra nevelés: a nyelvi tuda
tosítás.

• Európai honlap az anyanyelvi tudatosságért – A languagesindanger.eu elne
vezésű honlap (www.hu.languagesindanger.eu) a veszélyben lévő nyelvek beszélőinek 
a támogatására és a világ nyelvi sokféleségének a megőrzése érdekében született.  
A honlapnak van egy magyar nyelvű változata, amelyen tájékozódhatsz és érdekes tu
dásanyagot is találhatsz. Megtudhatod például, hogy a magyar nem is olyan kis nyelv, 
mégis felvetődik jövőjének kérdése. 

• A Nyelv és Tudomány (www.nyest.hu) elnevezésű népszerű tudományos por
tál, blogoldal és anyanyelvi fórum oldalán számos aktuális érdekességet olvashattok 
élő és formálódó anyanyelvünkről. Komoly és olykor vicces anyanyelvi jelenségekről, 
hírekről egyaránt tudósítanak. A szótárakról például ezt írják: „A hagyományos szó
tárban lapozgatva két lépésben lehet eljutni a tüzetes felvilágosításhoz, míg a számí
tógépes programok a kért szó azonosításakor azonnal képesek lennének egyetlen lé
pésben az utalási helyre ugrani. Várhatóan a jövő Nagy magyar e-szótára, amely minden 
használatos magyar szót tartalmazna, hatalmas adatbázisok alapján készülhetne el.”

Szótárak anyanyelven – egynyelvű szótárak – szótárhasználat 
A szótárak sokféle alakban és méretben jelennek meg, a tartalmuk (a címszavak 
mennyisége) és a formájuk (az információk elrendezése egyegy címszó alatt) óriási  
különbségeket mutathat. Egy nyelv szókincsének alapos tanulmányozását igazán a 
legnagyobb szótárak segítik elő, de érdemes használni már az egyszerűbb diákszótára
kat is, hiszen a szótárak segítőeszközök a tanulásban. 
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• A TINTA Könyvkiadó (www.tintakiado.hu) 1992 óta 
foglalkozik nyelvészeti szakmunkák és szótárak kiadvány
szerkesztésével. Többek között részt vett az Akadémiai Kiadó 
Képes diákszótárának előállításában, az Unikornis Kiadó Jókai- 
szótárának a munkálataiban. Olyan hiánypótló szótárak kiadója, 
mint például: a Magyar szókincstár, a Magyar szólások és közmon-
dások szótára, a Magyar közmondástár, az Értelmező szótár. 

• A Digitális Tankönyvtár oldalról (www.tankonyvtar.hu) 
letölthető többek között a Tinta Könyvkiadó által kiadott 
Magyar értelmező szótár diákoknak című egynyelvű szómagya
rázó szótár is. Ez elsősorban 10–15 éves tanulók számára készült. A szótárban meg
magyarázott szavak között nyelvünk mindennapi szavai mellett találunk elavult, régi 
és új, napjainkban keletkezett szavakat is. Minden szó jelentéséhez példamondat kap
csolódik, így a meghatározások a példamondatokkal együtt jól megvilágítják az adott 
szó használati körét is.

Milyen a jól használható szótár? A könyv papíralapú változatnál a papír 
minőségét és a kötést külön érdemes megvizsgálni. Jó, ha a kötés megengedi, hogy 
teljesen kinyissuk a kötetet. Egyébként mérvadónak tekintheted, hogy akár nyomta
tott, akár online, akkor jó egy anyanyelvi értelmező szótár, ha az alábbiak megtalál
hatók benne:

Gondolatgyűjtő

Érdemes megismerkedned az ifjúsági és gyermeklapok, tájékoztató és ismeretterjesztő 
honlapok és könyvkiadói online felületek anyagaival! Ezek a kortárs irodalom legújabb mű-
veit is ajánlják a korosztályodnak, s érdekes feladatokat juttatnak el hozzád. Az egynyelvű 
szótárak gyors és hatékony segítséget jelentenek a tanulásban. Tanuld meg használatukat, 
és keresd őket az iskolai könyvtárakban! Ha ajándékba ilyesmit kapnál, segíthetsz kiválasz-
tani az igényes, neked való szótárt. A mai múzeumok nem porosodó gyűjtemények, hanem 
eleven kulturális terek, ahol a legújabb módszerekkel és technikákkal segítik a játékos ta-
nulást. Különleges hely a Magyar Nyelv Múzeuma, online is elérhető, ahogyan más múzeu-
mok is. Élj a lehetőségekkel! 

• ����e� k��� �nf��má�i��

• k�n���� ���et� �e�hat�r�zás��
• �����ha��n�la�� ��r�é���

• s���u������� (�� . �é��e�, ����n�, ��vo��)

• ���j�é�� v�lt�zat��
• ���n���m��

• ����vt��� ������z��
�Ó S�Ó�ÁR
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52.  Hagyományos és online sajtó

NYOMTATOTT A SAJTÓ
ELEKTRONIKUS

ONLINE
hírportálok blogok

rádiótelevízió

újságok, magazinok, 
nyomtatott sajtótermékek

tematikus portálok közösségi média

Gondolatébresztő
Milyen fajta újságok, folyóiratok, képeslapok rendelhetők és vásárolhatók a településete-
ken? Milyen módon jut hírekhez a családod? Te milyen újságokat, adókat vagy hírportálokat 
ismersz?

Hagyományos sajtó A 20. század elejéig a nyomtatott sajtó, a rendszeresen meg
jelenő napi-/heti- és havilapok szolgálták a tömegtájékoztatást. A szakmaitudomá
nyos és vallási vagy kulturális igényekre folyóiratok születtek. Kialakultak a híralapú 
tájékoztató műfajok és a véleményt közlő műfajok, ezek ma is továbbélnek.

Elektronikus sajtó Így nevezik a nyilvánosság újabb technikai elemeit felhasználó 
rádiózást és televíziózást. Mindkét tömegtájékoztató eszköz képes arra, hogy ne csak 
azonnal hallható/látható élő adásban, hanem felvételről, megszerkesztve készítsen adá
sokat. A rádió a hanghullámok segítségével juttatja el műsorait a hallgatókhoz. Büszkék 
vagyunk rá, hogy a magyar rádiózás ismeretterjesztő és zenei műsoraival, és hangjáté
kaival hamar bekerült az európai élvonalba. A mai rádióadók, pl.: a Kossuth rádió hon
lapján szöveges és képi információt is találhatunk, és már működnek digitális adók is. 
A televízió képeket továbbít, és ezzel közszolgálati, kereskedelmi tájékoztatást szolgál, 
vagy kisebb közösségek igényeit elégíti ki. Vannak világméretű, országos, regionális 
és helyi adók is. A televízióadók saját szórakoztató műfajai a vetélkedők, tévéshowk, 
sportműsorok és a folytatásos teleregények, szappanoperák, sorozatok. 

Kifejezetten a minden műsort befogadó, kritikátlan nézőt veszik célba az olyan mű
sorok, mint a valóságshowk. Ehhez kapcsolódik a bulvársajtó is, amely népszerűségét 
a tévés sztárokról vagy celebekről szóló, felszínes hírverésre és pletykákra, leegyszerű
sített igényekre építi. 

Online sajtó Napjainkban a percről percre frissülő online hírszolgáltatás lép a ha
gyományos sajtó helyébe a képernyőn (számítógép, tablet, mobiltelefon). 

Az internetháló polgáraként jó tudnod, hogy a közölt hírek nem minden felületen 
teljesen hitelesek, ezért érdemes őket más, megbízható forrásokból, tudatosan ellen
őrizni.
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A televíziózás Amióta televíziózás létezik, az információs és a szórakoztató műfa
jokat főként a képi hatások alakítják (televízió = távolra sugárzott kép). Amit a hanggal 
egy időben látunk, azt szorosan összekapcsoljuk az elhangzott szöveggel. Ezért döntő 
szerepe van annak, milyen képek kerülnek az elhangzott szavak mellé. Mivel a rádiózás 
és a televíziózás fő bevételét a figyelemfelkeltő reklámok adják, a kereskedelmi adókon 
gyakran megszakítják a műsort reklámokkal. Ezek a befolyásolás (manipuláció) eszkö
zei. A reklám pontosan kidolgozott hatáskeltő műfaj, célja nem a tájékoztatás, hanem a 
vásárlásra, fogyasztásra ösztönzés. A kereskedelmi mellett létezik közszolgálati média is, 
amelynek nemcsak a reklám a bevételi forrás, hanem az állami támogatás is.

Tájékoztató szövegtípusok Napjainkban a hagyományos sajtó, az elektroni
kus és az online sajtó egymás mellett élő műfajváltozataiból tájékozódhatunk.  
A nyomtatott, az elektronikus és az online sajtóban a tájékoztató sajtóműfajba tartozik a 
hír, a riport, az interjú, mindez egyaránt lehet szóbeli vagy írásbeli. Jellegzetes tévés 
műfaj például a helyszíni tudósítás. Az internetes sajtóorgánumok a hagyományos 
műfajokat használva és új műfajokat teremtve felgyorsították az információáramlást. 
Új internetes véleményközlő műfaj pl. a blog, amelynek két fő tulajdonsága a napló
szerűsége és a linkelhetősége. A link olyan kapocs, közvetítő közeg vagy cím, amely 
összeköt két rendszert.

ÍROTT SAJTÓ ELEKTRONIKUS SAJTÓ ONLINE HÍRKÖZLÉS

az olvasó maga válogat benne 
a néző, a hallgató csak 
más által szerkesztett  

műsorfolyamot kap

az olvasó egy menürendszer 
alapján szabadon válogat, 

ugrál

ismételten elolvasható azonnali ismétlés 
nem lehetséges

a közlés ismételten  
elolvasható 

terjedelme kevéssé korlátozott a műsoridő korlátozza  
a közlést 

a terjedelem nem  
korlátozott

a közönség rétegeinek igényei 
jobban figyelembe vehetők

nem mindig lehet tekintettel 
rétegigényekre

a közönség saját igényei 
szerint válogathat

az olvasónak jól el kell  
sajátítania az olvasási 

technikát

elvben nem olvasók is hozzáfér-
hetnek a közleményekhez (bár 
ez nem azonos a megértéssel)

az olvasási készségen túl 
egyéb ismeretekkel és techni-

kai feltételekkel kell rendel-
kezni

mindig előző napi aktualitás, egyidejűség azonnali informálás  
lehetséges, jelen idejű

a szöveghez képest  
a kép másodlagos

a kép mint dokumentált infor-
mációk hordozója elsődleges,

a szöveg másodlagos

a szöveg az információhordo-
zó, de lehetséges a mozgóké-

pi megjelenítés is

magasabb igényszintű köznyel-
vi vagy szaknyelvi fogalmazás

a fogalmazásmód kifejezetten
a beszélt nyelvet tükrözi 

a fogalmazásmód az írott 
sajtó nyelvi formáit követi
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Gondolatgyűjtő

A nyilvánosság (média) újabb technikáit, a rádiót, a televíziót és az online hírszolgáltatást 
az elektronikus sajtó elnevezés fogja össze. Leggyorsabban az online sajtó közvetíti a híre-
ket. A mai médiafogyasztónak tudatosan kell kiválasztania a valóban fontos információt, és 
érdemes ezeket más, megbízható forrásokból ellenőrizni. A reklám nem hír, hanem figye-
lemkeltő, befolyásoló célú. A nyomtatott és az online sajtóban az tájékoztató szövegtípus-
ba tartozik a hír, a riport, az interjú. A rádióban és televízióban ez szóbeli. Jellegzetes tévés 
műfaj például a helyszíni tudósítás. A z online térben a link olyan kapocs, közvetítő közeg 
vagy cím, amely összeköt két rendszert a világhálón. 

Készíts interjút valamelyik szülőddel vagy felnőtt ismerősöddel arról, milyen rá-
diózási, tévénézési és újságolvasási szokásokat ismert meg saját gyerekkorában!
Jó tanács: A kérdéseket előre tervezd meg és írd le, és jegyezd le a válaszok 
lénye gét is! Az elkészült munkákat a következő órán bemutathatjátok.

PROJEKTFELADAT

HÁZI FELADAT

1.   Készítsétek el saját osztályotok egy iskolanapra vonatkozó reklámját plakáton!
Fejezze ki, hogy miért érdemes az osztályba tartozni, milyen vonzereje van az 
iskolának és az óráknak, mit szerettek a tantermetekben!
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A Micimackó az egyik 
kedvenc regényem, imádom 
a rajzfilmváltozatát is, de 
ezt a részt nem szeretem. 
Olyan szomorú! Külön-
ben is utálok búcsúzkodni. 
Amikor például kikísér-
jük a nagynénéméket a 
vonathoz, akkor is sokal-
lom a búcsúzásra hagyott 
időt. Különösen karácsony 
után, amikor már korán 
sötétedik és hűvösödik, mi 
meg ott állunk a peronon, és várjuk, hogy végre elinduljon a vonat. Döme ilyenkor sok-
kal türelmesebb „fiúcska”, mint amilyen „ifjú hölgy” vagyok én. (Ahogy apa szokott fo-
galmazni.) Csodálom is őt ezért! Én alig várom, hogy elszabaduljunk, és visszatérhessek 
a virtuális világomba, ahol végre beszélgethetek Zsuzsival, Petivel, no meg persze Da-
nival. Mostanában egy farmot építünk, ahol egymás szomszédságában élünk. Van egy 
erős lovászom meg egy deres kertészem, de a többiekkel segítünk egymásnak gémeskutat 
építeni, és megbeszéljük, kinek hogy épül és szépül a farmja.

53–54. Év végi ismétlés, rendszerezés

 Dóri naplója

A tanév korábbi szakaszaiban a főnevekről, a melléknevekről és a számnevekről ta
nultatok, majd a névmásokról, a határozószókról és a mondatszókról. Most az utolsó 
hónapokban még három szófaji csoportról volt szó: a viszonyszókról, az igékről és 
végül az igenevekről. Tekintsük át röviden, amit megtanultunk!

A szavak szófajának megállapításakor három szempontot veszünk figyelembe: a 
jelentését, a toldalékolhatóságát és a szó mondatbeli szerepét.       

Jelentés szempontjából vannak:
a) önálló, tartalmas jelentéssel bíró szófajok,
 azaz alapszófajok: főnév, melléknév, számnév,
 határozószó, névmás, ige, igenév.
b) viszonyjelentéssel rendelkező szófajok:
 – viszonyszók (névelő, névutó, igekötő, segédige,
 kötőszó, módosítószó) és mondatszók.

A főnevet, melléknevet, számnevet és a névmást közös néven 
névszóknak nevezzük.

SZÓFAJ

mondatbeli
viselkedés

toldalékolásjelentés
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A toldalékok közül a ragok adják meg a szavak mondatrészi szerepét (fagyizóba, 
fagyizó). Az alapszófajok a mondatokban általában önálló mondatrészek, pl. általában 
a cselekvést kifejező szavak a mondatban az állítmány (elsétálunk), a megnevező 
vagy azt helyettesítő szavak az alany (mi) mondatrészi szerepében állnak, és bővít-
hetők (Holnap délután mi elsétálunk a fagyizóba.) A szavak szótári alakja alapján legtöbb
ször meg tudjuk mondani, hogy melyik szófajba sorolhatók: lát (cselekvést kifejező 
szó), gyermek (megnevező szó), szép (tulajdonságot kifejező szó), három (mennyiséget 
kifejező szó). Mivel beszédünkben és írásunkban a szavakat nem ebben az alakjukban, 
hanem mondatokban használjuk, ezért csak a szövegkörnyezetből derül ki egyértel
műen, hogy melyik szófajba tartoznak (például az induló lehet a Ki?, Mi? kérdésre 
felelő megnevező szófaj, vagy a Milyen? kérdésre felelő szó is; az ősz ugyancsak lehet 
Ki?, Mi? kérdésre felelő megnevező szófaj, vagy a Milyen? kérdésre felelő tulajdonsá
got kifejező szó is). Az ilyen típusú szavakat több szófajú szavaknak nevezzük.

1.   Gyűjtsetek Dóri naplójából csoportmunkában névszókat! Jellemezzétek a név
szók csoportjába tartozó szófajokat a tanult szempontok szerint!

A főnév megnevező szófaj, aminek a csoportját két további részre oszthatjuk: beszél
hetünk köznevekről és tulajdonnevekről. A köznév lehet egyedi név (ló), gyűjtő
név (ménes) vagy anyagnév (tej). A tulajdonnév lehet személynév (Erzsébet), földrajzi 
név (Bükk), intézménynév (Fekete István Általános Iskola) és még sok egyéb. A több 
külön írt szóból álló tulajdonnevek helyesírási szabályaira ezek a példák emlékeztet
hetnek: Római Birodalom, Ady Endre sugárút, Élet és Irodalom, Egy magyar nábob. A több 
szóból álló, kötőjellel írt tulajdonnevek helyesírási szabályaira pedig ezek: Csendes-
óceán, Margitsziget/Margit-sziget, Nyugat-Európa. Jó emlékeztető lehet a tulajdonnév
ből képzett melléknevekre ez a néhány példa: weöresi életmű, Weöres Sándor-i életmű, 
Tolna megyei, nyugat-európai, Kopasz-hegyi. A főnév a mondatban rag nélkül általában 
alany, másmás ragokkal a tárgy vagy a határozók valamelyikének mondatrészi sze
repét tölti be.

A melléknevekről megtanultuk, hogy tulajdonságot fejeznek ki, és fokozhatók. 
Alapfok: jó, középfok: jobb, felsőfok: legjobb. Helyesírásukról megtudhattad, hogy az 
ó, ő, ú, ű végű melléknevek utolsó magánhangzója mindig hosszú. Kiderült, hogy a 
világoszöldet egybeírjuk, de a világos almazöldet külön, továbbá a zsebkendőt egybe, de 
a papír zsebkendőt külön. A melléknév a mondatban toldalék nélkül általában a jelző, 
raggal pedig valamelyik határozó mondatrészi szerepét tölti be.

Tanultunk a számnevekről is, ezek mennyiséget, sorban elfoglalt helyet fejeznek 
ki vagy az egész tört részét. Bizonyára jól megjegyezted, hogy beszélhetünk határo-
zott és határozatlan számnevekről (öt – kevés), és beszélhetünk tőszámnévről (hat), 
sorszámnévről (hatodik) és törtszámnévről (hatodrész). Helyesírásukra ezek a példák 
emlékeztethetnek: 1999 – ezerkilencszázkilencvenkilenc, 2020 – kétezer-húsz, 155 225 – 
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százötvenötezer-kétszázhuszonöt, vagy: másodikban/2.-ban. Továbbá a keltezéssel kap
csolatban: január 1-jén – január elsején, október 6. óta – október 6-a óta. A számnév tolda
lék nélkül általában a jelző, raggal pedig valamelyik határozó mondatrészi szerepét 
tölti be a mondatban.

A névmások helyettesítő szófajok. Főnév, melléknév, számnév vagy határozószó 
helyett állnak a mondatban, így mondatrészi szerepük is olyan lesz, mint azé a szó
fajté, amelyet helyettesítenek. Fajtái a következők:
 – ilyen (mutató)
 – ki (kérdő)
 – amilyen (vonatkozó)
 – valahány (határozatlan)
 – akármilyen (általános)
Továbbá:
 – én (személyes)
 – enyém (birtokos)
 – egymás (kölcsönös)
 – magam (visszaható)

2.   Gyűjtsetek Dóri naplórészletéből (141. oldal) csoportmunkában határozószókat, 
viszonyszókat, igéket, igeneveket! Jellemezzétek az ezekbe a csoportokba tartozó 
szófajokat a tanult szempontok szerint!

A határozószókról megtanultuk, hogy önmagukban, toldalékok nélkül fejezik ki 
a cselekvés, a történés, a létezés körülményeit (bent, lent, ma), valamint hogy fajtái 
a helyre, az időre és az egyéb körülményre utaló határozószók (elöl, kint, fent, oldalt; 
korán, soká, éjjel, nappal; alig, örömest). Szerkezetük szerint lehetnek egyszerű (távol, 
gyalog) és összetett szavak (alighogy, idefenn, csakhamar). A határozószók általában nem 
toldalékolhatók, de akadnak köztük olyanok, amelyek a melléknévhez hasonlóan fo
kozhatók (messze, messzebb, legmesszebb; kint, kijjebb, legkijjebb). Vannak raggal ellátható 
határozószók is (hátulra, holnaptól, fentről, aznapig).

A viszonyszók közé ezeket soroltuk: névelő (a, az, egy), névutó (alatt, után), kötő
szó (meg, akár, és), módosítószó (nem), segédige (fog), igekötő (be), mondatszó (jaj).

Az igékről megtudtuk, hogy cselekvést, történést, létezést kifejező szavak, mindig 
igealakban használjuk őket, így minden igének van módja, ideje, száma és személye, 
valamint ragozása. Az igeidő lehet jelen, múlt és jövő, az igemód lehet kijelentő, fel
tételes és felszólító. Felszólító mód persze csak jelen időben létezik, feltételes pedig 
csak jelenben és múltban. Külföldieknek igen nehéz megtanul niuk, mi a különbség az 
általános (olvasok valamit) és a határozott (olvasom ezt) ragozás között – mi szerencsére 
gyerekkorunk óta így szoktuk meg az anyanyelvünket. Másfelől megtudtuk, hogy 
az ige lehet tárgyas (mos) vagy tárgyatlan (él). Az igék helyesírási problémáira ezek a 
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példák emlékeztethetnek: nőj nagyra! / jöjj közénk!, higgyen! /hagyjon!, játsszál! / eddzél!, 
védjed! / védd! Ha ige van a mondatban, az általában az állítmány mondatrészi szerepét 
tölti be.

Az igekötők helyesírásáról ezt kell tudnunk: egybeírjuk az igekötőt az igével, ha 
közvetlenül a hozzá tartozó ige előtt áll (megnézi), különírjuk, ha az ige után áll (néz-
ze meg), és akkor is különírjuk, ha az igekötő és a hozzá tartozó ige közé egy másik 
szó kerül (meg is nézem).

Az igenevek igékből képzett szavak, az alábbi csoportjairól tanultunk:
 – főnévi (menni),
 – melléknévi (menő),
 – határozói (menve).

Továbbá a melléknévi igenevek csoportján belül:
 – folyamatos (olvasó),
 – befejezett (olvasott könyv),
 – beálló (olvasandó könyv).

Mondatrészi szerepük általában az elnevezésükben szereplő főnév, melléknév, ha
tározószó szerepével egyezik meg.

Közeledik az év végi osztálykirándulás. Erzsi néni úgy gon-
dolta, hogy az a-sokkal együtt megyünk kirándulni. Ez al-
sóban elképzelhetetlen lett volna. Akkoriban a besózott fiúk 
folyton verekedtek, rugdosódva lökdösték egymást, a kényes-
kedő lányok meg – szerencsés esetben – távolról méregették 
egymást vagy veszekedtek. Ötödik elején néha még feléledtek 
az ellentétek, de ez már a múlté. Erzsi néni szerint kész ta-
nulmány volt a viselkedésünk, a tanulság pedig az, hogy ne 
ítélkezzünk elhamarkodottan. Olyan volt az egész, mint  
A repülő osztályban a két iskola közti ellenségeskedés, ami 
már évek óta húzódik. Aztán felsőben egyre több órán kerültünk egy csoportba, és lassan 
kiderült, hogy nem is olyan hülyék az a-sok. Tök jó lesz a program. Egyik nap, amíg a 
fiúk madarásznak, a lányok kézműveskednek, aztán cserélünk. A rajztanár az a-sokkal 
már megrajzoltatta a rókavadászatra az állatokat, velünk meg a számháborúhoz a pirosra 
és kékre színezett számokat készíttette el. Az interneten már nézegettem a helyet, ahová 
megyünk, egy csomó mindent elolvasgattam róla délutánonként, de csak kapkodva, mert 
mostanában nagyon sok házit kapunk. Szerencsére már csak pár hét, és kitör a várva várt 
vakáció, amikor kedvemre olvashatok, gépezhetek, biciklizhetek, nem kell a megírandó 
házi feladatokra, az előbb-utóbb bekövetkező felelésekre gondolnom, meg tesi elején a futás-
ra, és amikor még csak meg sem fordul majd a fejemben, hogy jövőre már hetedikes leszek!

 Dóri naplója
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Alany Az állítmányt bővítő mondatrész. Fő szófaja a főnév.
Állítmány A mondat központi, fő mondatrésze. Önállóan is alkothat mondatot, sokféle
képpen bővíthető. Fő szófaja az ige.
Általános névmás Főnevet, melléknevet, számnevet vagy határozószót helyettesítő 
névmás. Általánosságban vonatkozik mindenkire, mindenre, vagy épp semmire és senkire. 
Előtagjai: mind(en)-, bár-, akár-, se(m)-.
Birtokos névmás Csak főnevet helyettesítő névmás. Birtokos szószerkezetek helyett 
áll. Megjelöli a birtokos személyét, számát és azt, hogy egy vagy több birtokról van szó.
Blog Internetes napló.
Érv A vita tárgyához kapcsolódó, alátámasztott és bizonyított állítás.
Főnév Alapszófaj, amely élőlények, élettelen dolgok és tárgyak vagy elvont gondolati 
dolgok nevét jelöli. Fajtái: köznév és tulajdonnév.
Főnévi igenév Átmeneti szófaj. Cselekvést, történést, létezést fejez ki főnévszerűen, 
elvont fogalomként. Igéből képezzük a -ni képzővel, ragozható.
Határozó Olyan mondatrész, amely igékhez és igenevekhez, valamint névszókhoz és ha
tározószókhoz kapcsolódik. Szófaja minden alapszófaj, az ige kivételével.
Hangsúly Nem nyelvi jel. Nyomaték, erőtöbblet, amely a szó bizonyos szótagjaira esik.
Határozatlan névmás Főnevet, melléknevet, számnevet vagy határozószót helyet
tesítő névmás. Akkor használjuk, ha a személyt, a dolgot, a tulajdonságot, a mennyiséget 
vagy a körülményt nem tudjuk vagy nem akarjuk pontosan megnevezni. Előtagjai: vala-, né-.
Határozói igenév Átmeneti szófaj az ige és a határozószó között. Igéből képezzük a 
-va/-ve, -ván/-vén képzővel. A határozói igenevek nem toldalékolhatók.
Határozószó Alapszófaj, amely a cselekvés helyét, idejét és egyéb körülményét fejezi ki.
Ige Alapszófaj, amely cselekvést, történést, létezést vagy állapotot fejez ki. Az igén mindig 
ott van az öt nyelvtani jelentés: idő, mód, szám, személy, ragozás.
Igeidő Megkülönböztetünk jelen, múlt és jövő idejű igealakokat.
Igekötő Viszonyszó. Az igékhez vagy az igéből képzett szavakhoz kapcsolódik. Módo
sítja vagy megváltoztatja a szó jelentését.
Igemód A cselekvőnek, a beszélőnek a cselekvéshez, a történéshez, a létezéshez való vi
szonyát fejezi ki. Három típusa: a kijelentő, a feltételes és a felszólító mód.
Jelző Olyan mondatrész, amely főnevekhez kapcsolódik. Fő szófaja a jelző fajtájától függően 
a melléknév, a számnév és a főnév.
Kérdő névmás Főnevet, melléknevet, számnevet, határozószót helyettesítő névmás. 
Általában a kérdő mondatokban szereplő kérdezőszó, mely személyre, dologra, tulajdonság
ra, mennyiségre, egyéb körülményre kérdez.
Kölcsönös névmás Csak főnevet helyettesítő névmás. Két személy egymásra irányu
ló cselekvését vagy egymással való kapcsolatát fejezi ki. Ragozható. Egyetlen kölcsönös név
másunk van: egymás.
Kötőszó Viszonyszó. Olyan szófaj, amellyel szavakat, tagmondatokat és mondatokat 
kötünk össze.

Fogalomtár
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Köznév A főnév egyik fajtája. Több azonos dolog, élőlény közös neve. A köznév jelen
tése szerint lehet: egyedi név, gyűjtőnév, anyagnév és elvont fogalom. A közneveket kis 
kezdőbetűvel írjuk.
Melléknév Alapszófaj, amely élőlények, élettelen dolgok és fogalmak tulajdonságait, 
állapotát, származását fejezi ki.
Melléknévi igenév Átmeneti szófaj, igéből képezzük képzők segítségével. A mon
datban melléknévhez hasonlóan viselkedik. Fajtái: folyamatos (-ó/-ő), befejezett (-t/-tt) és 
beálló (-andó/-endő).
Módosítószó A beszélő véleményét, állásfoglalását fejezi ki. A mondatban megfogal
mazott kijelentést módosítja. Fajtái: tiltószók, kérdőszók, óhajtószók, bizonyítószók, hatá
rozatlanságot kifejező módosítószók.
Mondatszó Olyan szavak, amelyek nem  szerves részei a mondatnak; önálló mondatként 
is szerepelhetnek. Fajtái: indulatszók, kapcsolattartás szavai, hangutánzó mondatszók.
Mutató névmás Főnevet, melléknevet, számnevet és határozószót helyettesítő név
más. Segítségükkel személyre, dologra, tulajdonságra, mennyiségre, állapotra vagy egyéb 
körülményekre mutatunk rá.
Névelő Viszonyszó, a főnevek vagy főnévi szerepet betöltő más szavak, főnévi szerkeze
tek előtt áll. Fajtái: határozott névelő (a, az), határozatlan névelő (egy).
Névmás Alapszófaj, amely a szövegkörnyezettől nyer értelmet. Főnevet, melléknevet, 
számnevet, határozószót helyettesít. Fajtái: személyes, birtokos, visszaható, kölcsönös, kér
dő, vonatkozó, határozatlan, általános és mutató névmás.
Névutó Viszonyszó. Főnevek vagy főnévi szerepet betöltő szavak után áll. Az előtte álló 
névszóval együtt fejezi ki a cselekvés, történés helyét, idejét és egyéb körülményeit.
Sajtótermékek A tömegtájékoztatás termékei, eszközei. Hagyományos sajtó: nyom
tatásban megjelenő újságok, folyóiratok, évkönyvek. Elektronikus sajtó: rádiós, televíziós 
műsorok. Online sajtó: internetes, online újságok, hírportálok, blogok.
Számnév Alapszófaj, amely személyek, dolgok, tárgyak mennyiségét, sorrendiségét 
vagy törtrészét fejezi ki. Fajtái: jelentésük alapján: határozott és határozatlan számnév; je
lentésük és alakjuk szerint: tő, tört és sorszámnév.
Személyes névmás Csak főnevet helyettesítő névmás. Személyre utalunk, személyt 
helyettesíthetünk vele. Sajátos toldalékolás jellemző rá, pl: én – engem, te – neked, őt – vele.
Tárgy Olyan mondatrész, amely igéhez vagy igenévhez kapcsolódik. Fő szófaja a főnév.
Tulajdonnév A főnév egyik csoportja. A létező vagy kitalált élőlények, dolgok, tárgyak 
egyedi, megkülönböztető neve. Jelentése szerint a tulajdonnév lehet: személynév, földrajzi 
név, állatnév, tárgynév, csillagászati név, intézménynév, cím, kitüntetés, díj neve, márkanév.
Viszonyszó Olyan szófajcsoport, melynek önmagában nincs önálló fogalmi jelentése. 
Általában nem toldalékolható. Csoportjai: kötőszó, módosítószó, névelő, névutó, igekötő, 
segédige.
Visszaható névmás Csak főnevet helyettesítő névmás. Azt fejezi ki, hogy a cselekvés 
a cselekvőre irányul. Ragozható. Egyetlen visszaható névmás: maga.
Vonatkozó névmás Főnevet, melléknevet, számnevet és határozószót helyettesítő 
névmás. Képzése: a + kérdő névmás. Helyettesítő szerepén túl összetett mondatok tagmonda
tai között kötőszóként is használjuk. Toldalékolható.
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Akadémia Kiadó: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás borító 109. o.
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