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Bevezető

Kedves hatodikos Diák!
Köszöntünk a hatodik osztályban! Ez a tankönyv szerkezetében, sajátosságaiban, módszertani elemeiben folytatja, követi az ötödikest. Annyi változás
történt, hogy ehhez a tankönyvhöz már tartozik munkafüzet is, így több, változatosabb feladatot találsz az egyes témák megismeréséhez, megtanulásához,
gyakorlásához. Minden lényeges témához, leckéhez azonos című munkafüzeti oldalak tartoznak. Így könnyen tudsz tájékozódni a két taneszközben.
Minden témánál jelezzük, hogy a munkafüzet mely feladatai tartoznak az
adott témaegységhez.
Ebben a tanévben megtanulod, hogy milyen eszközöket használunk a
nyelven kívül az emberek közötti kommunikációban, gyakorolhatod, hogy
hogyan használhatjuk ezeket hatékonyan és hatásosan. Kicsit megismerkedsz
a tömegkommunikáció egyes elemeivel is. Kipróbálhatod további szóbeli és
írásbeli szövegtípusok alkotását is. Gyarapítod tudásodat a magyar nyelvről,
kirándulást teszel a szófajok világába.
A tankönyvben kék alászínezéssel jelezzük a meghatározásokat, vastag
betűvel pedig a fogalmakat. Ezek mindig nagyon fontos ismeretek, alaposan,
figyelmesen olvasd el! Az új tananyagrészeket bevezető kérdéseket, feladatokat
sárga, a lecke utáni gyakoroltató feladatokat, ellenőrző kérdéseket zöld alászínezéssel különböztetjük meg. Nagyon lényeges, hogy a tankönyvbe ne írj bele,
mindig a füzetedet használd! A kék hátterű kérdőjel további érdekességeket,
kiegészítő tudnivalókat jelez. A projekthez kapcsolódó anyagokat pedig eltérő
formátummal jelöltük. A tankönyved fejezetei mindig az adott fejezettel kapcsolatos projekttel zárulnak, ezek fejezetről fejezetre egymásra épülnek. A neve
idén Szóról Szóra. Az ebben található motivációs szövegek, képek, feladatok
nem kötelezők a számodra, de alkalmasak arra, hogy a tanultakat játékos formában kipróbáld, gyakorold és alkalmazd. Izgalmas a feladat: osztályújságot
fogtok készíteni. Mindez gyarapítja majd tudásodat, fejleszti szövegalkotásodat, és egyre inkább elmélyíti ismereteidet anyanyelvedről. Ehhez sok sikert és
jókedvet kívánunk!
Az alkotók csapata
7
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Tanuljunk tanulni!
A szövegfeldolgozás technikái
(ismétlés)
A tavalyi tanévet azzal kezdted, hogy megismerted az írott szöveg feldolgozásának technikáit. Lépésről lépésre tanultad meg, hogyan térképezzük fel egy
szöveg szerkezetét, hogyan választjuk ki a legfontosabb információkat. Azt is
megtanultad, hogy a kulcsszavak segítségével hogyan készítünk olyan vázlatot, amelynek segítségével később is emlékezhetünk az adott szöveg lényegére.
Ismétlésként készíts vázlatot az alábbi szöveg alapján, majd a vázlatot bővítsd
ki a főbb információkkal, hogy jól használható jegyzetet kapj! Emlékeztetőül
felidéztük a folyamat főbb lépéseit.
1. Olvasd el a szöveget figyelmesen, emeld ki a témáját és a leglényegesebb főtémáit!
2. Rajzolj pókábrát a kiemelt témák alapján!
3. Ha szükséges, fusd át újra a szöveget, és emeld ki az egyes főtémákhoz tartozó altémákat!
4. Rajzold be ezeket is az ábrádba!
5. Ha az segít, újra térj vissza a szöveghez, és ennek alapján írd be az egyes altémák alá a
legfontosabb információkat!
6. Végül az elkészített részletes ábra alapján írd meg a szöveg vázlatát, és jegyzeteidet
egészítsd ki a szerinted fontos információkkal!
A boszorkány szavunk nem csupán az emberfeletti képességekkel rendelkező, ártó,
gonosz mesealakot jelöli a nyelvünkben, aki csúnya, idős asszony képében jelenik
meg a népmeséinkben. Egy másik értelme a szónak a régi magyar népi hitvilággal, a
boszorkányhittel függ össze. A boszorkány élő, hús-vér személy volt, aki természetfeletti tettekre volt képes: ártani, rontani, de gyógyítani is tudott.
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A boszorkányok

A középkorban boszorkányoknak az olyan démoni képességekkel rendelkező nőket tartották, akik ördögi praktikákkal betegséget vagy pusztulást hoztak áldozataikra. A boszorkányok két fajtáját különböztették meg. Az egyik a seprűs boszorkány volt, aki állatok
alakját tudta felvenni, a másik csoportot a rontó boszorkánynők, ritkábban férfiak alkották, akik az ördöggel szövetkezve hoztak rontást áldozataikra.
Azt gondolták, hogy a boszorkányok számos módon támadhattak kiválasztott áldozatukra. Egyik eszközük az igézés volt, amikor szavakkal ártottak. A boszorkány másik
fegyvere a szeme volt. A manapság pozitív értelemben használt igéző szempár kifejezés
eredetileg a boszorkányok szemére utalt, amellyel rontást hoztak az emberekre. Ebből
a hiedelemből származik a „szemmel verés” kifejezés is. A boszorkányperek alkalmával
a vádlottat felszólították, forduljon el a bíróságtól, nehogy azokat szemének varázsával
megátkozza.
A hiedelem szerint a boszorkányok gyakran éltek a kötés átkával is. Ekkor a boszorkány
egy csomót készített, amit az áldozat közelében helyezett el, és ezzel megkötözte azt.
A „meg van kötve a kezem” kifejezés a boszorkány e gonosz képességével van összefüggésben.
A pápa a 15. század végén oklevelet adott ki a rontást hozó személyek ellen. Az oklevél a boszorkányokat az ördög szövetségeseinek tekintette. A 16. század közepén kiadásra került a Boszorkányok pörölye című könyv is, amely egyfajta útmutatóul szolgált
a boszorkányperek lefolytatásához. A könyv így határozza meg a mágikus praktikákat
űző személyeket: „Boszorkányok azok a nők, akik által az ördög szól, vagy egy hihetetlen
cselekedetet hajt végre.”
A boszorkányperek oka rendszerint a közösségen belüli feszültség volt. Az eljárást általában a közösségből valamilyen okból kivetett vagy különleges képességekkel rendelkező
személlyel szemben folytatták le. Akár egy gyógyfüvekhez értő asszony is könnyen a boszorkányüldözés áldozatává válhatott. A boszorkánysággal vádolt személyeket kínzásokkal igyekeztek beismerésre kényszeríteni.
A kínzások mellett más módszerekkel is megpróbálták kideríteni a boszorkányság „tényét”. Ezek egyike a vízpróba volt. A vádlottak derekára kötelet kötöttek, és ennek végét
a partra erősítették. A vádlottat összekötött kézzel és lábbal a vízbe dobták. Ha elsül�lyedt, akkor ártatlannak nyilvánították, de a vádlottak gyakran megfulladtak. Ha fenn
maradt a vízen, az a boszorkányság jele volt. A másik eljárás mérlegelés néven ismert. Ha
a vádlottat túl könnyűnek találták, az szintén boszorkányságra utalt. Az ítélet általában
máglyahalál volt.
Nyugat-európai méretekkel összehasonlítva Magyarországon viszonylag kevés boszorkányper zajlott. Szegeden ennek emlékét őrzi a Boszorkány-sziget. A boszorkányégetést Mária Terézia királynő tiltotta be 1768-ban.
(Forrás: Történelem 6. tankönyv OH-TOR06TA)
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értem a szöveget
Szóban elhangzó szöveg megértése
Az előbbinél nehezebb feladat a szóban elhangzó szöveg megértése. Gondolj
csak azokra az órákra, amikor tanárod szavait kell a füzetedben jól használható jegyzetté alakítanod! Most még sokféle technikával könnyítik meg a
dolgodat oktatóid: meg-megállnak, elismételnek egy-egy fontosabb elemet,
sőt magyarázat közben vázlatot is készítenek a táblára, amely tartalmazza a
szerintük leglényegesebb információkat. Ennek ellenére nagyon fontos, hogy
te is megtanuld, hogyan kell önállóan jegyzeteket készíteni a szóban elhangzó
szövegek alapján. Akkor nem fog nehézséget okozni az sem, ha a középiskolában egyedül kell kiemelned egy hosszabb tanári magyarázat lényegét, vagy
jegyzetet kell készítened egy kiselőadás alapján.
Hallgasd meg elejétől végig a Magyar kiválóságok: Semmelweis Ignác című
szöveget, utána válaszolj a kérdésekre! A teljes szöveget megtalálod a munkafüzeted 8. oldalán, de amíg tanárod felolvassa neked, még ne kövesd a szemeddel, hanem hagyatkozz csupán a füledre!
1. A szöveg meghallgatása után dolgozzatok páros munkában! Beszéljétek meg, ki mire
emlékszik a hallott szövegből, de még mindig ne olvassátok el a szöveget! 
Milyen főbb témákat érintett a szöveg Semmelweis Ignác munkásságával kapcsolatban? Először gyűjtsétek össze, mire emlékeztek, majd a kérdések segítségével pontosítsátok a gyűjtött információt!

• A
 szöveg első egysége Semmelweis tanulmányairól szólt. Mire emlékeztek, milyen tanulmányokat folytatott? Végül melyik tudományág mellett
döntött?
• Milyen esemény fordította a figyelmét a gyermekágyi láz okainak kutatása felé?
• Mire jött rá?
• Eredményei miatt több szigorú intézkedést is bevezetett a mindennapi
orvosi gyakorlatba. Melyek voltak ezek?
• Milyen eredménnyel jártak újításai?
• Munkatársai hogyan fogadták ezeket az intézkedéseket? Miért?
• Az utókor nagyra értékeli Semmelweis munkásságát. Nevezz meg két
olyan gesztust, amely a Semmelweis iránti tiszteletet fejezi ki!
2. Ezután olvassátok el a szöveget, és ellenőrizzétek a gyűjtött adatokat!
3. Végül készítsétek el a szöveg vázlatát!
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Jegyzetkészítés szóban elhangzó szöveg alapján
Az előző olvasmány feldolgozásakor tapasztalhattad, mennyivel nehezebb
egy olyan szöveg információtartalmát felidézni, amelyet nem olvastál el, csak
szóban hallottad. Könnyebb lett volna mindez, ha előre tudod, milyen kérdésekre kell majd válaszolnod: akkor ezekre az elemekre kiemelt figyelmet fordítottál volna már hallgatás közben. Most egy ilyen, előre megadott kérdéssel
könnyítjük meg a jegyzetelést.
1. Hallgasd a Többen hallgatják, mint ahányan olvassák a kötelező olvasmányokat című
szöveget már eleve úgy, hogy főbb témáira figyelsz! Vedd észre, mikor vált témát
a beszélő, és próbáld meg hallgatás közben emlékezetedben tartani a legfontosabb
témákat!
2. Amikor végighallgattad a szöveget, végezd el az alábbi feladatokat!
• Írd le a legfontosabb témákat egymás alá!
• Jegyezd fel azokat az információkat is, amelyekre vissza tudsz emlékezni!
• Ezután hallgasd meg újra a szöveget, és egészítsd ki eddigi jegyzeteidet!
• Végül olvasd el a szöveget, és készítsd el a vázlatát!
3. Ha nincs mód tanári felolvasásra, vagy otthon önállóan is szeretnéd gyakorolni a szóban elhangzó szöveg jegyzetelését, használhatod az ingyenes NVDA szövegfelolvasó
szoftvert is. Próbáld ki, hogy a szöveg egy-egy egységét egyben végighallgatod, majd
megállítod a felolvasást, leírod a legfontosabb témákat és információkat, és csak az
után hallgatod tovább a szöveget!

Hogyan készülhetsz fel hatékonyan
az órai felelésekre?
1. A felkészülés az előző órán kezdődik, amikor figyelmesen hallgatod tanárod magyarázatát, és jegyzeteket készítesz belőle. Ha ezt oktatód a táblára
írt vázlattal vagy kivetített jegyzetekkel is segíti, mindenképpen írd le az
általa kiemelt vázlatpontokat!
2. Otthon olvasd el a saját jegyzeteidet, és rendszerezd őket! Előfordulhat,
hogy az órán egyetlen vázlatpontban írtál le valamit, amiről otthon kiderül, hogy külön főtémához tartozik. Színes aláhúzásokkal, számokkal
jelöld a később felfedezett logikát!
3. Olvasd el a tankönyv leckéjét! Készítsd el a tankönyvi szöveg részletes vázlatát, majd azt egészítsd ki az órai jegyzetek információival! Így egy olyan
felelettervet kapsz, amely mindkét információforrásodat tartalmazza: az
órai anyagot éppúgy, mint a tankönyvi leckét!
11
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4. Mondd el az egész anyagot hangosan úgy, hogy először még belenézhetsz a
felelettervedbe! Másodszor már enélkül próbáld el a feleleted, és csak akkor
tekints a jegyzeteidbe, ha elakadnál!
1. Rendezzetek felelőversenyt! Az információtartalom mellett figyeljétek meg egymás
előadásmódját is! Értékeljétek a gondolatmenet világosságát, a szerkezet követhetőségét, valamint a mondatszerkesztést és az érthető kiejtést! Szavazással válasszátok
meg a nap felelőjét!

Hogyan készülj fel egy szóbeli beszámolóra?
A szóbeli beszámoló több szempontból is különbözik a felelettől. Először is te
döntöd el, hogy elvállalod-e az elkészítését. Érdemes tehát olyankor jelentkezned, amikor számodra tényleg érdekes témából készülhetsz fel.
A következő különbség, hogy a szóbeli beszámoló témái általában a legszorosabb törzsanyagon kívül eső érdekességek, tehát nem az órai jegyzeteid
és a tankönyved alapján készülhetsz fel rájuk. Saját anyaggyűjtés előzi meg
a beszámoló elkészítését. Emlékeztetünk arra, hogy az anyaggyűjtés és az
információ elrendezése tavaly külön témaként szerepelt a nyelvtanórákon. Ha
szükségesnek találod a főbb szempontok felelevenítését, lapozd fel a tavalyi
tankönyvedet!
Végül az utolsó különbség, hogy a szóbeli beszámoló társaid, azaz hallgatóságod számára sem feltétlenül jelent kötelező anyagot. Saját érdeklődésüknek megfelelően fognak rád figyelni, ám erre te is hatással lehetsz! Mondd el,
mutasd meg, mit találsz érdekesnek a témában! A pontos adatok és ismeretek mellett mesélj el tudománytörténeti anekdotákat, saját tapasztalatokat is!
Mutass izgalmas képeket és filmrészleteket, ezzel irányítsd hallgatóid figyelmét!
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Szóról Szóra 1.

Újságot írunk!
Elég nagy csönd lett, amikor Éva néni közölte, hogy idén újságot fogunk írni.
Osztályújságot, tette hozzá, mert az iskolaújságot csak nyolcadikban fogjuk
mi szerkeszteni. És hogy tekintsük főpróbának, edzésnek. A legjobb cikkek
pedig bekerülhetnek majd az igaziba is. Először nem nagyon érdekelt a dolog,
talán mert mi otthon inkább tévét nézünk. De amikor Laura kijelentette,
hogy akkor ő lesz a főszerkesztő, gyorsan rávágtam, hogy azért ezzel várjunk
egy kicsit. Szerencsére Éva néni is így gondolta, és a szerkesztőségben zajló
munkáról kezdett beszélni. A fontosabb feladatokat le is írtam.
Ahogy elkezdtük elosztani a teendőket, kiderült, hogy mind újságírók
leszünk, mert mindenkinek írni kell majd cikkeket az év folyamán. Mivel
közösen döntjük el, hogy a megírt szövegek közül mi kerülhet bele a lapba,
úgy tűnik, ennek az újságnak öt főszerkesztője lesz. Azt hittük, hogy Laura
emiatt dühös lesz majd, de közben rájött, hogy ő igazából tördelő szeretett
volna lenni. Már régóta szerkeszt mindenfélét, ő készíti a szórólapokat a tesója óvodájának, és a túraszakkör plakátjait is ő tervezi. Ebben egyikünk sem
lehet nála jobb, ezt tehát ráhagytuk. Lili kérte, hogy készítsünk egy kézműves
számot is, amit ő fog majd összeállítani, kézzel írt cikkekkel, kivágott és felragasztott képekkel. Szóval lett mindjárt két tördelőszerkesztőnk is, egy „kézi”
és egy „gépi”. Mi Lórival a képeket vállaltuk, én azért, mert szeretek fotózni,
Lóri pedig azért, mert szeret velem együtt csinálni mindent.
Végül eldöntöttük az újság címét is: Szóról Szóra lett. Ezen kivételesen nem vitatkoztunk, mert mindenkinek tetszett, még ha mindenki mást és
mást értett is rajta. Laura szerint szóról szóra haladva, vagyis lépésről lépésre
tanuljuk meg, hogy is kell ezt csinálni. Szerintem olyan klassz lesz az újság,
hogy azt szóról szóra be kell majd vágni, mint a verseket. Lóri szerint minden,
ami bekerül az újságba, szóról szóra úgy lesz igaz, ahogy leírjuk. Lilinek pedig
egyszerűen tetszett a hangzása, és amíg a megbeszélés tartott, meg is rajzolta
a főcímet.
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2020. 10. 26. / / 1. évfolyam / / 1. szám

szóról szóra
A 6. B OSZTÁLY LAPJA

dátum,
évfolyam,
lapszám
az újság
címe
az újság
alcíme

1. Alakítsatok ti is szerkesztőséget! Döntsétek el, hogy kézzel vagy számítógépen szerkesztitek meg a lapot! Osszátok el a feladatokat Leviék csapatához hasonlóan!
2. Találjátok ki az újság címét, és tervezzétek meg a főcímet Lili példáját követve!

A sajtótermékekkel ismerkedve hasonlítsátok össze egy napilap, egy hetilap
és egy folyóirat olvasóközönségét, témáját, valamint a képes és szöveges
tartalmak arányát! A jövő órán a saját újságotokat tervezitek majd meg, de
ehhez előbb egy kis gyűjtőmunkára lesz szükség.
3. A közönség adott, hiszen saját osztálytársaitoknak írtok. Gyűjtsetek a célcsoportot
érdeklő témákat, szöveges és képes anyagokat! Vágjátok ki a szerintetek érdekes
képeket és cikkeket, vagy nyomtassátok ki, ha elektronikus újságban olvastátok!
Hozzátok magatokkal a következő újságíró órára, és hasonlítsátok össze a többiek
által gyűjtött anyaggal!
4.	
Készítsetek öt elemből álló
címlistát a következő alkalomra! Olyan valós, általatok
csakugyan olvasott címeket
soroljatok fel, amelyek felkeltették az érdeklődéseteket!
Olvassátok el a cikkeket is, és
készítsetek róluk két sorban
tartalmi összefoglalót! Végül
jegyezzétek fel, a cikk maga
tetszett-e annyira, mint a cím!
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A kommunikáció világa
A testbeszéd és az arcjáték
1. Ismételjétek át, amit tavaly a kommunikációs folyamatról tanultatok! Mutassátok be a
képen látható kommunikációs helyzet elemeit, a folyamat alakulását, lépéseit!

2. A kommunikációnak melyik nem nyelvi jelére utalnak az alábbi szólások? Mutassátok
be, majd magyarázzátok meg jelentésüket!

Úgy áll a szeme, mint a vasvilla.
Úgy néz, mint a bagoly.
Bámul, mint a birka.
Bámul, mint borjú az új kapura.
3. a) Hogyan mutatnátok nem nyelvi jelekkel a következőket?
• Egy postát keresünk.
• Villamosjegyre lenne szükségünk.
• Egy nagy méretű sapkát akarunk venni.
b) Figyeljétek meg, milyen jeleket használtatok! Írjátok le őket!

Pl.: kézmozdulat, …
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A következő összefoglaló ábra szintén ismerős ötödik osztályból. Tavaly
már tanultatok arról, hogy az emberi kommunikáció nyelvi és nem nyelvi
elemekből tevődik össze, ezek folyamatos együttműködéséből, párhuzamos,
egyidejű alkalmazásából áll. Beszélünk majd a testbeszéd és arcjáték egyes
elemeiről, illetve arról, hogy ezek hogyan segítik egy-egy kommunikációs
aktus sikeres megvalósulását.
ékszerek

tetoválás

öltözet
jelentéssel
bíró tárgyak,
eszközök

zártabb vagy
nyitottabb
egyenes
vagy
görnyedt

hajviselet

testtartások,
elhelyezkedés
a térben

közelebb vagy
távolabb másoktól

Az emberi
arc és test mint
üzenet

száj, szájtartás,
mosoly

arc

arcjáték

kéz

arc és száj
eltakarása kézzel

szem, szem
kontaktus

kéztartás
kézfogás,
érintés

A kommunikációban tehát a nem nyelvi jelek kulcsszerepet játszanak.
Amikor valakihez beszélni kezdünk, akkor felé fordulunk; amíg beszélünk,
addig ránézünk, közelebb állunk hozzá. A nem nyelvi jelek segítik a kapcsolat
megkezdését, fenntartását és lezárását, irányítják és támogatják a nyelvi kom
munikációt. Amikor helyeslünk valamit, fejünk biccentésével is megerősít
jük, ugyanakkor fejcsóválással módosíthatjuk, megkérdőjelezhetjük helyeslő
mondatunk értelmét.

A tekintet és a mimika
Nézzünk egymás szemébe, amikor egymással beszélünk! Amikor szólni kí
vánunk valakihez, kapcsolatot akarunk vele létesíteni, először ránézünk. Ha
kerülni akarjuk valakivel a kommunikációt, arra törekszünk, hogy tekinte
tünk ne találkozzék. Ezért sütik le a szemüket a diákok, ha el akarják kerülni
a felelést.
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Az arcizmok mozgásának, az arcjátéknak (idegen szóval a mimikának) is
kifejező, közlő szerepe van. Az arcjátékkal általában nem tudatosan élünk
beszélgetés közben. Az arc jelei, a mosoly, a száj elhúzása, az ajakbiggyesztés,
a szemöldök felhúzása szavak nélkül is kifejeznek valamit. De kísérői lehet
nek más nyelvi jeleknek is.
1. Értelmezzétek a kutya arckifejezését a következő képeken! Melyik képen mit érezhet?
Azt is fogalmazzátok meg, milyen jelekből következtettetek erre!

Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.

A taglejtések és a testtartás
1. Válassz ki egyet a képek közül, és találj ki hozzá egy rövid történetet! Közben fordíts fi
gyelmet a szereplők testtartására, gesztusaira!

Végtagjaink mozgásával és fejünk mozdulataival is kísérhetjük a beszédet.
A fej, a kéz, a kar és a láb mozgásait összefoglalóan taglejtésn
 ek, idegen szóval
gesztusn
 ak nevezzük.
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A fejmozdulatok jól elkülöníthető, értelmezhető jelek. A fej oldalirá
nyú mozgása bizonytalanságot, az oldalra enyhén hátrahajtott fej fig yelmet,
érdeklődést fejez ki. A lehorgasztott fej szomorúságot, bűntudatot sugall.
Majdnem az egész világon azonos fejmozdulat jelzi az egyetértést, az igen
lést.
A kéz és a kar mozdulatai is különféle jelentéseket hordoznak. Az ujjak
beszédes, finom mozgása érzelmeinket, hangulatunkat tükrözik.
A kéz mozdulatai közé soroljuk a köszönés, az üdvözlés gesztusait is. A kéz
mozgásai közül sok szorosan kötődik a korhoz vagy egy-egy nép kultúrájá
hoz: ilyenek a keresztvetés, a meghajlás keresztbe tett kézzel, a tisztelgés.
A köszönés, üdvözlés kísérő gesztusa a kézfogás. Ez a szokás középkori eredetű,
akkor a kinyújtott kéz, az üres tenyér a fegyvertelenség kifejezője, bizonyítéka volt.
Gyakori, hogy az emberek kézfogáskor éppen csak gyengén odanyújtják kezüket, és
az a partner kezéből afféle „döglött halként” csúszik ki. Ennek az ellenkezője is megtörténhet,
a beszédpartner társa kezét jól összeszorítja, ujjait megropogtatja. Egyik magatartás sem
helyes. A jó kézfogás határozott, ám sem túl erős, sem túl gyenge.
Ki kinek nyújtson kezet? Kézfogáskor először az idősebb nyújtja a kezét a fiatalabbnak,
a nő a férfinak vagy a magasabb rangban levő a beosztottnak. Súlyos sértésnek számít, ha
valaki nem fogadja a kéznyújtást.

Testtartásunkkal is kommunikálunk. Aki boldog és büszke, az kihúzza
magát, aki szomorú, az általában meggörnyed, magába roskad. Nem mind
egy, hogy állva vagy ülve és milyen testtartással beszélünk. A testtartás utal
az érzelmi állapotunkra.
A testtartás a beszéd, a kapcsolatfelvétel kezdetét is jelöli. Ha szólni aka
runk, testünkkel partnerünk felé fordulunk. Beszélgetés közben is fontos
a testtartásunk, a mozgásunk.
1. Foglald össze, mit tudtál meg a gesztusok és a testtartás szerepéről a kommunikációban!
2. Gyűjts olyan szándékos, tanult jeleket, amelyeket a kéz vagy a kar mozgatásával feje
zünk ki!
3. Alkossatok 4-5 fős csoportokat! Találjatok ki olyan helyzeteket, amelyekben a mozdu
latoknak, a testtartásnak üzenetértéke van!
a) Állítsatok szobrot a helyzetnek megfelelően!
b) A másik csoport találja ki a helyzetet, és adja elő a jelenetet! Utána cseréljetek!
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.
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A térköz
1. a) Magyarázzátok el, kire mondjuk, milyen helyzetben használjuk az alábbi a szólást!

Megtartja a három lépés távolságot.
b) Figyeljétek meg a távolságot beszélgetéseitek közben! Kihez álltok közelebb, és mi
kor? Kivel és milyen helyzetben tartjátok meg a „három lépés távolságot”?
2. Figyeljétek meg a képet, és a szereplők közelsége és távolsága alapján próbáljátok leír
ni a kapcsolatukat! Ki kivel van szorosabb barátságban? Ki kitől tart távolságot? Ki érzi
magát komfortosan ebben a helyzetben, ki feszeng egy kicsit?

Jelentősége van annak, ha közel hajolunk valakihez, vagy ha távolról szólunk
hozzá. A kommunikációban részt vevők közötti távolságot nevezzük térköz
nek. Ez különböző lehet, hiszen befolyásolja a kommunikáció célja, a felek
közötti viszony és a beszédhelyzet.
1. Figyeljétek meg a térközt!
a) Találjatok ki egy háromperces jelenetet, amely valamelyik olvasmányotokra épül!
Tervezzétek meg a jelenet eljátszását beszéd nélkül!
b) Mutassátok be a jelenetet! A többi csoportnak fel kell ismernie a beszédhelyzetet
és a szereplőket.
c) Beszéljétek meg, mi segítette, mi hátráltatta a bemutatott jelenet felismerését!
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.
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Kulturális jelek
1. Hasonlítsátok össze a két képen látható fiatalemberek külsejét! Mit üzennek öltözetük
kel, frizurájukkal, ékszereikkel, tárgyaikkal és testükön hordott egyéb díszeikkel?

2. Dolgozzatok párban! Válasszatok ki egy nektek tetsző öltözködési stílust, és írjátok le,
milyen ruhadarabokkal, frizurával, ékszerekkel és egyéb külső jegyekkel jellemezhető!
3. Érveljetek a következő közmondás mellett vagy ellene: „Nem a ruha teszi az embert.”

A nem nyelvi jelek közé szoktuk sorolni azt is, hogy milyen a külsőnk, a ruhá
zatunk, a hajviseletünk. Olyan jelek ezek, amelyek az emberek közösségében
nyerik el jelentésüket. Ezek mind közölnek rólunk valamit, és szerepük van
a kommunikáció folyamatában. A külső megjelenésünkre jellemző jeleket
kulturális jeleknek vagy emblémáknak nevezzük. Az emblémák használatát
a kor szokásai, a divat is meghatározzák.
1. Adjatok tanácsot, hogyan kell egy-egy alkalomra felöltözni! Hogyan illik megjelenni
egy családi összejövetelen, egy bulin, egy iskolai ünnepélyen, egy színházi előadáson
és egy koncerten?
2. Egy önként vállalkozó osztálytársatok „emblémakészletét” elemezzétek végig közösen!
Mit üzen a hajviselete, a ruházata, a táskája, jelentős használati tárgyai (öve, mellénye,
tolltartója stb.)?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.
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A hangzó szöveg eszköztára
1. Mondjátok ki a következő egyszavas mondatokat, utána pedig beszéljétek meg, melyik
hangzó alak milyen érzést, hangulatot fejezett ki!
Te…

Te!

Te?

Te?!

Teeee?

Te.

2. Találjatok ki egy olyan helyzetet, ahol az adott mondat elhangozhat, és rövid párbeszé
des jelenet formájában játsszátok is el!
3. Gyűjtsétek össze, milyen eszközök segítségével jött létre a mondat eltérő jelentése és
érzelmi hatása!

A kommunikációban a beszéd hallható tulajdonságai is szerepet kapnak. Ezek
írásban is rögzíthetők írásjelek és emotikonok segítségével. Beszédünknek
nagyon sok jellemzője van. Ezek is metakommunikációs szerepet töltenek be.
Ha például egyszerűen csak telefonálunk, közben nem látjuk a másik embert,
ilyenkor csak a hangzó eszközök működnek, ezek segítik, erősítik a megértést. Ilyen a hangunk színe, melegsége, a beszédtempó, a hanglejtés, a beszéd
közben alkalmazott hallgatás, vagyis a csend, a beszéd és a csend ritmusa stb.
Nagyon fontos hatáskeltő eszközök ezek, nagyban segítik a megértést, értelmezik a verbális információt. Hogy ezekre mennyire szükség van, azt jelzi az
emotikonok létrejötte is, hiszen írásban ezek pótolják a metakommunikációt.

A hangsúly
1. Olvasd el az alábbi rövid párbeszédet, és értelmezd a furcsa, egyszavas mondatokból
álló választ!

– Vártunk tegnap. Tudod, hogy együtt készültünk a dolgozatra, és te
vagy a legjobb matekból…
– Nem érdekel. Megmondtam. Nem. Jövök. El. Ennyi.
2. Most olvasd el a párbeszéd második változatát, és értelmezd a különbséget!

– Vártunk tegnap. Tudod, hogy együtt készültünk a dolgozatra, és te
vagy a legjobb matekból…
– Nem érdekel, megmondtam, nem jövök el. Ennyi.
3. Olvassátok fel a két változatot egymás után, a hangotokkal érzékeltetve a különbséget!
Mit tapasztaltatok?
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A beszédben egy szótagnak a környezőkhöz képest nagyobb hangerővel való
kiejtését nevezzük hangsúlynak. A hangsúly a kiemelés legfontosabb eszköze.
A magyar nyelvben a szó főhangsúlyos része az első szótag.
Az értelmi hangsúly a tartalmilag, az információ szempontjából legfontosabb rész kiemelése.
Az érzelmi hangsúly forrása valamilyen erősebb érzelem, például csodálkozás. Az érzelmi hangsúly eltér az értelmi hangsúlytól, ilyenkor akár egy
közbülső szótag is hangsúlyt kaphat, például természetesen, vagy egy hang
meg is nyúlhat: Jóóó!; Csacsisááág!
A mondatban található hangsúlytalan elemeket kapcsolóívvel kötjük az
előttük álló szóhoz. Ezek a szavak információ és nyelvi teljesség szempontjából szintén fontosak, azonban nem tartoznak a kiemelendő szavak közé.
1. Emeljétek ki hangsúllyal a cselekvés helyét, idejét vagy eszközét a következő mondat
értelmező felolvasásával!

Pista minden este telefonon küldött üzenetet Esztinek.
2. Emeld ki értelmi hangsúllyal a szerinted fontos elemeket!

Azt mondtam, hogy az órára készítsd el a leckét, és nem azt, hogy az órán.
3. Beszéljétek meg a megoldások különbségét, utána a munkafüzetben jelöljétek a mon
datok hangsúlyát!
4. Olvasd fel a két egymás alatt látható mondatot a mellettük megadott jelentés szerint!

• Józsival egy irodában dolgozunk. (és nem egy üzletben)
• Józsival egy irodában dolgozunk. (ugyanott)
• A Bosnyák téri piacon kapható korai cseresznye. (már megvehető)
• A Bosnyák téri piacon kapható korai cseresznye. (és nem a Lehel téren)
5. Olvasd fel a következő mondatokat az utasításokban megadott különböző érzelmi
hangsúlyokkal!

Kivinnéd a szemetet?
1. kérés; 2. szemrehányás, mert reggel már megbeszéltétek, mégsem vitted ki

Ezt hogy gondoltad?
1. érdeklődés; 2. felháborodás
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A hanglejtés és a szünet
1. Gyűjtsetek kifejezéseket az emberi hang jellemzésére (pl. rekedt hang, vékony hang)!
Mutassátok be őket!
2. Mondd el a Holnap reggel nyolckor mondatot úgy, hogy a közlés fejezzen ki haragot,
félelmet, boldogságot, féltékenységet, szerelmet, büszkeséget, szomorúságot, elége
dettséget, együttérzést! Társaid igyekezzenek kitalálni a beszédszándékot!

A hanglejtés az egymás utáni hangok magasságának változását jelenti. Az
érzelmi mozzanatok befolyásolják hangmagasságot: az öröm, csodálkozás
kifejezésekor keletkező hang általában magasabb, a fájdalmat, bánatot tolmácsoló hang mélyebb.
A hangmagasság leereszkedése a közölnivaló végét jelzi, a felemelése vagy
szinten tartása pedig azt, hogy a mondanivalónak még nincs egészen vége.
A magyar beszéd dallama alapvetően ereszkedő jellegű, a mondat végét ezzel jelezzük beszéd közben. Az eldöntendő kérdő mondat esetén azonban, például a Megcsinálod? kérdésben ez másképpen van, ennek hanglejtése
emelkedő és a végén eső.
A szünetek szerepe beszéd közben válik fontossá. A mondanivalót szünetek segítségével tagoljuk, a gondolati egységek határát szünetekkel érzékeltetjük. A gondolati egységek, a mondatok határán szüneteket tarthatunk.
Szintén hosszabb szünet jelzi egy párbeszéd felolvasásakor, amikor változik a
beszélő.
Szünetek segítségével irányíthatjuk a hallgató figyelmét a lényeges részekre. Fontosabb gondolatok előtt ezért érdemes rövidebb előszünetet beiktatni.
1. Olvasd fel a következő mondatokat, szemléltetve a hanglejtés értelmező szerepét!

•
•
•
•
•
•

Julcsi elment a könyvtárba.
Julcsi elment a könyvtárba?
Julcsi ment el a könyvtárba?
Julcsi, menj el a könyvtárba!
Menj, Julcsi!
Menj!
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2. a) A kijelentő mondat és az eldöntendő kérdés közötti különbség érzékeltetésére is
a hangunkat hívjuk segítségül. Melyiket milyen hanglejtéssel ejtitek? Rajzoljátok le
a dallamvonalukat! Olvassátok fel a mondatpárokat!
b) Találjatok ki két jelenetet, amelyben az alábbi mondatpárok mindkét tagja elhangzik!

Nem nyitott ajtót?
Ottó szereti a zenét?
Sikerült?
Kifizették a számlát?
Megvan?
Ő?

Nem nyitott ajtót.
Ottó szereti a zenét.
Sikerült.
Kifizették a számlát.
Megvan.
Ő.

3. Találjatok ki mindennapos vitahelyzeteket, és játsszátok el őket! Figyeljetek a vita köz
ben a hangsúlyra és az egyéb nem nyelvi jelekre!

Javasolt vitatémák:
• testvéreddel megbeszéled, hogy ezen a héten melyikőtök takarítson;
• édesanyádat próbálod meggyőzni, hogy az általa kinézett táska helyett
inkább a neked tetsző bőr hátizsákot vegyétek meg;
• osztálytársaddal nem értesz egyet abban, hogy melyik együttes a legjobb
stb.
Oldd meg a munkafüzet feladatát!

� 1.
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Nem nyelvi jelek az írott szövegekben:
a szöveg megformálása
1. Figyeljétek meg, milyen eszközökkel emeli
ki mondanivalójának legfontosabb elemeit
a plakát!

2. A Budapesti Állatkert honlapjának képét
elemezve a kiemelés hasonló eszközeit fi
gyelhetitek meg. Soroljátok fel, melyek
ezek!
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3. Végül egy gyerekeknek szóló irodalmi magazin egyik oldalpárjának felépítését mutat
juk be nektek. Keressétek meg, milyen eszközök irányítják a figyelmünket a lényeges
elemek felé!

4. Próbáld ki, hogyan pásztázza végig a szemed a fenti oldalakat! Középen kezded a néze
getést? Fentről lefelé haladsz? Vessétek össze tapasztalataitokat!

Az írott szöveg számtalan nem nyelvi jellel irányítja a figyelmünket. A szövegek befogadását megkönnyíti a megfelelő tagolás. A margók, a hasábokra
tördelés és az egységeket elválasztó üres helyek, „szünetek” is mind ezt a célt
szolgálják.
A szöveg egy-egy gondolatsorát külön bekezdésként közöljük. A bekezdés
tehát látható formában is megjeleníti a tartalmi váltásokat.
A betűtípus kiválasztása szintén segítheti a szöveg befogadását. Az olvashatóbb vagy díszesebb betűk mind-mind ennek szolgálatában állnak.
Azonnal szembetűnik az is, hogy egy adott információ hol helyezkedik el
az oldalon. Az oldal közepe kiemelt terület. Mivel fentről lefelé és balról jobbra haladva olvasunk, az oldalak felső sávja hagyományosan szintén a kiemelés, a főcímek helye.
Egy-egy oldalon különös jelentőséget kaphat egy-egy kép, legyen az akár
fotó, akár pedig rajz vagy szemléltető ábra. Az elektronikus szövegekben
ugyanígy jelentősek lehetnek az emotikonok és a matricák is.
A tankönyvi szöveget is számos nem nyelvi jel egészíti ki. A szöveg elrendezése és tagolása segíti a szövegrészek felismerését. Az új bekezdések új tar26
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talmi egységeket jeleznek. Az eltérő betűméret azt mutatja, hogy mi a megtanulandó és mi a kiegészítő ismeret a tankönyvben. A főcímet és az alcímet is
eltérő betűmérettel szokás jelölni. A félkövér betűtípussal a kulcsszavakat, fontos tudnivalókat emelik ki a szövegben. A kiemelésnek más eszközei is lehetnek, például az aláhúzás, a keret, a szín, a színes háttér. A szöveghez gyakran
táblázatok, ábrák is tartoznak. Fontos a képaláírásokat is elolvasni, és megkeresni a kapcsolatot a kép és a szöveg között. A szövegben különféle képes jelek,
azaz piktogramok is segítik a tájékozódást.
1. Mondd el a véleményedet a plakáton használt betűformákról!
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2. Hasonlítsd össze a beszédet és az írást abból a szempontból, hogy melyik gazdagabb nem
nyelvi jelekben!

NEM NYELVI JELEK
A szóbeli kommunikációban
• a hangjelek
• a tekintet
• az arcjáték
• a taglejtés
• a testtartás
• a térköz
• az emblémák
• a csend

Az írásbeli kommunikációban
• a margó
• a bekezdés
• a sorok
• a betűtípus, a szövegkiemelés
• a színek
• egyéb (pl. emotikonok)

Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–2.

Az internetes kommunikáció
1. Vessétek össze az alábbi két szócikket! Döntsétek el, melyik tartalmaz hiteles és melyik
nem hiteles információt! Gyűjtsétek össze azokat a szempontokat, amelyek alapján
döntést tudtok hozni egy információ(halmaz) hitelességéről!
1. szócikk részlete

Tarhonya
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A tarhonya vagy reszelt tészta egy magyar száraztésztaféle. Tarhonyából készült a „pergelt leves”, a laktató régi paraszt- vagy
pásztorétel. A tarhonya hungarikum.

Tarhonya

A tarhonyarosta hálójának két különböző szitaszövet sűrűségű
négyszögletes lyukain átmorzsolt, gömbölygetett tésztát tarhonya néven csak 1788-ban és az azt követő években írták le először, mégpedig verses művekben. Az elődök a középkori apró
tésztaformák voltak. Elkészítése igen munkaigényes, később
ezért foglalta el a helyét a reszelt tészta. Legjelentősebb az
alföldi parasztok táplálkozásában volt öregtarhonya, keménytarhonya, sűrűtarhonya, pirított tarhonya formájában.
Az étel eredetije feltehetőleg Perzsiából származik, török közvetítéssel. Neve is a perzsa eredetű oszmán-török „tarchana”
szóból ered, ami búzalisztből aludttej hozzáadásával készült
tésztát jelent. Magyarországon általánosan az Alföldön terjedt
el, mint az egyik leggyakoribb száraztészta.

Egy tányér tarhonya
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2. szócikk részlete (Unciklopédia)

Tarhonya
A tarhonya apró, ámde annál kopaszabb, szinte mindenhol előforduló
természetesen apró a sárga és a barna színárnyalat között megtalálható,
nagyon lassan mozgó kis apró pöttynek látszó darabka. Gyakran úszik
marhaperkeltben (egyesek már pörköltben is látták, de ez csak annyira
bizonyított, mint a Jeti lábgombája), ebből is látható, hogy kifejezetten
sportos. Alapvetően nem veszélyes, de ha tányér sarkába szorítják akkor
támad. Csípése halálos is lehet, de a gyomorsav és a nyál semlegesíti.

Tarhonya állat
Mint köztudott a tarhonya a ma is Magyarországon őshonos Tarhonya állatból (latin neve: Honus
Clavus Tarhus Hungaricus) fejlődött ki hosszú évek során. Az evolúciós fejlődési szakaszokat nagy
lépésekben átugorva a fejlődés egy hihetetlen példájának szemtanúja lehetett az emberiség, amikor
az élő állatból hirtelen élettelené vált. A szkeptikus tudósok csoportjának állítása szerint a tarhonyaföldeken elültetett tarhonyaállat bimbózásának beporzása után jött létre a mai tarhonya végleges
formája. Ősi ellensége a ma már csak egy kicsit kihaltnak hitt harcicickány.

2. Az internetes szövegek szintén értelmezhetők a kommunikációról tanultak szerint.
A feladónak ott is célja van, és e célnak megfelelően állítja össze és küldi el a címzett
hez az üzenetét. Párosítsd össze a következő internetes szövegeket azzal a céllal, amely
szerinted a feladót vezette! Előfordulhat, hogy egy-egy szöveggel több cél is kapcso
latba hozható. Döntésedet indokold!
meggyőzés

tájékoztatás

szórakoztatás

eladás

Egészség, mozgás, élmény – kalandpark
Kalandpark mindenkinek
Az ország legnagyobb kalandparkja 2019 tavaszán nyitotta meg
kapuit. Az Egészség, mozgás,
élmény elnevezésű kalandpark
Budapesthez közel, a hegyekben
található. A kalandpark változatos pályákkal várja a gyerekeket,
felnőtteket, családokat. A különböző nehézségű feladatok remek
szórakozást, maradandó élményeket nyújtanak: kötélpályák,
mászófal, sportpályák, medence,
szauna várja a kalandozni, pihenni és játszani vágyókat.

Gyűjtsetek élményeket, jó szórakozást!
29
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Pénztár előtt
Ide szinte minden üzletben kihelyeznek kisebb-
nagyobb értékű apróságokat, gyakran olyan termékeket, amelyeket egyébként nem jutna eszünkbe meg
vásárolni, azonban a sorban állás alatti unalmas percek
gyakran rábírnak minket arra, hogy bedobjunk még
ezt-azt a kosárba. Sőt, ők inkább beesnek az utolsó
pillanat előtti vásárlás, vásároltatás csapdájába. Természetesen itt is javarészt egészségtelen rágót, cukorkát,
csokit találunk. Ezzel a trükkel egy közepes méretű és
forgalmú bevásárlóközpont akár napi több százezer
forintnyi terméket is eladhat a pénztár mellől.

3. Biztosan hallottátok már a következő kifejezéseket: spam (kiejtése: szpem, jelentése:
kéretlen hirdetés vagy felhívás), fake news vagy hoax (ejtése: féik njúz, hoax, az álhír kü
lönböző formái), troll. Magyarázzátok meg, mit jelentenek!

Az internet megjelenése és elterjedése alapvetően változtatta meg az információhoz való viszonyunkat. Egyrészt sokkal gyorsabban és könnyebben
tudunk információhoz jutni, mint korábban. Néhány kattintás vagy koppintás, és a szükséges tudás máris a kezünk ügyében van. Másrészt nem csupán fogyasztói, hanem létrehozói is lettünk a szövegeknek. Míg korábban
könyvkiadók munkatársai ellenőrizték, pontosították, hivatkozással látták
el a könyveikben közzétett információt, most az elérhető információ jelentős
részét a fogyasztók maguk hozzák létre, teszik közzé a közösségi oldalakon,
küldik el egymásnak a legkülönbözőbb platformokon. Az is előfordul, hogy
szándékosan hamis információt hoz létre vagy továbbít valaki. Ezt nevezzük
álhírnek. Az álhírt terjesztő célja, hogy megnövelje egy oldal forgalmát, vagy
rontsa ellenfele hitelét. Fontos tehát mindig feltenni magunknak a kérdést,
hogy mennyire megbízható az információ, amivel találkoztunk.
Egy információ hitelességét úgy tudjuk ellenőrizni, hogy összevetjük
egyéb, biztosan megbízható forrásokkal. Ha az első feladat tarhonya szócikkeit illetően kétségeid vannak, érdemes egy kicsit nyomoznod lexikonokban,
szakportálokon. A magyar nyelv értelmező szótárában például ezt olvassuk a
tarhonya címszó alatt:
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Így tehát biztosak lehetünk benne, hogy az első szöveg a hiteles. De ezt
támasztja alá az is, ha rákeresünk a „tarhonyaállat” neveként megjelölt Honus
Clavus Tarhus Hungaricus latin kifejezésre. Kiderül, hogy ezen az egy szócikken kívül sehol sem találunk róla további információt.
Ha még mindig kétségünk volna, megállapíthatjuk, hogy az első szöveg
pontosan idézi a forrásait. A kis kék számokra rákattintva lábjegyzetben
olvashatjuk el, honnan származik az adott információ. Figyeld meg, hogy a
második szöveg ilyen hivatkozásokat sem tartalmaz.
A hitelesség kérdése mellett a másik fontos szempont még a feladó célja.
Nem mindegy ugyanis, hogy valaki csupán megosztja velünk egy csokoládét
érintő fogyasztói élményét, vagy fizetést kap azért, hogy pozitív véleményét
személyes posztokban tegye közzé egy közösségi oldalon. Ez nem jelenti azt,
hogy a csoki ettől már nem is finom, csupán azt, hogy reklámmal állunk szemben. Méghozzá olyan reklámmal, amely nem szeretne reklámnak látszani.
Ugyanígy fontos észrevenni azt is, ha valamiről meg akarnak győzni
minket. Ekkor egyetlen teendőnk van: alaposan mérlegelni a feladó érveinek súlyát. Ha a bizonyítékai helytállók, ellenőrizhetők, még az is lehet, hogy
meggyőz minket álláspontjáról. Fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy
az ő célja a meggyőzés, mert csak így tudunk megfelelően reagálni rá.
Vannak azonban ennél károsabb jelenségek is az internetes kommunikáció világában, és ezek ellen célszerű védekeznünk. Ilyenek a lánclevelek vagy
hoaxok, és a spamek, azaz kéretlenül küldött, gyakran ártalmas linkeket tartalmazó levelek. A lánclevélben a feladó arra kér minket, hogy küldjük tovább
az üzenetet az ismerőseinknek. Ezért jutalmat vagy nyereményt ígér, vagy
azzal kecsegtet, hogy másvalakin segíthetünk. Az ilyen leveJó nap
lek legtöbbször hamisak, és
Ajánlatkérés csatolva van az ön figyelmére.
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Végül olyan is előfordul, hogy valakinek kifejezetten a zavarkeltés, bántás,
rombolás a célja. Ezt nevezzük trollkodásnak, aki pedig ezt rendszeresen űzi,
az az internetes nyelvhasználat szerint troll. Biztos te is tapasztaltál már olyat,
hogy valaki a témától független, gyakran az eredeti feladót sértő, személyeskedő megjegyzéseket tesz. Ilyenkor nem érdemes megvitatni vele az állítások
valóságtartalmát, annál kevésbé, mert a célja gyakran éppen ez: a figyelmet
önmagára fordítani. Ha a helyzet nem túl durva, a legjobb tudomást sem
venni róla (akkor a célja nem teljesül, hisz senki sem figyel rá), de ha nagyon
bántóak a megjegyzések, meg is lehet fosztani az illetőt a hozzáfűzés, a kommentelés jogától. Ha pedig törvénybe ütköző vagy mások személyiségi jogait
sértő megjegyzésekket találkozol, azokat érdemes jelenteni az adott közösségi oldal vagy szolgáltatás üzemeltetőjének. Jó, ha ebben tanácsot, segítséget
kérsz szüleidtől vagy tanáraidtól.
1. Hogyan ellenőrizzük egy információ hitelességét?
2. Hogyan állapítod meg, hogy egy internetes szöveg célja a tájékoztatás, a szórakozta
tás, a reklám vagy a meggyőzés?
3. Mi a teendő, ha lánclevelet vagy spam üzenetet kapsz?
4. Mit tanácsolnál Esztinek, aki az utóbbi hetekben többször is volt trollok célpontja, mit
tegyen?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.

Sajtótermékek
1. Keress minél többféle újságot otthon vagy a könyvtárban! Figyeld meg az újságok cím
lapjait, és találd ki a választ a következő kérdésekre!
•
•
•
•

Mi az újság témája?
Mit gondolsz, kik olvasták legszívesebben ezt az újságot?
Milyen a címlapon a képek és szöveges tartalmak aránya?
Neked mi tetszik benne?

A sajtótermékeknek több fajtáját különítjük el aszerint, hogy milyen gyakran
jelennek meg, és mi a közlésük célja. Így elkülöníthetünk napilapokat, hetila
pokat és folyóiratokat.
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A napilapok többsége a hét minden napján megjelenik. A politika, a gaz
daság, a kultúra, a közlekedés, a mindennapi élet, a sport eseményeiről tudó
sít, többnyire általános és friss híreket közöl hitelesen. Az olvasót egy-egy
cikk elolvasásában az írás címe is befolyásolja. Ezért fontos, hogy az újságíró
minél kifejezőbb, minél érdekesebb címet válasszon. A fig yelemfelkeltés a cél
ja annak is, ha egy cikknek több címet is adnak.
A napilapokban a hírek, a cikkek valamilyen téma szerint csoportosítva,
azaz rovatokba rendezve szerepelnek.
A hetilapok hetente, esetleg kéthetente jelennek meg. Nem a napi friss hí
rek bemutatása a céljuk, hanem az áttekintőbb és alaposabb elemzés. A bemu
tatott témát, eseményt részletesebben írják le, több képet, illusztrációt alkal
maznak, mint a napilapok. A hetilapok általában a hasonló érdeklődésűek
számára készülnek.
A folyóiratok (idegen szóval: periodikák) havonta, kéthavonta vagy
neg yedévente jelennek meg. Többnyire kisebb szakmai közösséghez szólnak.
Egy-egy tudományterület kutatási témáit, eredményeit mutatják be hosszabb
és részletesebb írásokban. A folyóiratok – a művészeti témájúak kivételével –
ritkán közölnek képeket, rajzokat.
Ma már az újságok közül sok az interneten jelenik meg. A nyomtatott újságok közül több a könyvtárakban megtalálható.
A sajtótermékek megjelenhetnek nyomtatott és internetes formában.
Fajtáik: napilapok, hetilapok és folyóiratok. Az újságok célja: tájékoz
tatás a legfrissebb, legérdekesebb hírekről, eseményekről; szórakoztatás;
a tudomány eredményeinek bemutatása.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.

Mi újság?

Az újság története az ókori Rómáig nyúlik vissza. Akkor még kézzel sokszorosították
a fontos híreket, eseményeket, új rendeleteket, egy-egy lapra vagy lapokra írták
őket. Innen a (napi-, heti-, havi)lap szavunk is az újságra. Ezek a kiadványok rendszeresen,
bizonyos időszakonként jelentek meg, ezért már újságnak tekinthetjük őket.
Az első nyomtatott újság Európában a 16. század közepén bukkant fel Velencében, és
1 gazetta volt az ára. Így idővel a pénz neve lett az újság elnevezése is, először olaszul: gazzet
ta [gádzéta], majd rengeteg más nyelven is (például angolul gazette [gözet], németül Gazette
[gácéte], oroszul газета [gázétá]).
Magyarországon először német és latin nyelven jelentek meg a híreket tartalmazó lapok,
a hírlapok vagy röviden: lapok. Az első magyar nyelvű újság a Magyar Hírmondó volt (1780).
Kossuth Lajos indította útjára jó hatvan évvel később a Pesti Hírlapot (1841). Az újság szavunk
az új melléknévből származik. Az újság szó eredetileg azt jelentette, hogy újdonság.
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értem a szöveget
Az internetes szövegek
Hétköznapi tevékenységeitek során, ilyen például a tanulás is, nagyon sokszor
használjátok az internetet. Az interneten szövegek és képek sokasága található. Ugyanakkor a közösségi médiában, egyes szolgáltatások használatakor ti
magatok is „tartalomgyártóvá” válhattok. Ilyenkor pedig könnyen védtelenek lehettek, ha nem vagytok elővigyázatosak az adataitok megosztásában.
Nagyon kell arra figyelnetek, hogy mit, mennyit és hogyan mutattok meg
magatokról az internet különböző felületein.
1. Hallottatok már a Biztonságos böngészés című programról? Ha igen, mit tudtok róla?
Ha nem, akkor vajon miért jött létre, miben segít?
2. a) Tanulmányozzátok a program gyerekeknek szóló ismertetőjét!
b) Olvassátok fel a számotokra legérdekesebb részt a szövegből!
AJÁNLÁS GYEREKEKNEK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
•	A számítógépet, amelyre bejelentkeztél, soha ne
hagyd magára, mert bárki a Te nevedben küldhet
leveleket, a nevedben léphet be oldalakra, és megszerezheti személyes titkaidat is!
•	Bármely oldalnál, programnál a lehető legkevesebb
adatot add meg magadról: inkább csak a keresztnevedet, még inkább a becenevedet használd!
•	Célszerű megelőzni a zaklató mobilhívásokat is:
légy óvatos, a mobilszámod se add meg bárkinek!
•	A családodra, ismerőseidre vonatkozó információk
átadásával is vigyázz: csak a jól ismert személynek
mesélj ezekről, az internetről ismerteknek soha!
•	Ne használj és ne küldj se magadról, se az ismerőseidről kihívó (pl. fürdőruhás) képeket!
•	Az internetes vásárlásnál, de a magukat ingyen kínáló szolgáltatásoknál is légy óvatos: előbbieknél
a bankkártyaszám megadása, utóbbiaknál a kért
szolgáltatással (pl. csengőhang) együtt települő,
beférkőző kémprogram, vírus lehet veszélyes!
•	Ha vezeték nélküli rendszert használsz otthon, a
készülék minden elemét kapcsold ki, ha befejezted
a netezést, nehogy azokhoz más személy hozzáférhessen, és azt törvénytelenül, a Ti számlátokra, a Ti
adataitok között kutatva felhasználhassa!
•	Ne higgy el feltétlenül mindent, amit az interneten találsz: bátran beszéld meg a szüleiddel, tanáraiddal, barátaiddal az ott látott, olvasott tartalmakat!
•	Soha ne jelöld be a jelszó megjegyzését!

CHAT
•	Az elérhetőségedet (telefonszámot, lakcímet) soha
ne add meg idegennek!
•	Ha valaki durván beszél veled, erőszakoskodik, fenyeget, zárd be azonnal a beszélgetést, ne menj
bele semmilyen vitába!
•	
Ne hagyd a számítógépedet őrizetlenül, amikor
nyilvános chatre vagy bejelentkezve!
•	Személyes kérdésekre lehetőleg ne válaszolj!
•	Találkozót, randit csak akkor egyeztess, ha szüleid,
tanáraid is tudnak róla, és valaki el tud kísérni!
•	Soha ne engedd, hogy zsaroljanak, ne hidd el,
hogy csak akkor vagy igazán bátor, ha megteszed,
amire egy idegen kér (pl. hogy küldd el a fényképedet vagy az elérhetőségedet)!
•	
Ha egy ismerőssel beszélgetsz, de gyanús lesz,
hogy esetleg más használja a nevét, győződj meg
róla, hogy valóban az ismerősöd-e: tegyél fel olyan
kérdést, amelyre csak ketten tudjátok a választ, és
ha kiderül a csalás, azonnal hívd fel az ismerősöd
figyelmét a visszaélésre!
•	Ha valaki ismerősödre hivatkozva hív meg egy bulira vagy randira, mindenképpen kérdezd meg az
említett ismerősödet, hogy tud-e a dologról!
•	A bankkártyád számát, jelszavadat soha ne add
meg senkinek!
•	Az e-mail-fiókod jelszavát soha ne add meg senkinek!
•	Ne feledd: a rendőrség munkatársai soha nem keresnek chaten!
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AJÁNLÁS GYEREKEKNEK
REGISZTRÁCIÓ

TÁRSASÁGI OLDALAK

•	Egyeztess szüleiddel, tanáraiddal, mielőtt bármilyen oldalon regisztrálnál!
•	Csak a feltétlenül szükséges mezőket töltsd ki!
•	
Minél személytelenebb elérhetőséget adj meg
(sorrend: semmit, ha mégis muszáj, akkor csak
e-mail-címet, mobiltelefonszámot)!
•	
Játékoknál, sorsolásokhoz, hírlevélhez használj
egy külön e-mail-címet, amelyet levelezésre nem is
használsz egyáltalán!

E-MAIL
•	
Az ismeretlen feladótól érkező levelet soha ne
nyisd meg, nyugodtan töröld ki!
•	A bankoktól kapott levelekre ne válaszolj, ha kérnek adatokat, ne add meg, inkább személyesen
intézd el a bankodnál!
•	Levélben se add meg elérhetőségeidet!
•	Ne tegyél fel magadról kihívó képet!
•	Ne jelölj meg olyanokat, akiket csak látásból vagy a
chatről ismersz!
•	Az elérhetőségeknél a lehető legkevesebb személyes információt add meg!

•	Ne tegyél fel magadról kihívó képet!
•	Ne jelölj meg olyanokat, akiket csak látásból vagy a
chatről ismersz!
•	Az elérhetőségeknél a lehető legkevesebb személyes információt add meg!

FÓRUMOK
•	A személyes adataidat soha ne add meg!
•	Személyes, veszélyes vagy törvénysértő tartalmat
ne tegyél közzé!

INTERNETES FIZETÉS,
NETBANK
•	Mindig győződj meg arról, hogy a netbankos vagy
ﬁzetős oldal valódi-e, és valóban az a cég az üzemeltetője, akinek ﬁzetni, utalni akarsz!
•	A jelszót, az ellenőrző szót soha ne áruld el másnak, és lehetőleg ne a tárcádban, a mobiltelefonodon vagy a táskádban őrizd!
•	A bankszámlaszámodat, kártyaszámodat soha ne
add meg olyan mezőbe, ahol ezt nem kérik (nincs
csillaggal jelölve)!
•	Ha bizonytalan vagy a dolgodban, mindig kérj segítséget szüleidtől, tanáraidtól!

(Forrás: http://biztonsagosbongeszes.hu/hu/)

3. Olvassátok el, hogy az alábbi gyerekek hogyan használták az internetet! Döntsétek el
az előző feladat szövege alapján, hogy helyesen vagy helytelenül cselekedtek-e! Vála
szaitokat mindig indokoljátok a szövegből vett idézetekkel!
Ki?

Mit csinált?

Peti

A bankja e-mailen kérte a jelszavát, bank
kártyája számát, de nem írta meg nekik.

Móni

Furcsa levelet kapott az iskola nevében.
Ezt megmutatta az osztályfőnökének.

Zóra

Hogy ne kelljen a jelszavát megjegyeznie,
bejelölte a banknál a jelszó megjegyzését.

Virág

Olyan fiúval fog holnap este találkozni,
akivel az interneten ismerkedett meg.

Tamás

Éjjel-nappal be van kapcsolva a számítógépe
online.

Helyes

Helytelen
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Szóról Szóra 2.

Újságot írunk… jó, de kinek?… és milyet?
Az asztalokat összetoltuk, mert csak így volt esély arra, hogy minden hozott
anyag elférjen. A lelkesedés még tartott, mindenki kitett magáért, egy halom
cikk és kép gyűlt össze. Először nem is nagyon tudtuk, mihez kezdjünk velük,
de aztán elkezdtük szétpakolgatni őket. Félretettük, ami a „gazdáján” kívül
senki mást nem érdekel, és lassacskán csak az maradt az asztal közepén, ami
mindannyiunk szerint nekünk való volt. Kiderült, hogy a legtöbb két témáról
szólt: a celebekről és a sportról. Lóri hozott ugyan tudományos cikkeket is,
Lili pedig kiállításokról és színházi előadásokról szólókat, de ezeket rögtön
kiszavaztuk. Laura szárazon megjegyezte, hogy hallatlanul unalmas lesz az
az újság, ami csak sportról és hírességekről szól,
és ebben egyet is értettünk
vele, úgyhogy szépen vis�szatologattuk a félretett
cikkeket.
Amíg rakosgattuk a
papírokat, Léna még magához képest is csöndes volt.
Nem is nagyon vett részt
a válogatásban, valamit
irkált kis cetlikre. Aztán
egyszer csak felnézett, és
három cédulát tett elénk:
– Szerintetek melyik honnan lehet?
– Melyik mi? Hogyhogy honnan? – értetlenkedtem, de Lóriék azonnal
olvasni kezdték a szövegecskéket.
Várhattam tehát, amíg ők befejezik, és addig a két képet néztem, amit
Léna a szövegekkel együtt az asztalra tett. Az elsőn egy fa koronája látszott,
arasznyi sáskák lógtak rajta, kopaszra ették az ágakat. A másik egy közelkép
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volt: egy ember két teljes maroknyi gigasáskát tartott a tenyerében. Elég gusztustalan volt.
Amikor a cetlik végre hozzám értek, ezt olvastam rajtuk:
Sáskajárás! A nyolcad
ik
csapás megismétlődik!
Bibliai méretű invázi
ó
Afrikában! Az ég is
elsötétült…
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Mit mondjak, ügyes! Rögtön elkezdtük sajnálni, hogy nem országos napilapot, tudományos hírportált vagy bulvármagazint fogunk írni, így nem
szövegelhetünk mi is ilyen változatosan. De Laura azt mondta, miért is ne,
és három új rovatot javasolt. A Bulvárkodást, ahol olyan szenvedélyesek
lehetünk, amilyenek csak akarunk, és az se baj, ha hatásvadászunk egy kicsit.
A Számszerűent, ahol a tudományos tényeké lesz a főszerep, és aminek Lóri
azonnal nagyon megörült, és az Osztályországot, ahol az országos napilapok
hangnemében írunk majd. Ebben meg is állapodtunk, pont az óra végére.
1. Nézzétek át a gyűjtött anyagot! Csoportosítsátok a cikkeket és képeket először
korosztály szerint! Válasszátok ki, amelyik számotokra érdekes, hiszen az a célcso
portotok (= az osztály többi tagja) számára is izgalmas lesz.
2. A következő szempont legyen tematikus! Rakjátok külön csoportba az iskolával, a
sporttal, a tudománnyal, a művelődéssel és a hírességekkel kapcsolatos anyagokat,
és vizsgáljátok meg, milyen egyéb visszatérő témákat találtok!
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3. Figyeljétek meg, milyen szövegtípushoz tartoznak a gyűjtött szövegek! Cikkek?
Reklámok, hirdetések? Fotók vagy grafikák? Esetleg interjúk?
4. Tapasztalataitok alapján készítsetek egy listát arról, hogy milyen témákról és
milyen szövegtípusban írtok majd cikkeket!
5. Próbaképpen írjátok meg ti is három különböző hangnemű cikk első mondatait!
Nézzétek meg a képet, és gondoljátok végig, mi történhetett! Miután ezt egyeztet
tétek, adjatok róla hírt
• egy nevelési szaklapban,
• egy országos napilapban,
• egy szórakoztató magazinban!
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Szófajok I.
Valódi alapszófajok: az ige
Szófajok, szóelemek
Hogyan soroljuk szófaji csoportokba a szavakat?
1. Olvasd el a munkafüzetben Pilinszky János A naphajú királyleány című verses meséjének első részletét! Mit gondolsz, mi történhetett a királylánnyal? Miért hideg és sötét
ma az egykor napfényes ország?
2. Vizsgáld meg a vers szavainak jelentését! Gyűjts a versből olyan szavakat, amelyek válaszként a következő kérdésekre felelnek:

•
•
•
•
•

Ki? Mi? Kik? Mik?
Mit csinál/csinálnak? Mi történik vele/velük?
Milyen? Milyenek?
Hány? Mennyi?
Mikor? Hol?

3. Mi is összegyűjtöttünk a versből néhány olyan szót, amelyek rövid, egyszavas mondatként a megadott kérdésekre válaszolnak. Párosítsd össze szóban a szavakat az őket leíró címkékkel!

szavak:
ország, ül, koromsetét, csillagok, látott, négy, király, fáznak, ember, valaha,
napfény, árva, rég, odabenn, mozdul, kóbor, tyúkleves, öreg, csúszkál, itthon, szépséges, élt, temérdek, éjszakai
címkék:
– emberek, tárgyak neve
– tulajdonságot, jellemzőt jelöl
– cselekvés
– mennyiséget jelöl
– időre vagy helyre utal
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4. Figyeljétek meg a szavak mondatbeli szerepét! Végezzétek el a következő feladatot páros munkában az utasítás alapján! Egy példával segítünk:
Írjatok a 3. feladatban felsorolt szavakkal
mondatokat a füzetetekbe!

A napfény minden élőlény számára fontos.

Másoljátok le úgy a mondatokat, hogy
a kiválasztott szó helyét hagyjátok
üresen!

A __________ minden élőlény számára
fontos.

Adjátok át a padtársatoknak a hiányos
mondatokat, ő pedig írjon az üres
helyekre olyan új szavakat, amelyekkel
kiegészítve a mondatok értelmesek
maradnak!

A levegő minden élőlény számára fontos.

Tegyetek fel olyan kérdéseket, amelyekre
a választ a kiemelt szavak adják meg!

Mi fontos minden élőlény számára?
(A levegő. A napfény.)

5. Figyeld meg, milyen toldalékokat kaphatnak az egyes csoportokba tartozó szavak!
Válaszd ki az alább felsorolt szavak közül azokat, amelyekhez hozzá tudod tenni a halmaz c ímében kiemelt toldalékot!
palotában

öregebb

kértek

világít, udvar, sétál, fűszeres, verem, zsíros, éjszaka, tál,
szapora, érez, gyönyörű
A szavaknak az azonos nyelvi jellemzőkkel rendelkező és a nyelvhasználatban egyformán viselkedő csoportjait szófajoknak nevezzük.
A szavakat három szempont alapján soroljuk azonos szófajba:
1. a szavak jelentése, jelentésköre,
2. a szavak mondatban betöltött szerepe,
3. a szavak jellemző toldalékai szerint.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.
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A szóelemek (ismétlés)
Most átismételjük röviden, amit tavaly tanultunk a szóelemekről. Ehhez
olvassátok el a munkafüzetben Pilinszky János A naphajú királyleány című
verses meséjének 3. részletét!
Mint látható, a mai részlet nem közvetlen folytatása az előző kettőnek.
Találjátok ki, mi történt a második és harmadik rész között! Írjatok róla egy
fogalmazást a munkafüzet feladata szerint! Beszéljétek meg, vajon született-e
olyan otthoni fogalmazás, amelyik jól összekapcsolná az olvasott részeket!
1. Bontsd összetételi tagokra az alábbi összetett szavakat!

aranyerdő, színarany, ablakráma, királyleány, csigalépcső
2. Figyeld meg az első versszak képzett szavait! Keresd meg a képzőket! Állapítsd meg,
változott-e a kiinduló szavak szófaja a szóképzés eredményeképpen!

ballaghat, mérföldes, némaság, szótalan, mézszínű
3. A versrészlet következő szavaiban keresd ki a jeleket! Van néhány kakukktojás is a szavak között, ezek nem tartalmaznak jeleket. Melyek ezek?

szeglete, téglája, ablakráma, aranytermek, szobák, feltűnik, vetődött,
zajt, szöktetné
4. Az alábbi szavak a verses meséből valók. Válasszátok ki közülük a ragos alakokat!

magányosan – szótalan
ablakon – Áron – szobákon
leányt – vezet – rányit
A szóelem (morféma) az a legkisebb nyelvi egység, amely önálló formával és ehhez kapcsolódó jelentéssel is rendelkezik. Két fajtája van: a szótő
(tőmorféma) és a toldalék (toldalékmorféma). Ha egy szóban egy szótő van,
egyszerű szónak, ha két vagy több tagból, tőmorfémából áll, akkor pedig
összetett szónak nevezzük. A toldalékok közül a képző megváltoztatja a szó
jelentését, és megváltoztathatja a szófaját is. Közvetlenül a szótő után következik, és képző, jel és rag állhat utána. A jel nyelvtani jelentéssel gazdagítja a
szót, olyannal, mint például a többes szám vagy a múlt idő. A szóban belső
helyet foglal el, azaz a szótő vagy a képző után áll, utána pedig más jelek vagy
rag következhet. A rag a szó mondatbeli szerepét rögzíti. Szóalakzáró elem,
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vagyis más toldalék nem követheti. A jelek és a ragok megjelenése jellemző
az adott szófajokra, tehát bizonyos jelek és ragok csak igékhez, más jelek és
ragok csak egyéb szófajokhoz járulhatnak. Ezért a tanév során az egyes jeleket
és ragokat azokkal a szófajokkal együtt fogjuk tanulni, amelyekhez kapcsolódnak.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.

1. Milyen jellemzőik alapján soroljuk szófajba a szavakat?
2. Mi a szóelem?
3. Mi a különbség az egyszerű és az összetett szavak között?
4. Mit tudsz a képzőkről?
5. Sorolj fel néhány képzőt!
6. Mi jellemzi a jeleket?
7. Mutasd be a ragokat!

Az ige
Az ige jelentése
1. Egészítsd ki a mondatokat a kép alapján!

• A
 bácsi könyvet … a padon.  Az út mellett kövek … .
• Két fiú … a park sétaútján.  A szürke galambok kenyérmorzsát … .
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2. Figyeld meg az új képen a változásokat, és írd le a füzetedbe egy-egy mondattal, mi
változott!

3. Húzd alá mondataidban az eseményeket! Ki mit csinált? Mi történt? Ki milyen állapotban volt? Ki (mi) mit érzett?

Az ige valamilyen eseményről tudósít. Kifejezheti az esemény szereplőjével kapcsolatos cselekvést, történést, létezést és állapotot, érzést. Az
esemény szereplőjének cselekvését kifejező igék akarattól függő tevékenységet jelölnek, pl. néz, beszél. A történést kifejező igék az esemény
szereplőjének akaratától nem függő változásokat jelenítenek meg, pl.
zuhog, szétgurul. A létezést kifejező igék élőlények vagy élettelen dolgok
létéről vagy nemlétéről szólnak, pl. van, nincs, legyen, lenne, lehet. Az
igék negyedik csoportja érzéseket, állapotokat fejez ki, pl. sajog, sír, örül,
szeret, izgul.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.

Mit fejez ki az igealak?
1. Olvasd el az igéket! Figyeld meg, melyiket hány szereplő cselekszi, vagy hánnyal történik! Csoportosítsd őket a füzetedben a megadott szempontok szerint!

barangol, kifogásolunk, csepereg, dumcsiznak, mártogatok,
ellentmondtok, bolondozunk, teázol, izzad, gyúrok, hozod
Egyes szám

Többes szám
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2. Válaszd ki a szavak közül az igéket! Sorold őket csoportokba az esemény szereplői szerint!

csempéz
ragasztó
szellemeskedés
hallgatsz
ÉN

csempész
szárnyal
látnok
gombok
TE

passzolnak
vártok
szegelek
röhögünk
Ő

MI

zötyögünk
szárnyak
szeretet
gombolod
TI

pattogás
látnak
szerelek
húztok
ŐK

3. a) Olvasd el a meserészletet! Figyeld meg a szövegben az igéket!
Beszéljétek meg párban, melyik ige milyen idejű!

A szegény molnár már nagyon öreg
volt. Ezért magához hívta a két fiát. Ezt
mondta nekik:
– Holnap már nem biztos, hogy élek. Elmondom, mit határoztam. Te, nagy fi
 am,
kapod a malmot, a kisebbnek adom a fekete kandúrt. Ugye, vigyázni fogtok rájuk?

b) Folytasd a történetet!
c) Írd le az igéket a füzetedbe a következő csoportosítás szerint:
múlt

jelen

jövő

Az igék különböző alakjai önmagukban is sokféle információról tudósítanak.
Az ige kifejezi az esemény szereplőjének számát és személyét. Az egyes szám
egyetlen, míg a többes szám több beszélőt feltételez. Az első személy mindig
azt jelöli, aki(k) épp beszél(nek), vagyis a kommunikációs helyzet feladóját
(én vagy mi). A második személy azt jelöli, aki(k)hez az illető beszél, vagyis
a kommunikációs helyzet címzettjét (te v. ti). A harmadik személyt a kommunikációs helyzet nem rögzíti ilyen pontosan, ilyenkor a beszélő határozza
meg, ki(k)ről, mi(k)ről is van szó (ő v. ők). Figyeld meg a következő mondatokat!
Eljövök este.

Eljössz este?

Eljön este.
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Az első két kijelentés további kiegészítések nélkül is érthető, míg a harmadikkal más a helyzet. Ha a szövegkörnyezetből nem világos, kiről is van szó,
a kijelentés után várhatóan elhangzik a „Ki?” kérdés.
Az ige által kifejezett eseménynek a szereplők mellett ideje is van. Az
igealak arról is tudósít, hogy az esemény a megszólalás idejénél korábban
(a múltban), azzal egy időben (a jelenben) vagy annál később (a jövőben) zajlik. Az igeidőre az igealakok mellett a mondatban egyéb szavak is utalhatnak
(tegnap, most, majd).
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–2.

Az ige módja
1. Figyeld meg a következő igealakokat! Magyarázd el, mi a különbség az egyes alakok jelentése között!
Naplót írsz.

Naplót írnál.

Írj naplót!

Sétálunk.

Sétálnánk.

Sétáljunk!

2. Csoportosítsd a következő közléseket!

 lvassátok el! Kirándulni mennénk, ha nem esne. Ezt nem szeretem.
O
Te is tudnál ilyen finomat sütni. Azonnal hívja a mentőket! Kopognak.
A csoportosítás szempontja:
Tényt közölnek.

Lehetséges eseményt
jelenítenek meg.

Azt jelölik, hogy a beszélő akarja, kívánja az
esemény megtörténtét,
erre szólít fel.

A kijelentő módú igealakok tényt közölnek (csinálod, törik, van), a feltételes
módúak lehetséges, a jelenben vagy a múltban be nem következett eseményt
jelenítenek meg (csinálnád, törne, lenne, lett volna), a felszólító módúak
pedig azt jelölik, hogy a beszélő akarja, kívánja az esemény megtörténtét, erre
szólít fel (csináljad, törjön, legyen). Ezek azonban csak a legfontosabb jelentések: a felszólító és feltételes mód használata ennél sokrétűbb.
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3. Figyeljétek meg a következő példamondatokat, és beszéljétek meg, milyen jelentéssel
gazdagíthatja még az igét a felszólító vagy a feltételes mód!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bárcsak jó idő lenne a kirándulás napján!
Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.
Kérnék szépen két jegyet Vácig.
Meg tudná mondani, merre van a Halászbástya?
Igazán bevásárolhatnál néha te is.
Bár tudnám, miért haragszik!
Nem hiszem, hogy ettől anya boldog lenne.
Megkért, hogy menjek el hozzá.
Mondjam vagy mutassam?
Legyen végre nyár!
Hazament, hogy segítsen anyukájának.

A kijelentő módú igék lehetnek múlt, jelen és jövő igeidejűek, a feltételes
módúak már csak jelen és múlt igeidőben állhatnak, a felszólító módú igéknek pedig csak jelen igeidejű alakjuk van.
A kijelentő módú igék kijelentő, felkiáltó vagy kérdő mondatokban szerepelnek. Óhajtó mondatban csak feltételes módú igealak szerepelhet. A felszólító módú igealak legtöbbször felszólító mondatban fordul elő.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.

Az általános és a határozott igeragozás
1. Figyeld meg a következő mondatpárokat, és magyarázd el a különbséget!

Kérsz egy almát? – Kéred az almát?
Egész este levelet ír. – Egész este írja azt a levelet.
Te mindig olyan figyelmesen hallgatsz. – Te mindig olyan figyelmesen hallgatod.
2. Alakítsd át a mondatokat a példa szerint! Vigyázz, hogy az igealakok módja, ideje, száma és személye ne változzon!

Nem megyek játszani, olvasok. – Azt a könyvet olvasom, amit tegnap kaptam.
Ahányszor átjövök hozzád, te folyton filmet nézel. –
Anya almás pitét sütött. –
Egy órája leckét írunk már, sokat adtak fel holnapra. –
Apa, hoztatok baracklevet? –
Tényleg semmi fontosat nem mondtak ma az edzésen? –
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Megkülönböztetünk általános (alanyi) és határozott (tárgyas) igeragozást.
Az általános ragozású igék a cselekvő számát és személyét jelölik meg. A határozott ragozású igék emellett kifejezik, hogy a cselekvés egy vagy több konkrét, már ismert, meghatározott tárgyra vagy személyre irányul.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.

1. Sorold fel, mit fejez ki egy igealak!
2. Mutasd be, milyen
a) száma és személye,
b) módja,
c) igeideje,
d) ragozása
lehet a magyar nyelvben az igéknek, és mondd el röviden, melyik mit jelent!

Az igék csoportosítása
A cselekvő igék akaratlagos, többé-kevésbé tudatos cselekvést jelenítenek
meg, amelyet az esemény szereplője maga, aktívan végez (kérlelték). A szenvedő ige ezzel szemben olyan cselekvést fejez ki, amelyet más végez, de az
hatással van az esemény szereplőjére, vagyis az illető a cselekvést mintegy
„elszenvedi” (riporter kerestetik). A kettő között, köztes helyzetben találjuk
a középigéket (leszakad, fáj, örül, megszeret), amelyek érzést, állapotot vagy
állapotváltozást jelenítenek meg.
Abban az értelemben foglalnak el köztes helyzetet ezek az igék a cselekvő
és a szenvedő igék között, hogy az esemény szereplője nem annyira aktív,
mint a cselekvő igéknél, de nem is annyira passzív, mint a szenvedő igék esetében. Például kijön (ti. vki a szobából, cselekvő ige) kijön (ti. a szög a falból,
középige; és nem szenvedő, nem „kijövődik”).
A műveltető ige olyan cselekvést fejez ki, amelyet a személy mással végeztet el (dolgozatot írat). A visszaható ige pedig olyan cselekvést jelenít meg,
amely magára a cselekvő szereplőre hat vissza (borotválkozik).
1. Figyeld meg a következő igéket, és döntsd el, hogy a cselekvés irányulhat-e valami(k)
re, valaki(k)re!

kérlelték – A cselekvés irányulhat valakire, pl.: kérlelték a fejedelmet.
serénykedett – Nem irányulhat „valamire”, nem lehet „valamit serénykedni”.
sétál, kér, sír, vár, felel, szomorkodik, megnézi, megnézeti, leszakít,
leszakad, születik
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Amikor a cselekvés ráirányul egy személyre, dologra vagy tárgyra, az igét
tárgyasnak nevezzük. Tárgyatlan az ige, ha nem irányulhat a cselekvés személyre, dologra vagy tárgyra. A cselekvő ige lehet tárgyas (meglátogat) és
tárgyatlan (kosarazik) is. A műveltető ige mindig tárgyas, a visszaható és a
szenvedő igék viszont tárgyatlanok.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–6.

1. Sorold fel az igék megismert csoportjait, az igenemeket!
2. Jellemezd őket röviden!
3. Hozz minden csoportra két-két példát is!
4. Hogy tudod eldönteni, hogy egy ige tárgyas vagy tárgyatlan?

Az igék toldalékai
1. Keresd meg a következő igealakokban a szótövet! Figyeld meg, hogy a képző hogyan
változtatja meg az eredeti szó jelentését!

írogat, szépül, szaladgál, gúnyol, mondhat

Igéhez járuló képzők
Az igetövekhez sokféle képző járulhat. Igéből igét képeznek például a gyakorító és folyamatos igeképzők (öltöget, nevetgél, mendegél, ámuldozik,
harapdál), a ható ige képzője (mosolyoghat), valamint a mozzanatos képzők
(csörren, köhint, szökell). De képzővel hozzuk létre a különböző igenemek
alakjait is:
– cselekvő igéket létrehozó képzők: csöppent, éleszt
– középigéket létrehozó képzők: emelkedik, bezáródik
– műveltető ige képzői: mosat, olvastat
– szenvedő igék képzői: adatik, kidoboltatik
– visszaható igék képzői: fésülködik, törülközik
Igéből képezzük az igeneveket is, az egyes igenévképzőkkel később ismerkedtek majd meg.
Gyakori eset, hogy az igéhez olyan képző járul, amely az eredeti igetőből
főnevet (futás, olvasmány, fonál) vagy melléknevet (hajlékony, félénk, neveletlen) képez.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–2.
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Igéhez járuló jelek
Az igékhez módjelek és időjelek kapcsolódnak, ezek fejezik ki az ige idejét,
illetve módját. A következő táblázat szemlélteti a módjelek és időjelek rendszerének leggyakoribb eseteit.
időjelek

módjelek

jelen idő jele: zéró (Ø) morféma

kijelentő mód jele: zéró (Ø) morféma

múlt idő jele: -t, -tt

feltételes mód jele: -na, -ne, -ná, -né
volna

jövő idő jele: -ni fog

felszólító mód jele: -j

A felszólító mód jele a -j (várj) mellett még
• annak hasonult változatai (húz-z-atok ó, mos-s-ad),
• a -jj (jö-jj),
• a -gy (ve-gy-él),
• a -ggy (hi-ggy-ük)
• és az -s (fűt-s-él, lá-ss-uk)
Hogyan lett a felszólító mód jeléből, a j-ből s?
Régen a nyelvünkből még hiányzott a gy zöngétlen párja, a ma már önálló ty hang.
Ezért akkor, amikor a t és a j egymás mellé kerültek, nem egy önálló hangként (ty,
tty), hanem kettőként, még külön-külön ejtették (t + j, tj). Ebben a hangkapcsolatban a j zöngétlen volt. Ilyen a mai nyelvünkben is előfordul, ha kiejtjük például ezt a szót: kapj. Ez a
ch-szerű hang a németet tanulók számára a München szóból ismerős. A zöngétlen j-t a t után
viszont egy s-szerű hangként hallották (t + s, ts, ejtésben gyakran így is összeolvadva: cs).
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.

Az igékhez járuló ragok
Az igékhez igei személyrag járul, amely egyszerre fejezi ki a cselekvő számát
és személyét, valamint azt, hogy a cselekvés határozott tárgyra irányul-e.
A magyar nyelvben két párhuzamos ragozási sor (paradigma) létezik, az
egyik az általános, a másik a határozott ragozás sora.
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1. Tanulmányozd a következő táblázatokat, és keresd meg az igealakokban az idő- és
módjeleket, valamint az igei személyragokat! Ne feledd, hogy a rag szóalakzáró morféma!


KIJELENTŐ MÓD
Általános ragozás

Határozott ragozás
Jelen idő

E/1.

várok

kérek

várom

kérem

E/2.

vársz

kérsz

várod

kéred

E/3.

vár

kér

várja

kéri

T/1.

várunk

kérünk

várjuk

kérjük

T/2.

vártok

kértek

várjátok

kéritek

T/3.

várnak

kérnek

várják

kérik

Múlt idő

E/1.

vártam

kértem

vártam

kértem

E/2.

vártál

kértél

vártad

kérted

E/3.

várt

kért

várta

kérte

T/1.

vártunk

kértünk

vártuk

kértük

T/2.

vártatok

kértetek

vártátok

kértétek

T/3.

vártak

kértek

várták

kérték

Jövő idő

E/1.

várni fogok

kérni fogok

várni fogom

kérni fogom

E/2.

várni fogsz

kérni fogsz

várni fogod

kérni fogod

E/3.

várni fog

kérni fog

várni fogja

kérni fogja

T/1.

várni fogunk

kérni fogunk

várni fogjuk

kérni fogjuk

T/2.

várni fogtok

kérni fogtok

várni fogjátok

kérni fogjátok

T/3.

várni fognak

kérni fognak

várni fogják

kérni fogják
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FELTÉTELES MÓD
Általános ragozás

Határozott ragozás
Jelen idő

E/1.

várnék

kérnék

várnám

kérném

E/2.

várnál

kérnél

várnád

kérnéd

E/3.

várna

kérne

várná

kérné

T/1.

várnánk

kérnénk

várnánk

kérnénk

T/2.

várnátok

kérnétek

várnátok

kérnétek

T/3.

várnának

kérnének

várnák

kérnék

Múlt idő

E/1.

vártam volna

kértem volna

vártam volna

kértem volna

E/2.

vártál volna

kértél volna

vártad volna

kérted volna

E/3.

várt volna

kért volna

várta volna

kérte volna

T/1.

vártunk volna

kértünk volna

vártuk volna

kértük volna

T/2.

vártatok volna

kértetek volna

vártátok volna

kértétek volna

T/3.

vártak volna

kértek volna

várták volna

kérték volna



FELSZÓLÍTÓ MÓD
Általános ragozás

Határozott ragozás
Jelen idő

E/1.

várjak

kérjek

várjam

kérjem

E/2.

várjál, várj

kérjél, kérj

várjad, várd

kérjed, kérd

E/3.

várjon

kérjen

várja

kérje

T/1.

várjunk

kérjünk

várjuk

kérjük

T/2.

várjatok

kérjetek

várjátok

kérjétek

T/3.

várjanak

kérjenek

várják

kérjék

2. Írd le te is a füzetedbe ezeket a ragozási sorokat, eltérő színnel jelölve a módjeleket,
időjeleket és igei személyragokat!
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3. Válaszd el függőleges vonallal az egyes szóelemeket, és nevezd meg őket! Emlékezz,
hogy az előhangzót nem tekintjük önálló szóelemnek, hanem ahhoz a toldalékhoz
kapcsoljuk, amelynek kiejtését megkönnyíti. Egy-egy nehezebb szóalak esetében a
szóelem fölé a nevét is írd oda! Mutatunk egy példát:
szótő

múlt idő jele

igei személyrag

VÁR|T|AM

�

Oldd meg a munkafüzet feladatait!
1.
Ha tovább gyakorolnád az igék helyesírását,
a munkafüzetben találsz hozzá feladatokat
1–3.

�

A magyar nyelvben létezik az ikes igeragozás is. Eredetileg a szándékosan cselekvő
alannyal szemben az állapotváltozáson áteső alany számát és személyét jelölte (pl.:
valaki tör valamit / valami törik). Ez az elkülönülés azonban régóta felbomlóban van,
és az ikes személyragok helyét egyre inkább elfoglalják az iktelen személyragok. Néhány
igénk esetében használunk még ikes alakokat, ezeket választékosabbnak érezzük (pl. eszem,
iszom, alszom ikes alakok, szemben az eszek, iszok, alszok iktelen alakokkal). Fontos azzal is
tisztában lennünk, hogy nyelvhasználatunkat nem mindig csak a nyelv szabályai határozzák
meg. Vannak bizonyos kulturális szabályok, amelyek nyelvhasználatunkra hatással vannak.
Ezért is jellemez bennünket beszédünk legalább annyira, mint viselkedésünk, öltözködésünk.
Az eszek, iszok, alszok alakok ma már megengedettek, ugyanakkor műveltségünkről, tudatos
nyelvhasználatunkról árulkodik az eszem, iszom, alszom formák használata.

1. Milyen toldalékok fejezik ki a magyar nyelvben az ige idejét?
2. Milyen módjeleket ismersz?
3. Mit fejez ki az igei személyrag?
4. Mi az a ragozási sor? A magyar nyelvben hány igeragozási sor van?
5. Elemzéskor az előhangzót melyik szóelemhez kapcsoljuk?

értem a szöveget
Az irodalmi szöveg megértése
Az irodalmi szövegek értő olvasása, megértése és értelmezése nem könnyű
feladat. Bizonyára gyakran szembesültök ezzel az irodalomórákon. A szókincs, szóhasználat egyéni volta, a legtöbb esetben régies jellege megnehezíti
az értelmezést. Nagyon fontos az ismeretlen szavak megértése, a mondatok
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szövetének az értelmezése ahhoz, hogy megfejtsétek a szöveg jelentését.
Ebben segítenek a következő feladatok. Megoldásuk közben gondolkodjatok
el azon is, hogy vajon mindenki pontosan ugyanazt érti-e a szövegen!
Olvasd el figyelmesen József Attila Indiában, hol éjjel a vadak… című versét, utána válaszolj a kérdésekre!


Indiában, hol éjjel a vadak
zöld szeme cikkan át a dzsungelen, mikor dédapa is kicsi volt még,
élt egy nagy fejedelem.

Parancsot adott, büszkét, szigorút:
„Fogjon mindenki szerszámot! Oda,
hol a lombzenére táncot lejt a hold,
épüljön hétszáz ékes palota!”

Hétszáz ékes palota közé
kincstárat vasból rakatott
s a napot akarta ráveretni,
mint óriás, tüzes lakatot.

Hiába szörnyedt el a nép
s kérlelték vének és papok:
„Ami égi, ne hozd a földre!”
A kapu pántja kérte a napot.

Feszült létra a felhő szélihez.
Megbillent az; a létra leszakadt.
Fogtak sasokat könnyü szekérbe.
A hámot szétszedték dalos madarak.

S míg sürgött irtózva, serénykedett
a dolgos népek megdöbbent zöme,
kisült a vetés, kigyult a város;
kicsordult a nap lángos özöne.

Mint a zuhatag, hullt alá a tűz.
Állva száradt el a fejedelem.
S a hétszáz palota helyét elfoglalta
az őserdő egy hűvös éjjelen.



• Miért szeretné a fejedelem a Napot a palota kapujára?
• Szerinted miért történik ilyen sok szerencsétlenség az építőkkel?
• Magyarázd meg a következő kifejezéseket: „Ami égi, ne hozd a földre!”,
„a kapu pántja kérte a napot”, „kicsordult a nap lángos özöne”.
• Fejezd ki rokon értelmű szavakkal: serénykedett, kérlelték, irtózva, népek
megdöbbent zöme.
• Adj egy másik, általad kitalált címet a versnek!
• Érveljetek a következő kijelentés mellett vagy ellene: „Az ember uralja a
természetet.” A versen kívül gondoljatok korunk legfontosabb környezeti kérdéseire, problémáira is!
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Szóról Szóra 3.

mi ebben a hír?!
A következő újságóra elég nehezen kezdődött. A témákat mérlegeltük, de
egy felületes szemlélő azt hihette volna, hogy csak fúrjuk egymás ötleteit.
Amit Laura javasolt, arra Lili fintorgott, amit viszont Léna, arra Laura és Lili
együtt biggyesztették a szájukat. Ha pedig Lóri vetett fel valamit, azt négyen
hurrogtuk le közös erővel. Én egy témával sem álltam elő, így aztán egyet sem
dobtak vissza.
Addig-addig „egyeztettünk”, amíg Éva néni úgy nem döntött, hogy tudományos szintre emeli a kérdést. Közölte velünk, hogy mi voltaképpen a hírérték fogalmát vitatjuk meg (ki hitte volna?), és miután elővettük a füzetünket
(azonnal!), azt is elárulta, hogy az mi.
Elmondta, hogy minden jól megalkotott hír tulajdonképpen négy alapkérdésre ad választ, mégpedig a következőkre:
Megtudhatjuk belőle, hogy mi történt, vagy MIT csinált
valaki, hogy HOL és MIKOR történt mindez, és persze
azt is, hogy KIvel. Ha ezek közül valami hiányzik,
akkor az nem rendes, tisztes hír, csak információmorHOL?
zsa. Ilyenkor az újságírók kiderítik a hiányzó elemeket, és közben talán arról is lesz elgondolásuk,
hogy MIÉRT történt, ami történt. Ez lesz majd az
ötödik elem.
Egy információnak akkor van hírértéke,
MIKOR?
MIT
ha aktuális és a mi számunkra jelentős. Az
aktualitás nem túl bonyolult dolog: olyan eseményre mondjuk, ami nemrég történt, vagy ha régebben történt is, hatással
van a mostani pillanatra. De hogy mi jelentős és mi nem? Nos, ezen vitáztuk át mi is az óra első tíz percét. Mert ez már a célcsoporttól függ, és ezt
mi is rögtön beláttuk. Az a hír például, hogy Pali bácsi hiányzik, és elmarad
a matekóra, igazán jelentős. Magas a hírértéke, főleg, hogy dolgozatot ígért
mára. De már egy másik osztály számára nincs akkora hírértéke ennek az
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infor mációnak, mint nekünk. A közértes néni valószínűleg még kevésbé
tartja ezt fontosnak, a szomszéd város egyik buszvezetőjét pedig végképp
nem érdekelné, hogy van Pali bácsi és a TZ. Ezt jelenti, hogy a hírérték célcsoporttól függ.
Az osztályban harmincan vagyunk… öten írjuk az újságot, mi nem számítunk… tehát marad 25. Úgy döntöttünk, azokkal a témákkal foglalkozunk
majd, amelyek mellett fel tudunk sorolni öt osztálytársat, akit érdekelhet.
Legyen elég ekkora célcsoport!
1. Válasszátok ki a gyűjtött témák közül azokat, amelyek a ti célközönségetek számára
hírértékkel bírnak!
2. Soroljátok fel azokat az tartalmakat, amelyek ugyan nem hírek, de bekerülnek majd
az újságotokba (pl. hirdetés, sakkfeladvány, recept, lejátszási lista stb.)!
3. Írjatok hírt a következő (egyelőre hírértékkel nem bíró) információ alapján! A hiányzó elemeket ti magatok találjátok ki! Ez elment vadászni…
4. Írjatok hírt a következő címhez: A szemtelen szemölcs!
5. Döntsétek el, van-e hírértékük a következő információknak, és ha igen, milyen
célcsoport számára! Milyen újságban tudjátok elképzelni ezeknek a szövegeknek a
megjelenését?
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A globális felmelegedés következtében megváltozó tavaszi időjárás
évek óta kritikusan lecsökkenti
hazánkban bizonyos cseresznyefajták terméshozamát. Idén is így
történt: a korai cseresznye mindenütt a vártnál kevesebbet termett.

A váratlanul érkezett melegfront
és az azt követő szokatlanul hideg
idő egész Veszprém megyében
fagykárokat okozott a cseresznyéskertekben.
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6. Írjatok hírt a következő képhez
• egy havonta megjelenő női magazin,
• egy országos napilap,
• valamint egy sportújság számára!

7. A jövő órára gyűjtsetek négy nektek tetsző cikket! Kettő közülük legyen olyan,
amelyben jól érzékelhető a szerző személyisége, véleménye, kettő pedig olyan,
amelyben ezek rejtve maradnak!
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Szófajok II.
Valódi alapszófajok: a névszók
és a határozószó
A főnév
1. A képen egy kirándulás jeleneteit látjátok. Beszélgessetek róla!

• Adjatok nevet a képen látható gyerekeknek és kedvenc állataiknak!
• Soroljátok fel, mi minden látható a képen!
• Emlékezzetek vissza egyik saját kirándulásotokra! Soroljátok fel azokat az érzéseket,
hangulatokat, amelyeket akkor éreztetek! Keressetek hasonló érzéseket a képen!
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2. Olvassátok el a következő szöveget, és figyeljétek meg a kiemelt szavak jelentését!
Melyik csoportba tartoznak?

Az akadályverseny párokban zajlott. Ősz volt, de az időjárás kedvezett
a csapatnak: októberben ritka meleg volt aznap. Piri és Peti azonnal a térkép tanulmányozásába kezdett, ők nyerni akartak. Janót sokkal jobban
érdekelte a süti, amit az anyukája sütött neki az útra. Sasszem, azaz Marcsi pedig egy érdekes bogarat próbált éppen meghatározni, amikor egy sünicsaládra bukkant. Dani kicsit késve érkezett, mert elhozta Bikficet is, a
kiskutya pedig mindent megszaglászott, ami csak az orra elé került. Mivel Tomiék a kilátóból életük legjobb tájfotóját szerették volna elkészíteni, Csilla pedig egy sáros lejtőn próbált lecsúszni, sokáig úgy látszott, hogy
Tibi bácsi aggodalma nem volt felesleges, és a verseny tényleg nem fog időben elkezdődni.
élőlény neve

élettelen dolog neve

gondolati dolog neve

Az élőlényeket és az élettelen vagy gondolati dolgokat megnevező szófajt
főnévnek nevezzük. Élőlény például a fiú vagy Janó, a kutya vagy Bikfic.
Gondolati dolog az ősz, az időjárás vagy az aggodalom. Élettelen dolog
neve a hegy vagy a János-hegy, a főváros vagy a Budapest szavunk. A tárgyak is az élettelen dolgok közé tartoznak: térkép vagy Magyarországtérkép, süti vagy Esterházy-torta, híd vagy Lánchíd.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.

Minden élőlénynek és tárgynak lehet a többi hasonlóval közös, valamint saját,
tulajdon neve is. Ha a szóbeli közlés kezdeteire gondolunk vissza, vagyis az első
nyelvi azonosításokra, megnevezésekre, minden főnevünket nagybetűvel írnánk ma
is, mint a németek. Aki németül tanul, ezt ebből érti meg. Mert az a felismerés és tapasztalat,
amit az ember először névvel illet, akárhány is van egyébként belőle, annak azon a nyelven az
a saját, a többitől megkülönböztető, tulajdon neve.
A megnevezések először mindig arra az egy dologra, arra az egy élőlényre vonatkoztak. Ha
meg sok hasonló lett abból az egyből, meg kellett az egyiket a másiktól különböztetni. Ezt
általában egy csak rá jellemző tulajdonsága alapján adták neki.
A nyelvek közös vonása, így az anyanyelvünké is, hogy idővel általánosítanak. Ami hasonló, ugyanazzal a névvel illetik. Ami meg az azonos csoporton belül eltér, vagyis egyedi, kap
egy külön, saját nevet. Ez a főnév két nagy csoportjának a története, a csoportokról nemsokára tanulni fogtok.
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A tulajdonnév és a köznév
1. Julcsi emlékkönyvének első oldalán a következő lista olvasható. Segítsetek Julcsinak kitölteni a táblázatot kitalált nevekkel, utána pedig a munkafüzet táblázatát is töltsétek
ki a saját adataitokkal!
Édesanyám neve
Legjobb barátom/barátnőm neve
Kedvenc énekesem neve
Háziállatom neve
Az utca neve, ahol lakom
Az iskolám neve
Kedvenc filmem címe
Kedvenc autómárkám

2. Olvassátok el az alábbi szöveget, és csoportosítsátok a kiemelt szavakat!

Janka göndör hajú, eleven szemű kislány volt. A világon a legjobban a
hegyeket szerette. Egész napokat töltött el a Szabadság-hegyen, és az volt
az álma, hogy egyszer egy teljes hétig az Alpokban túrázzon. Sokáig gyűjtött egy jó túrabakancsra, és amikor végre megvehette, rengeteget töprengett a különböző márkák előnyein. Végül egy Salomon bakancs mellett
döntött, és utána évekig abban járta a hegyeket-völgyeket. Túráira a kutyája, Tappancs is elkísérte.
valakinek vagy valaminek a saját,
megkülönböztető neve

több hasonló élőlénynek,
tárgynak vagy gondolati dolognak
a közös neve

3. Gyűjtsetek a képekhez további szavakat, amelyek a képen látható élőlény vagy dolog
saját neve lehet! Két-két példát segítségül megadtunk.

Mondák könyve

Kovács Péter

Tisza-tó

Cirmi

Berzsián és Dideki

Nagy József

Balaton

Micike
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A főnevek két nagy csoportja a köznév és a tulajdonnév.
A köznév élőlények, tárgyak, élettelen és gondolati dolgok közös neve.
Köznevek például: gyerek, virág, labda, hegy, tea, igazság. A köznév sok
hasonló élőlény vagy dolog közös neve. A közneveket mindig kis kezdőbetűvel írjuk.
A tulajdonnév az élőlények, élettelen dolgok saját, külön neve. Tulaj
donnevek például: Süsü, Nemzeti Múzeum, Fő tér, Kis Péter. A tulajdonnév egy-egy élőlény vagy dolog saját, megkülönböztető neve. A tulajdonneveket mindig nagy kezdőbetűvel írjuk.
1. Mit tudsz a főnevek jelentéséről?
2. Mutasd be a főnevek két nagy csoportját!
3. Mondj példákat is rájuk!
4. Hogyan írjuk helyesen a közneveket, és hogyan a tulajdonneveket?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.

A tulajdonnevek fajtái
Személynevek
1. Mi okozott problémát az alábbi helyzetekben?

– Halló! Bencével szeretnék beszélni.
– Milyen Bencével?
– A barátommal.
– Ki beszél?
– Dani.
– Milyen Dani?
– Bence barátja.
– De mi a neve?
– Dani.
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Figyelem,
figyelem!
Szabó urat várják
az információnál.

Szabó !
k
vag yo

Ön is
Szabó?

ó
Szab ok!
y
v ag

Én is!

Játsszátok el az első jelenetet úgy, hogy ne okozzon félreértést! Bence teljes neve legyen Kovács Bence, Danié Nagy Dániel! Figyeljetek az illemszabályokra is!
2. Olvassátok el az alábbi szöveget, és csoportosítsátok a kiemelt szavakat! Találjatok ki
minden csoporthoz két-két saját odaillő példát!

Amikor a húgom születését vártuk, Anyuék úgy gondolták, hogy az
Ajándék nevet adják neki. Akkor hallottam először, hogy van ilyen név, és
ezt rögtön meg is mondtam. Apu szerint viszont ez nem olyan ritka név, és
remekül illik az Asztaloshoz, mert mindkettő a betűvel kezdődik. Engem
nem győzött meg, és megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy becézhetünk
majd egy Ajándék nevű gyereket: Aji? Ajcsi? Ajika? Ezen Apuék is elgondolkodhattak, mert amikor Anyu hazajött a kórházból, odasúgta nekem,
hogy a húgomat végül Asztalos Annának nevezték el. Így legalább annyit
tudtam már, hogy Panninak fogom hívni. Aztán mégsem lett igazam, mert
az első héttől kezdve mindenki Pocikának hívta őt.
vezetéknév vagy
családnév

utónév vagy 
keresztnév

becenév

A személynév az emberek megkülönböztető neve. Megkülönböztetünk
vezetéknevet vagy családnevet (Szabó, Kovács), utónevet vagy keresztnevet (Tünde, Bence) és becenevet (Szabi, Koksi, Tündi), valamint ragadványnevet (Szöszi, Picur).
A személyneveket használjuk, ha bemutatkozunk, vagy ha megszólítunk,
nevén nevezünk valakit. Hivatalos iratainkban is nevünk megjelölésével
különböztetnek meg bennünket. A személyneveknek több alcsoportját külö
níthetjük el:
• A családnév vagy vezetéknév (Kézai, Tóth, Nagy, Kovács, Petőfi) a szűkebb
családunkhoz való tartozást fejezi ki. Ezt a nevet szüleinktől örököljük,
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és ez szerepel minden hivatalos iratunkban (bizonyítványban, diákiga
zolványban) első névként.
• A keresztnév vagy utónév (Simon, Katalin, Mária, Sándor) a családi név
után áll a hivatalos iratokban. Ezt a nevet szüleink választják nekünk.
Ezen a néven szólítanak közvetlen környezetünkben ismerőseink, csa
ládtagjaink, barátaink.
• A becenév a vezeték- vagy keresztnévből képzett névalak, amelyet csa
ládtagjainktól, barátainktól, társainktól kedveskedő szándékkal kapunk:
Simonka, Kató, Marica, Sanyi.
• A ragadványnév olyan személynév, amelyet tréfás vagy gúnyos meg
különböztetésül ragaszt ránk környezetünk: Csintalan, Sánta, Kopasz. Ez
a név valamikor a hivatalos névadásnak is része volt, a megkülönböz
tetést szolgálta. Személyneveink közül a háromeleműek ma is őrzik ezt
a névtípust (Tóth Rontó Tibor). A ragadványnevet általában egy szűkebb
közösség használja, néha szóban tovább is örökíti.
Olvasd el a következő szöveget,
utána pedig oldd meg a munkafüzet feladatait!
1–4.

�

Hogyan alakultak ki a személynevek?

Kezdetben az embereknek csak egy nevük volt. Mindenki valamilyen szokás, jellemző
szerint kapott nevet. Ezek a nevek óvták, védték, becézték viselőjüket: Fekete, Kese
(világos színű), Bátor, Rossz, Sánta. A magyar nevek a honfoglalás idején gyakran török eredetűek voltak. Közöttük sok a törzs vagy a család eredetére utaló név: Ákos (fehér sólyom), Turul
(sas), Buga (bika) stb. A kereszténység felvétele után a méltóságok között többen kaptak új
nevet, eredeti nevüket elhagyták, mint Szent István a Vajk nevet.
A jelenség persze fordítva is igaz. Így lett az emberek későbbi megkülönböztető neve a származás (Pesti, Erdélyi, Német, Kun) mellett az egyéb jellemző (Balog, azaz balkezes, Ács, vagyis
tetőfedő) is. Így lett a faluközösség sánta Pista bácsijából Sántha István. A zárakkal, lakatokkal
foglalkozó lakatos Tóniból meg Lakatos Antal a sok lehetséges többi Tóni között, mert a név,
legyen az tulajdonság, jellemző, származás, bármi: egyedivé tesz az egyenlők között.

1. Sorold fel a személynevek fajtáit! Mondj saját példát rájuk!

Történelmi ragadványnevek

A történelem során mind az ókorban, középkorban és az újkorban is kedvelt volt
uralkodókat, főméltóságokat ragadványnevekkel illetni. A történelem megőrizte
őket és előszeretettel használja. Sokszor úgy összenőtt viselője nevével, hogy nélküle már rá
sem ismerünk. Így van ez I. Károly magyar király esetében is, akit mindenki csak Károly Róbert
néven emleget. (Olasz neve Caroberto, melyből a köznyelv hozta létre közismert elnevezését).
Mi alapján adtak a kortársak ragadványnevet?
A történelem során az embereknek nem volt a mai értelemben vett vezetéknevük, a személyek beazonosításában legtöbbször a különféle jelzők segítettek:
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– legtöbbször a külső megjelenés (pl.: Rőtszakállú Frigyes, Vak Béla),
– a belső tulajdonságok (pl.: Szemérmes Boleszláv, Büszke Simeon),
– rendkívüli tettek (pl.: Véres Mária, Rettegett Iván)
– államvezetői képességek (pl.: Törvényhozó Alfonz, Tengerész Henrik).
A legegyszerűbb ragadványnevek a „Nagy”, „Szent” jelzők, de vannak nagyon érdekesek,
vagy mulatságosak is:
– Széphajú Harald: Norvégia egyesítője és első királya. Megfogadta, addig nem vágja le és
fésüli ki haját, amíg el nem nyeri választottja kezét. 10 évig tartott. Kitartásával pedig
nemcsak a királylány kezét, hanem a Széphajú melléknevet is elnyerte.
– Sörszerető Eirik: viking harcos, aki különösen szerette a sört.
(Forrás: http://torizzotthon.hu/tortenelem-legerdekesebb-ragadvanynevei/)

Állatnevek
1. Párosítsd össze, melyik tipikus név melyik állathoz tartozhat!
ló

kutya

macska

papagáj

tehén

Cézár

Pityuka

Riska

Szilaj

Cirmos

2. Filmek és könyvek is gyakran szólnak állatokról, illetve az állatok és az ember kapcsolatáról! Gyűjtsétek össze ti is néhány híres állat nevét, és meséljetek egymásnak a művekről, amelyben szerepeltek! Mutatunk egy példát: Eric Knight: Lassie hazatér

Ahogy az előző feladatokból látszik, az állatoknak is lehet saját, megkülönböztető nevük. Ezek is tulajdonnevek, ezért nagy kezdőbetűvel írjuk őket.
Az állatnevek az ember környezetében élő állatok hívónevei (Fáni, Tap
pancs, Cirmi, Csillag, Villám, Morzsi), illetve a nyilvántartásba vett állatok
hivatalos, törzskönyvezett neve (Bükkhegyi Bundás).
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–2.
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Földrajzi nevek
1. Hazánk melyik nevezetességeit ábrázolják a képek? Segítségül felsoroltuk a nevüket is,
de eltérő sorrendben. Vigyázzatok, egy képhez több felirat is tartozhat!

Badacsony, Visegrád, Kőszeg, Füzér,
Hősök tornya, Galyatető, Dunakanyar, Balaton

2.	A fenti nevezetességek mind a Kéktúra vonalán találhatók. Mit gondoltok, melyiket hol
kell keresni? Ha fejből nem megy, segít a térkép!

Kőszegi-hegység, Zempléni-hegység,
Dunántúli-középhegység, Mátra,
Visegrádi-hegység, Bükk
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3. Olvassátok el a következő szöveget, és csoportosítsátok a kiemelt főneveket! Figyeld
meg a szavak helyesírását is!

Az Országos Kéktúra hazánk leghíresebb összefüggő túraútvonala. Az
Írott-kő és Hollóháza között 1168,4 km hosszan túrázhatunk jelzett turistaúton. Biztosan mindenki látta már erdőben sétálva a kék jelzést, de
most már azt is tudni fogjátok, hogy az OKT Vas megyében indul, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ér véget, vagyis keresztben átszeli egész
Magyarországot. A túra több szakaszban, a szakaszokon belül tetszőleges
irányban haladva teljesíthető. A teljesítést egy erre szolgáló füzetben gyűjtött pecsétek igazolják. Létezik gyerekek számára kiírt túraváltozat is, ennek neve Gyermekkéktúra, és 6–14 éves korban teljesíthető. Olyan gyönyörű
helyeket érint, mint a Balaton-felvidék, a Bakony vagy a Bükk. Ha a kilenc
kiemelt tájegységen belül legalább 50 km-t megtesz egy ifjú túrázó, elnyeri
az adott tájegységi jelvényt. Eközben megnézheti Keszthely és Zirc városát,
megmászhatja a Nagy-Hideg-hegyet, átkelhet kompon a Dunán, és megfürödhet a Balatonban is. Érdemes összegyűjteni mind a kilenc jelvényt!
ország
neve

város
neve

hegy,
hegység neve

folyó, tó
neve

megye
neve

A földrajzi nevek a világban való tájékozódásunkat segítik. Gazdag és
változatos névanyagukkal jelölhetik világrészek, országok, tájak, közigaz
gatási területek (megyék, tartományok), települések, utak, terek, hegyek,
vizek nevét (Európa, Pannónia, Kárpát-medence, Alföld, Pest megye, Gödöllő,
Pacsirta utca, Kossuth tér, Mátra, Duna).
Törvényszerűségek, amelyek segítenek eldönteni, hogy melyik írásmódot
válasszuk a több elemből álló földrajzi nevek esetében. Felsorolunk néhányat
közülük:
• Egybeírjuk az -ország, -föld, -part,
-alföld utótagú földrajzi neveket:
Franciaország, Kisalföld, Elefánt
csontpart, Jakutföld.
• Egybeírjuk a több elemből álló
magyar nyelvű helységneveket:
Hódmezővásárhely, Alsóbélatelep.
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• K
 ötőjellel írjuk azokat a többelemű földrajzi neveket, amelyek a természet által kialakított jelenségeket neveznek meg. Ezeknek lehet
– jellegzetes utótagjuk: óceán, tó, patak, tenger, hegy, völgy, domb, hágó,
fennsík, dombvidék, dűlő, sziget, félsziget, si
vatag (Fekete-tenger,
Velencei-tó, János-hegy, Csepel-sziget, Balaton-felvidék);
– vagy jellegzetes előtagjuk is: égtájak elnevezései, holt, öreg (ÉszakkeletMagyarország, Dél-Kína, Holt-Tisza).
• Különírjuk azokat a többelemű földrajzi neveket, amelyek ember alkotta képződményeket neveznek meg. Ilyenek a
– történelmi vagy mai államnevek, amelyeknek minden tagját nagy kezdőbetűvel írjuk: Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Római
Birodalom;
– történelmi vagy mai államrészek nevei, amelyeket nagybetűvel kezdünk, de az államrészek nevét már kisbetűvel írjuk: Budai járás;
Szörényi bánság; Baranya megye; Kent grófság; New York állam;
– közterületek nevét, amelyeket nagybetűvel kezdünk, a közterületet
megnevező szót pedig kisbetűvel írjuk: Váci utca; Március 15. tér;
Erzsébet híd;
• Különírjuk a földrajzi nevekhez értelmező, magyarázó céllal kapcsolt
közszavakat is, amelyek nem válnak a név részévé: Gyöngyös város;
Mátra hegység; Duna folyam; Fertő tó.
A földrajzi nevek a tulajdonnevek közé
tartoznak, ezért nagy kezdőbetűvel írjuk
őket. A természet alakította földrajzi nevek
egy csoportját köznév nélkül, önmagukban
is használjuk (Duna, Mátra, Tisza, Bükk,
Balaton stb.). Ha nem egyértelmű a jelentésük a mondatban, a hozzájuk kapcsolt
magyarázó közneveket (hegység, folyó, tó
stb.) kisbetűvel írjuk és külön: Balaton tó (és
nem a falu), Duna folyó (és nem a tévécsatorna), Mátra hegység (és nem egy mozi neve).
A földrajzi nevek helyesírása azért nehéz,
mert változatosak, ezért írásmódjuk is többféle. Helyesírásuk kérdéseire még
egyszer visszatérünk majd, amikor a melléknevekkel foglalkozunk. A kevésbé ismerős neveknek mindig nézz utána a szótárban!
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–8.
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Égitestek neve
1. Ismered naprendszerünk bolygóit? A képen a Naptól való távolságuk sorrendjében láthatod őket, nevükkel együtt.

Az égitestek nevei a csillagokat, csillagképeket, a bolygókat, holdakat
nevezik meg (Fiastyúk, Ikrek, Merkúr).
Ezeket a szavakat nagy kezdőbetűvel írjuk minden olyan szövegben, amely
bolygó voltukat hangsúlyozza: A Föld a Naptól számított negyedik bolygó.
Viszont ha ez a jelentés nem hangsúlyos, inkább a kisbetűs írásmód javasolt:
Milyen óriási ma a hold! A nap beragyogta a tisztást. Természetesen kis kezdőbetűvel írjuk az olyan összetett közneveket is, mint naplemente, holdtölte,
napfogyatkozás.
Oldd meg a munkafüzet feladatát!

�

1.

67

Nyt_6_szin_mas.indb 67

2021. 03. 20. 13:35

Intézménynevek
1. a) Olvasd el a plakát szövegét! Figyeld meg benne a tulajdonnevek helyesírását!

VÁNDORKIÁLLÍTÁS

vándorkiállításunkra ahol
Szere tettel meghívunk novemberben megnyíló
alkot ásoka t muta tjuk be.
tett
készí
által
ói
a városunk óvodásai és tanul
Kollégiumából indítjuk és
A kiállí tást a Vasút a Gyermekekért Alapí tvány
ra vándorol a kiállí tás
másik
a
l
zínrő
ugyanitt zárjuk. Ahogyan egyik helys
enhol kiegészül egymind
n
hisze
is
köre
ások
alkot
úgy bővül a bemu tatott
egy újabb remekművel.
További helyszínek :
Napsugár Központi Óvoda
Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és Gimnázium
Nagy városi Művészeti Iskola
József Attila Művelődési Központ
Munkácsy Mihály Múzeum

is! A kiállí tásra bármilyen
Betérhetsz a kollégiumba látogatóként és alkot óként
mény szobor festmény
költe
különlegességgel készülhetsz. Alkot ásod lehet
t!
határ
at
szabh
make tt. Mindennek csak a képzeleted
A szervezők
Szere tettel várunk!

b) Olvasd fel a szövegből a tulajdonneveket! Miket neveznek meg?
2. a) Diktáljátok le a társaddal egymásnak az alábbi intézményneveket!

Magyar Tudományos Akadémia, Benedek Elek Városi Könyvtár,
Országház, Comenius Általános Iskola és Gimnázium,
Magyar Nemzeti Múzeum
b) Beszéljétek meg az intézménynevek helyesírásának szabályait!

Az intézménynevek kulturális, gazdasági, egészségügyi, politikai intéz
mények, üzemek, vállalatok, társaságok, együttesek stb. megkülönböztető
nevei (Török Ignác Gimnázium, Kaláka, Kézenfogva Alapítvány). Ezeknek
a neveknek a rövidítései a mozaiknevek (MÁV, BKK, Müpa, Ofotért).
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Az intézmények olyan szervezetek, amelyeknek a székhelyére, épületébe
sokan járnak hivalos ügyet intézni, dolgozni, művelődni, tanulni. Az intézménnyel, akár egy vagy több személlyel, például levelezni is lehet, az intézmény működési helyével, épületével pedig nem. Az iskolád is egy ilyen szervezet. Akkor is iskolába, abba az intézménybe jársz, ott tanulsz, ha nem tartózkodsz az iskola épületében, vagy éppen osztálykiránduláson veszel részt.
Az intézménynevek minden fontos szavát, az és szót és az a, az névelőt
kivéve, nagy kezdőbetűvel írjuk. Az intézménynevek rövid alakjában is megtarthatjuk a nagybetűs írásmódot (az Országház – a Ház, a Petőfi Sándor
Általános Iskola – az Iskola).
A megállóhelyek, mozik, vendéglők, üzletek stb. nevében a tulajdonnévi
tagot nagybetűvel (Torockó, Művész), a köznévi tagot pedig kisbetűvel kezdjük
(étterem, mozi), és a tulajdonnévtől különírjuk (Torockó étterem, Művész mozi).
Akkor írhatjuk a köznévi tagot is nagy kezdőbetűvel, ha azzal mint intézmén�nyel van dolgunk, nem pedig a szolgáltatás helyével, épületével.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.

Címek
1. Julcsi emlékkönyvének második oldalán a következő, már kitöltött lista olvasható. Tanulmányozzátok Julcsi kedvenceinek listáját, és ajánljatok neki szóban további érdekes
műveket! Utána pedig a munkafüzet táblázatát is töltsétek ki a saját adataitokkal!
Kedvenc regényem

Szeleburdi család (Bálint Ágnes)

Kedvenc kortárs regényem

Az emlékek őre (Lois Lowry)

Kedvenc mai magyar regényem

Gergő és az álomfogók (Böszörményi Gyula)

Kedvenc dalom

Földlakó (Hahó Együttes)

Kedvenc komolyzenei művem

Virágkeringő (Csajkovszkij)

Kedvenc filmem

Hacsi, a leghűségesebb barát

Kedvenc idén bemutatott filmem

Lassie hazatér

Kedvenc magyar filmem

Abigél

Kedvenc rajzfilmem

Macskafogó; Hugó, a víziló

Kedvenc újságom

Varázslatos Magyarország
Természetjáró Turista Magazin

Kedvenc festményem

A taorminai görög színház romjai (Csontváry)

Kedvenc színdarabom

A Pál utcai fiúk (Dés László – Geszti Péter –
Grecsó Krisztián)
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2. Hasonlítsátok össze az újságok címének helyesírását a többi cím írásmódjával! Segítségül felsoroljuk még néhány nevezetes, gyerekeknek szóló magazin címét is.

Dörmögő Dömötör, Buci Maci, Kincskereső,
Szivárvány Heted 7 Határon, Csodaceruza
A címek csoportjába soroljuk a különböző irodalmi, művészeti, tudo
mányos alkotások, valamint az újságok, folyóiratok nevét (Egri csillagok,
Hunyadi László siratása, Búvár, Anyanyelv-pedagógia).
A címeknek két nagy csoportjuk van, léteznek ismétlődő és egyszeri címek
is. Ezt azért fontos felismerned, mert a helyesírásuk is ettől függ. Az újságok,
folyóiratok címe ismétlődik. Ezeknek az és kivételével minden szavát nagy
kezdőbetűvel írjuk (Nők Lapja, Élet és Tudomány).
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–2.

Márkanevek
1. Gyűjtsetek össze minél több márkanevet a következő árucikkekhez!

sportcipő, csokoládé, autó, mobiltelefon, televízió
2. Olvassátok el a következő régi reklámszövegeket, és figyeljétek meg a kiemelt szavak
helyesírását! Ha valahol nem tudjátok eldönteni, pontosan milyen terméket reklámoznak a versikék, kérdezzétek meg szüleiteket, nagyszüleiteket!

• Haladjon ön is a korral, süssön Váncza sütőporral!
• Ugye örülsz, öcsi, hogy a cipőd Fröcsi?
• Minden korban Trapper kordban!
A márkanevek különféle árukat, termékeket neveznek meg.
A márkanevek is a tulajdonnevek közé tartoznak, ezért nagy kezdőbetűvel
írjuk őket.
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Kitüntetések, díjak neve
A díjak, kitüntetések nevét szintén nagy kezdőbetűvel írjuk: Nobel-díj, Eötvös
Loránd-emlékérem, Magyar Érdemrend.

Tulajdonnevek fajtái (összefoglaló feladatok)
1. Mondj példát állatnevekre!
2. Mit tudsz a földrajzi nevek helyesírásáról?
3. Mitől függ egy földrajzi név írásmódja?
4. Írhatod-e kis kezdőbetűvel egy égitest nevét? Milyen szövegkörnyezetben?
5. Mutasd be a címek két csoportjának helyesírását!
6. Mit nevezünk intézménynévnek, és milyen helyesírási szabályok szerint írjuk őket?
7. Mondj egy-egy példát márkanévre és kitüntetések, díjak nevére!
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.

Nyelvünk története során időnként előfordul, hogy köznévből tulajdonnév, tulajdonnévből pedig köznév válik. A nyelvi változás természetes dolog, olyan lassú
folyamat, hogy a beszélők alig-alig veszik észre. Vezetékneveink közül a Kis, Varga,
Kovács, Arany köznevekből váltak tulajdonnévekké, de például a röntgen, az attila, a zserbó
vagy a szendvics esetében éppen fordítva történt. Köznevek születhetnek személynevekből,
erre voltak példák az előző szavak, de földrajzi nevekből vagy történelmi események elnevezéseiből is.
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A köznevek fajtái
1. Párosítsd össze a képeket a köztük olvasható szavakkal! Egy képhez több szó is kapcsolható.

fiúk
ménes
lány
csapat
levendulás
hegység
patkány
réz
ház
bárány
rakás
kosár
nyáj
kávé
halom
levelek
nyáj
só
olaj
csokor
szál
tálka
kancsó
szem
ablakok
erdő
fa
csontozat
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2. Válaszd ki az előző feladat szavai közül azokat, amelyek a csoportokba illenek!
több egyedből álló csoport
közös neve

anyagok neve

A köznév a fontos közös ismertetőjegyeik alapján hasonló vagy egyforma
élőlények, dolgok közös neve. Peti és Pali bármennyire is különböznek egymástól, mindkettőjüket jelölhetjük a fiú vagy a tanuló köznévvel. Mind a fiú,
mind a tanuló az egyedi nevek közé tartozik a közneveken belül a gyűjtőnévvel szemben, amely több hasonló egyed közös neve együtt. Egyedi nevek még
az előző feladatból: ablakok, kancsó, tálka, levelek, kosár, bárány, patkány,
ház, fiúk, lány. Az egyedi nevek megszámlálhatók, ezért mind egyes, mind
többes számban használjuk őket, a számukra, mennyiségükre pedig a megszámlálható főnevekhez illő hány? kérdést tehetjük fel.
A gyűjtőnév a több egyedből álló csoport közös neve. A gyűjtőnevek egyes
számban is több élőlényt vagy dolgot jelölnek: csontozat, levendulás, erdő,
ménes, csapat, hegység, nyáj. Ezekből a csoportokból is lehet egynél több.
Anyagnevek (azaz anyagok nevét jelölő szavak) az előző feladatban: só,
olaj, réz, fa, kávé. Az anyagnevek jellemzője, hogy nem használjuk őket többes számban. Az anyagneveket nem tudjuk megszámlálni, ezért nem is illik
hozzájuk a hány? kérdőszó. A mennyiségüket a megszámlálható és a nem
megszámlálható főnevekre egyaránt használatos mennyi? kérdőszóra adott
válaszból tudhatjuk meg. A megszámlálható mértékegységet gyakran az
anyagnév mögé szoktuk érteni: Egy teát kérek! (ti. egy csésze); Hány kenyeret
ettél? (ti. hány szeletet). Az anyagnév többes számban a fajtát jelöli: üdítők (ti.
üdítőfélék), kávék (ti. kávéfajták, kávéféleségek).
 ennyiségneveknek nevezzük azokat a közneveket, amelyek mennyiségi egységek
M
elnevezései. Ilyen szavak az előző feladatban a szál (12 szál virág), a csokor (egy csokor levendula), a rakás (egy rakás fa), a halom (egy halom kávé) és a szem (például a
100 szem kávé szószerkezetben, mert a szem megszámlálható egyedi név a kávé
anyagnév előtt).
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.
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A konkrét és az elvont főnevek
1. Keresd meg az alábbi szavak ellentétét! Vigyázz, néha nem is olyan könnyű, néha pedig
több lehetőség is kínálkozik.

hit, remény, boldogság, bánat, egészség, jóság, félelem, csönd,
nyár, szépség, ünnep, szeretet, főzés
2. Folytasd a sort olyan elvont fogalmakat kifejező főnevek felsorolásával, amelyek fontosak számodra az életben! Melyiket tennéd az első helyre?

biztonság, hit, érték, szabadság, összetartozás, jókedv, tudás, 
egészség, béke, szépség, gazdagság
A főneveket másképpen is osztályozhatjuk, mint eddig tettük. Léteznek
konkrét és elvont (absztrakt) főnevek. Az elvont főnevek fogalmak,
jelenségek nevei. Ki
fe
jezhetnek tulajdonságot (báj, becsület), állapotot (nyugalom, aggodalom), megnevezhetnek cselekvést vagy történést
(ugrálás, írás, villámlás), eseményt (ünnep, esküvő), idővel kapcsolatos
fogalmakat (augusztus, tél, kedd), valamint emberi érzelmekkel, gondolkodással kapcsolatos fogalmakat is (emlék, logika, hiedelem, rokonszenv).
Azokat a főneveket, amelyek nem sorolhatók az elvont főnevek közé, konkrét
főneveknek nevezzük. A konkrét főnevek a létező (vagy létezőnek vélt) élőlények, tárgyak, dolgok nevei.
A konkrét főnevek megfogható, tapintható és megszámlálható élőlényeket,
dolgokat jelölnek (például forint, ember), míg az elvont főnév csak a gondolatainkban, elvontan létezik (például pénz, emberség).
A megkülönböztetésükben az eléjük tehető néhány és az egy kis, egy kevés
szavak, illetve a már ismerős hány? és a mennyi? kérdőszók is segítenek: hány
forint, hány / néhány ember, de mennyi / egy kevés pénz, mennyi / egy kis
emberség. Míg az idegen nyelvekben az elvont főneveket nem tehetjük többes
számba, csak az egységüket, a darabszámot, a mennyiségnevet (például pieces
of advice_ / information_), a magyarban a megszámlálható egységet, a men�nyiségnevet oda is érthetjük.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–2.
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A főnevek jellegzetes toldalékai
1. Az alábbi szavakat főnevekből képeztük. Csoportosítsd őket aszerint, hogy milyen kérdőszókhoz illenek!

levelezik, asztali (lámpa), asztalos, virágzik, virágos (tapéta),
virágocska, sóz, sótlan, csontozat
ki? mi?

mit csinál?

milyen

2. Figyeld meg az alábbi mondatokat! Magyarázd meg a jelentésbeli különbséget a többes szám kifejezésére szolgáló különböző jelek között!

érzései

fiúk

Timiék

kesztyűi

házak

édesanyámék

Miközben olvasta a levelet, érzései lassan megváltoztak, és újra vidáman
mosolygott.
A fiúk lassú léptekkel közeledtek.
Timiék sajnos nem tudtak eljönni ma este.
A kesztyűi ugyanolyan színűek voltak, mint a kalapja.
Ezek a házak nemrég épültek, biztosan minden nagyon modern bennük.
Hiába mondták édesanyámék, hogy vigyázzak, mégis figyelmetlen voltam.
3. a) Lásd el a megadott szavakat a kiemelt toldalékokkal, és foglald mondatba a ragos
alakokat!
b) Olvassátok fel a -tól, -től ragos szavakkal alkotott mondatokat, és hasonlítsátok ös�sze a toldalékos alakok jelentéseit!
-t

-ban, -ben

-ért

-tól, -től

orvos, terem, kenyér, ugatás, félelem
A főnevek változatos toldalékokat kaphatnak: elláthatjuk őket képzőkkel,
ragokkal és jelekkel is. A főnévből képzett szavak maguk is lehetnek főnevek
(asztalos), de a képzők meg is változtathatják a szótő eredeti szófaját (sóz,
sótlan).
A főnévhez kapcsolódó jelek első csoportja a birtoklással kapcsolatos. Két
jel tartozik ide:
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• a birtokjel (-é) arra utal, hogy valami vagy valaki a szótőben megnevezett élőlénynek vagy dolognak a birtoka (Tomié, baracké),
• a birtokos személyjel pedig a birtokos számát és személyét jelöli meg a
főnéven.
A birtokos személyjelek teljes ragozási sort alkotnak. Figyeljétek meg őket!
kapu-m
kapu-d
kapu-ja
kapu-nk
kapu-tok
kapu-juk

betű-m
betű-d
betű-je
betű-nk
betű-tök
betű-jük

könyv-em
könyv-ed
könyv-e
könyv-ünk
könyv-etek
könyv-ük

ház-am
ház-ad
ház-a
ház-unk
ház-atok
ház-uk

A főnévhez kapcsolódó jelek közül a második csoport a többes számot fejezi ki. Három jel tartozik ide:
• a -k többesjel azt jelöli, hogy azonos élőlényekből vagy dolgokból van
több (székek, hegedűk),
• az -ék többesjel több különböző személyből álló csoportot jelöl (Zoliék,
barátomék),
• végül az -i birtokot többesítő jel birtokos személyjeles szavakban jelenhet meg, és arra utal, hogy a birtokszóban megjelölt személyből vagy
dologból van több (barátnőim, ceruzáid).
A birtokos személyjelek és a birtoktöbbesítő jelek összekapcsolódása bo
nyolult szóalakokat eredményezhet. Figyeld meg a következő táblázat példáit
és a birtoktöbbesítő jel alakváltozatait!
kapu-i-m
kapu-i-d
kapu-i
kapu-i-nk
kapu-i-tok
kapu-i-k

betű-i-m
betű-i-d
betű-i
betű-i-nk
betű-i-tek
betű-i-k

könyv-ei-m
könyv-ei-d
könyv-ei
könyv-ei-nk
könyv-ei-tek
könyv-ei-k

ház-ai-m
ház-ai-d
ház-ai
ház-ai-nk
ház-ai-tok
ház-ai-k

A főnévhez kapcsolódó ragok a szó mondatbeli szerepét, viszonyát jelölik. Hetedik osztályban, amikor tanulod a mondatrészeket, újra visszatérünk
majd az ő szerepükre.
A tárgyrag (-t) azt mutatja meg, hogy az ige vagy származéka által kifejezett cselekvés valamire vagy valakire irányul. (Írom a leckét.; Megnéztünk
egy filmet.; Nézem Évát.; az Évát néző fiú.) A tárgyrag mindig rövid -t.
A határozóragok jelentése sokrétű, más és más viszonyról tudósítanak a
szószerkezeten vagy a mondaton belül. Ezért viszonyragoknak is szokták
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nevezni őket. Ilyen viszony lehet a hely (iskolában, moziba, háztól, asztalon),
az idő (ötkor, péntekig, tavasztól), de kifejezhetnek egyéb körülményeket is
(Jocóval, Terinek, kővé, feleségül).
1. Milyen toldalékokat kaphatnak a főnevek?
2. Minden főnévhez járuló képző megváltoztatja a szótő szófaját?
3. Milyen két jelentéskört fejeznek ki a főnévhez járuló jelek?
4. Milyen jeleket sorolhatunk e csoportokba?
5. Milyen ragokat kaphat a főnév?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–11.

értem a szöveget!


A daru

A mocsári madarak közül őseink a darut szerették legjobban. A magyar paraszti kultúra
dalai megemlékeznek karcsú termetéről, kecses röptéről, gyönyörű táncáról. A darutollas
kalap pedig sokáig kedvelt viselet volt a nép körében.
A képen is jól látható, milyen szép madár a daru: teste kb. 1–1,5 m hosszú, szárnyát
pedig akár két méternél is szélesebbre tudja kiterjeszteni. Tollai fehér és sötétszürke színekben játszanak, feje tetején pedig élénkpirosak. Lápos vidéken költ, ritkás ártéri erdőkben, bokros mocsarakban. Vándormadár: telelni Afrika északi és Ázsia
déli részére vonul vissza.
Egykor Magyarországon is nagy
számban költött, de a XX. század
eleje óta erre nem volt példa. Egészen mostanáig, mert 2015-ben
megint megfigyelték hazánkban egy
darupár költését. De a vonulásukat
eddig is évente megcsodálhattuk
szeptember és november között a
Tisza mentén és a Tiszántúlon.
Az ókorban is gyönyörködtek
már kitartó repülésükben, szárnyukat pedig amulettként őrizték,
hogy megóvja őket a fáradtságtól.
Násztáncukat sok nép tánckincse
megőrizte, Biharban például egy
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lakodalmi násztáncot „darutáncnak” hívnak, amely mozdulataival a madarak lépteit és
szárnycsapásait utánozza.
Gyakran látni darvakat egy lábon állva, másik lábukat tolluk közt elrejtve. Talán ebből
a pózból ered az a hiedelem, hogy a pihenő darvak egyike mindig őrködik. Így válhattak
ezek a madarak az éberség jelképeivé. Lehetséges, hogy az alföldi pásztorok is azért viselték a darutollat, hogy a nyáj felvigyázásához szükséges éberségüket megőrizzék.
A japán hitvilágban a daru
a becsület és a hűség jelképe.
Úgy tartják, hogy ezer évig
él, és amikor párt választ,
azt egy életre teszi. Talán
ezért hajtogatnak 1000 papírdarut esküvők előtt, hogy
biztosítsák az ifjú párnak a
békés közös életet. De az ezer
daru hajtogatásának szokása
nehézségek idején is gyakori: úgy hiszik, akinek sikerül
meghajtogatni ezer papírmadarat, teljesül a kívánsága,
szerencsében és áldásban részesül. Mondanunk sem kell,
hogy ott szinte mindenki tud
darut hajtogatni, ami egyébként nem is olyan nehéz, mint
amilyennek hihetnénk.
(Hegedűs Zoltán „Szép renden repülni s azfelé halanni…” című cikke
és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Daru című adatbázisoldala
és a Magyar origamisok honlapja 1000 daru című cikke nyomán)


1. Döntsd el az alábbi kijelentésekről, hogy igazak-e!

A daru szárnyát 1,5 m szélesre tudja kiterjeszteni.
Magyarországon csak átvonul, de a 20. század eleje óta nem költött nálunk.
A darvak vonulása tavasszal történik.
A darutáncot esküvőkön járták, és a madarak mozgását utánozták vele.
A pásztorok az Alföldön kalapjukon darutollat viseltek, hogy éberek
maradjanak.
2. Nevezd meg, minek nem jelképe a daru!

becsület, kitartás, kedvesség, hűség, szeretet, éberség
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3. A szöveg mondataiból válogattuk ki a következő szavakat. Keress hozzájuk olyan rokon
értelmű szót vagy kifejezést, amellyel helyettesíthetjük őket a szövegben. A megtalált
szavakat írd le a füzetedbe!

vándormadár
nagy számban (költött)
amulettként őrizték
hiedelem
áldás
4. A szövegben több utalás is történik arra, hogy különböző népek és korok hitvilágában
és szokásrendjében milyen tulajdonságokat kapcsoltak össze a daruval. Párosítsd össze
a megfelelőket!

ókori népek
magyar népi kultúra
több nép tánckultúrája
Japán

nász, házasodás
kitartás
becsület, hűség
éberség

5. Foglald össze a saját szavaiddal, miért alakult ki, mit jelképez az ezer daru hajtogatásának szokása! Először szóban mondd el,
aztán írd le a füzetedbe!
6. Hajtogass darut, követve a rajzokon látható
lépéseket!
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Szóról Szóra 4.

a hír szent, a vélemény szabad!
Jól hangzik, ugye? Joseph Pulitzer magyar származású amerikai újságíró és
laptulajdonos, a Pulitzer-díj alapítója mondta. Az is elég menő, hogy Makóról
hajófenékben 17 évesen utazik ki valaki Amerikába, majd 22 évre rá az ő
vezetésével gyűjtik össze a pénzt a New York-i Szabadságszobor felállítására!
Vagy hogy megalapítja a máig legnagyobb tiszteletnek örvendő újságírói díjat.
De ettől függetlenül is jó gondolat, hogy egy cikk lehet egyszerre tényszerű
és személyes is. És mindkét minőségében jó! Nem ártott volna ezt előbb tudnunk. Egy csomó időt megspórolhattunk volna.
Azzal kezdődött, hogy
eléggé lehúztuk Laura cikkét, mert nagyon benne
volt ő maga. Mint mindenben, amit csinál. Valahogy
nála minden túl laurásra
szokott sikerülni. Erre ő ki
akadt, hogy ha már ebben
sem adhatja önmagát, akkor
minek az egész?! Semmi
értelme. Az állásfoglalás az
újságírás lényege, mondta. A bátorság. A véleményformálás. Lóri viszont pont
nem így látta, szerinte az csak elkedvetleníti az olvasót, ha nagyon az arcába
tolják, hogy mit is kellene gondolnia. Azt mondta, bőven elég, ha közöljük
a tényeket, a véleményt majd az olvasó maga kialakítja. Képes rá, értelmes
ember.
Mi Lilivel és Lénával nem igazán szóltunk ebbe bele, de mi sem tudtunk
addig haladni, amíg ők vitatkoztak, így elég sok idő ment el üldögéléssel.
Amikor 20 perc után be kellett volna számolnunk arról, hogy mit is csinált
eddig a csapat, mondtuk, hogy talán számoljanak be ők, ha már miattuk tartunk ott, ahol.
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Meglepetésünkre Éva néni örült a témáA jegyzet olyan rövid sajtóműnak, meg is dicsérte Lauráékat a problémaérfaj, amelyben egy számunkzékenységük (?!) miatt, és azt mondta, hogy
ra elgondolkodtató helyzetet
itt az ideje beszélni egy kicsit a tényközlő és
mutatunk be, s az olvasót is
töprengésre késztetjük általa.
véleményközlő műfajokról. Kiderült, hogy
A karcolat a jegyzettel rokon
ez a két törekvés, vagyis a tények semleges,
műfaj, jellegzetessége a tömörobjektív bemutatása és a saját vélemény képség és a kritikus él.
viselete és mások meggyőzése az újságírók
két legfontosabb célja. És műfaja válogatja,
hogy mikor melyik érvényesül erősebben.
A hírekben a tényeké a főszerep, a kritikában, a jegyzetben és a karcolatban
inkább a vélemény fontos. Az interjú pedig valahol a kettő között van.
Aztán, ahogy szokta, hozzátette, hogy persze ez sem ilyen egyszerű. Néha
nagyon nehéz elválasztani a tényt és a véleményt egymástól, mert ugyanabban a mondatban, sőt néha ugyanabban a szóban találjuk meg mindkét
elemet. Mutatott is egy példát. Képzeljük el, mondta, hogy egy 18 éves lányt
bolti lopásért állítanak bíróság elé. Erről három újság is hírt ad, ezekből való
ez a három mondat:
a a vád ismertetését.

lan arccal hallgatt
A gyanúsított mozdulat
A kislány nagy önuralmat

tanúsított, amíg vádolták.
mbesítették

ánás nem látszott, míg sze

A tolvajon semmi megb
tettével.

Az első mondat tényszerű, a másik kettő már véleményt is tükröz. Ha csak
a második mondatot hallom, ártatlannak fogom tartani a lányt, és szurkolni
fogok neki, hogy állja a sarat, miközben vádolják. Ha viszont csak a harmadik
mondatot hallom, bűnösnek fogom gondolni a lányt, és fel fogok háborodni,
hogy úgy tudja végighallgatni, amit tett, hogy közben a szeme se rebben! És
a szövegek ezt nem azzal érik el, hogy közlik a tényeket, plusz hozzáteszik a
szerző saját véleményét, hanem eleve értékelő kifejezésekkel mutatják be már
magukat a tényeket is.
A tényközlő elemek alkotják a hírt, a véleményközlő elemek a kommentárt. Csakhogy ezek nem mindig választhatók szét könnyen, ahogy az a példában is látszott. Tessék! Lóri és Laura – összegyúrva…
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És hogy jön ide Pulitzer Józsi bácsi? Hát úgy, hogy amíg a tényeket pontosan közöljük, addig a hír szent. És ha világosan elkülönítjük, hogy ez itt a
mi véleményünk helye, és nem mossuk össze a tényekkel, a vélemény szabad.
Mindenkié. Lauráé is. 
1. Mit tudtatok meg Levi elbeszéléséből a tényközlő és a véleményközlő törekvésről és
műfajokról?
2. Elemezzétek a gyűjtött cikketek egyikét! Kékkel húzzátok alá a tényközlő részeket,
pirossal a véleményközlő, értékelő részeket!
3. Fogalmazzátok át a következő, erősen értékelő mondatokat semleges hangvételűre!

. Ez a vacak azonnal elromlott, amint kézbe vettem. Tessék, el is törött!
. Ámas!llandóan szekál, hogy miért nem viszem ki a szemetet. Olyan unalranyos, ugye? Olyan érdeklődő, mindent meg szeretne kóstolni,
. Amegismerné
a világ
mindig őszinte, egyenesen a szemébe mondta most is, hogy mit
. Őgondol
a frizurájáról.
ot!



4. Keressetek egy értékelő mondatot a saját cikkgyűjteményetekben, és írjátok át
semleges hangvételű, tényközlő jellegűre!
5. Olvassátok el az alábbi karcolatot! Beszéljétek meg, milyen magatartásról mond
Karinthy Ferenc véleményt ebben a szövegben! Foglaljátok össze a véleményét egykét mondatban!

A kerítés
Kirándulni mentünk, iskolás gyerekek, s egy kerítés mögül hatalmas,
foltos vizsla mordult, ugatott ránk. Magas, erős drótkerítés volt, teljes biztonságban érezhettük magunkat. Visszaugattunk hát a kutyára,
mi is morogtunk, rúgtuk a kerítést. A vizsla ínyét mutatva vicsorgott,
őrjöngött, nyála csurgott, rémítő csaholással neki-nekiugrott a hálónak,
szaladt mellettünk vérben forgó szemmel, amerre nevetve elvonultunk.
Aztán egyszerre véget ért a kerítés, semerre sem folytatódott.
Azóta nem uszítok senkit. Minden kerítés véget ér egyszer.
6. Írjatok jegyzetet vagy karcolatot egy jelenségről, amelyet az iskolai büfében figyeltetek meg! Segítségül elmondjuk, hogy mindkét műfaj két részből áll: a látott jelenség leírásából és a róla alkotott véleményből. A jegyzet elgondolkodtat, a karcolat
emellett ki is figuráz, mint egy jól sikerült karikatúra.
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A melléknév
A melléknév és toldalékai
1. Gyűjts a képről olyan szavakat, amelyek élőlények vagy tárgyak tulajdonságát vagy
egyéb jellemzőjét nevezik meg!
Haladjatok sorban: mindenki mondjon egy általa gyűjtött szót, a többiek pedig keressék meg az elhangzott szó rokon értelmű és ellentétes jelentésű párját!

2. Írjátok le a szószerkezetek hiányzó részét! Folytassátok a gyűjtést!
A tulajdonság
éles

Konkrét jelentésben
kés

heves
mély

Elvont jelentésben
vita

gödör

harsány
sárga

irigység

Írjatok egy-egy e-mailt úgy, hogy az egyikben a felsorolt tulajdonságok csak konkrét,
a másikban csak elvont jelentésben szerepelnek!
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3. a) Van úgy, hogy a fiatalok a beszédükben a tulajdonságra utaló szó nyomósítására
csak egy untig ismételt szót használnak a nagyon helyett, ez a tökéletesen szóból rövidült tök. Ennek ugyanúgy lehet pozitív (tök jó) és negatív (tök kellemetlen) értelme
is mint a nagyon szónak. Versenyezzetek! Ki tudja a legtöbb, tök helyett használható
szót összegyűjteni?

tök jó

tök rossz

b) Gyűjtsetek a tök jelentéséhez hasonló, általánosan használt szavakat!
4. Bél Mátyás a 18. században a következőket írta. Olvasd el a szöveget, és keresd meg
benne a tulajdonságra utaló szavakat!

A magyar ruhát válogatás nélkül mindenki szereti, de a parasztoké bővebb, mint ami a mi népünknél szokásos. Akik a Kárpátok lábához közelebb laknak, jobban öltözködnek, mint akik ezen túl élnek. Mindkettő a sötétkék anyagot kedveli, amiből az alsóruha készül. Erre vetnek mentét vagy
szőrös gubát. Vállasak ugyanis, erős nyakúak, majdhogynem sasszeműek,
széles mellűek, tagbaszakadtak.
A melléknevek olyan szavak, amelyek személyeknek, dolgoknak vagy
fogalmaknak a tulajdonságát (szép, okos) vagy egyéb jellemzőjét (magyar,
budapesti, gombás, álmos) és mennyiségét (csipetnyi, három, néhány)
nevezik meg, a szószerkezetben vagy a mondatban mindig a főnévhez
kapcsolódva (finom ebéd; Az ebéd finom.)
A melléknevek a főnévhez hasonlóan jelenthetnek konkrét és elvont tulajdonságot, jellemzőt is. Ilyen például a könnyű és a nehéz: könnyű/nehéz
táska; könnyű/nehéz feladat. Ezt más nyelvekben gyakran más szóval fejezik
ki (light, easy; heavy, difficult). Jelentés szerint a mellékneveknek három csoportját különböztetjük meg.
A minősítő melléknevek fizikai, lelki vagy elvont tulajdonságot, állapotot
fejeznek ki: erős (ember), nehéz (zsák/kérdés), izgalmas (film), vidám (délután), fiatal (sebész).
A viszonyító melléknevek személyek és dolgok tényszerű tulajdonságát,
más dolgokhoz való viszonyát fejezik ki: mezei (virág), középső (gyerek),
műanyag (pohár).
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A mennyiséget jelentő melléknevek személyek, dolgok vagy fogalmak számát, mennyiségbeli tulajdonságát fejezik ki: maroknyi (babszem), csészényi
(kávé), kis (só). Ezekről bővebben A számnév leckéjében fogtok tanulni.
A melléknevek változatosan toldalékolhatók. Képezhetünk belőlük igéket
(sárgul, (be)feketít), főneveket (boldogság, szépség) és újabb mellékneveket
(boldogtalan, kékes) is.
A melléknevek kaphatnak fokjeleket. Az
alapfok viszonyítás nélkül nevezi meg a
tulajdonságot, jele zéró morféma (0): okos.
A középfok két összehasonlított tulajdonság
közül a nagyobb fokút emeli ki, jele -bb: okosabb. A felsőfok kettőnél több összehasonlított tulajdonság közül jelöli ki a legnagyobb
mértékűt, jele a leg- és -bb: legokosabb. Végül
a túlzófok jelentése a felsőfokkal azonos, azt
nyomatékosítja, jele pedig a legesleg- és a -bb:
legeslegokosabb.
A minősítő melléknevek általában fokozhatók, a viszonyítók ezzel szemben
a legtöbbször nem. Így mondhatjuk azt, hogy legfiatalabb sebész vagy legeslegizgalmasabb film, de nem mondhatjuk azt, hogy legmezeibb virág vagy
legeslegműanyagabb pohár.
A melléknevek is kaphatnak határozóragokat: álmosan, hanyagul.
Szókészletünkben sok olyan szót találunk, amelyek több szófaji csoportba is beletar
tozhatnak. A mondatban betöltött szerepük határozza meg, hogy mikor melyik szó
faji értékükben használjuk őket. Több szófajúak, főnevek vagy melléknevek lehet
nek: a népnevek (francia, magyar), a színnevek (piros, kék, zöld), az anyagnevek (vas, arany,
ezüst), valamint más egyéb szavak (puszta, szamár, szegény stb.).

1. Mutasd be a melléknév szófaját!
2. Jelentés szerint milyen csoportokat különböztetünk meg a mellékneveken belül?
3. Egy-egy példával szemléltesd is őket!
4. Milyen toldalékokat kaphatnak a melléknevek?
5. Minden melléknév fokozható? Mondj példát olyan melléknévre, amelyik nem az!
6. Hogyan döntöd el, hogy egy több szófajú szó (pl. magyar) egy adott mondatban
milyen szófaji értékben szerepel?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–9.
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A tulajdonnévből képzett melléknevek
helyesírása
A földrajzi nevekből képzett melléknevek helyesírása
Földrajzi neveink rendkívül sokfélék. (A tulajdonneveknél már megismerkedtetek velük, és helyesírásuk néhány szabályával is.) Lehetnek egyeleműek,
amelyek egyetlen szóból állnak (Pécs), illetve többeleműek, amelyek több egyszerű vagy összetett szóból állnak. Helyesírásuk is ezt a sokféleséget mutatja.
A többelemű földrajzi nevek írásmódja háromféle lehet: követheti az egybeírás elvét (Magyarország), a különírás elvét (Rákóczi út), illetve a kötőjeles
írásmód szabályait (Csepel-sziget). Nem könnyű megtanulni, eldönteni, hogy
mikor melyiket alkalmazzuk, de vannak szabályok, amelyek segítenek.
Mi történik akkor, ha a földrajzi nevekből mellékneveket hozunk létre
képző segítségével? Hogyan változik meg a szavak helyesírása? Egyelemű és
többelemű egybeírt földrajzi neveink esetében az alapszót nagybetűvel kezdjük, de ha -i képzővel melléknevet képezünk belőle, azt már kisbetűvel írjuk:
Mátra/mátrai, Kisalföld/kisalföldi, Budapest/budapesti.
Amikor maga a földrajzi név is -i-re végződik, csak a kezdőbetű jelzi,
hogy tulajdonnévről vagy melléknévről van-e szó: Balatonalmádi/balatonalmádi; Tamási/tamási, Dunakeszi/
dunakeszi.
A kötőjeles földrajzi nevekből -i
képzővel képzett melléknevek minden
tagját kisbetűvel kezdjük, ha eredetileg
nem tulajdonnevek, hanem köznevek
vagy melléknevek voltak: fekete-tengeri, velencei-tavi, északkelet-magyarországi, dél-kínai, holt-tiszai. Egy esetben teszünk kivételt, amikor az előtag
önmagában véve is tulajdonnév, míg az utótag köznév. Ebben az esetben a
tulajdonnévi előtag kezdőbetűjét -i képzős melléknévi alakban is nagybetűvel
írjuk: János-hegyi, Csepel-szigeti, Balaton-felvidéki.
A különírt földrajzi nevekből képzett mellékneveknek minden tagját kis
kezdőbetűvel írjuk, kivéve azokat, amelyek önmagukban is tulajdonnevek voltak: egyesült királysági; amerikai egyesült államokbeli; római birodalmi, budai
járási, szörényi bánsági, de Baranya megyei, Kent grófsági, New York állami.
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Az ember alkotta közterületek (utcák, terek, hidak stb.) nevéből képzett
mellékneveket változatlan formában írjuk le: Váci utcai, Március 15. téri,
Erzsébet hídi.
Hasonlóképp változatlan marad az értelmező, magyarázó céllal a földrajzi
nevekhez kapcsolt köznevek alakja is, ha -i képzőt kapnak: Gyöngyös városi,
Mátra hegységi, Duna folyami, Fertő tavi.

Az intézménynevekből képzett melléknevek helyesírása
Mint azt korábban megtanultuk, a hivatalok, társadalmi szervezetek, oktatási
intézmények, tudományos intézetek, vállalatok többelemű hivatalos nevében
– az és kötőszó, valamint a névelők kivételével – minden tagot nagybetűvel
kezdünk: Magyar Tudományos Akadémia, Madách Színház, József Attila
Gimnázium, Országos Széchényi Könyvtár. Az intézmény neve mindig elvont
főnév, és nem azonos a székhelyével, a konkrét főnévvel kifejezett épülettel.
A konkrét hely megjelölésére a köznévi tagot kisbetűvel írjuk: Madách színház, Maci cukrászda, Mátra mozi, Keleti pályaudvar, Széchenyi gyógyfürdő.
Amikor ezekből az intézménynevekből melléknevet képzünk, a tulajdon
névi tagok nagy kezdőbetűjét megtartjuk, a köznévi vagy eredetileg melléknévi elemeket pedig kisbetűvel kezdve írjuk: magyar tudományos akadémiai,
Madách színházi, József Attila gimnáziumi, országos Széchényi könyvtári.
1. Milyen szabályszerűségek segítenek eldönteni, hogy egy több elemből álló földrajzi
nevet egybeírunk-e?
2. Mit tudsz a belőlük képzett melléknevek helyesírásáról?
3. Milyen földrajzi neveket írunk kötőjellel?
4. Mit tudsz a belőlük képzett melléknevek helyesírásáról?
5. Milyen földrajzi neveket írunk külön?
6. Mit tudsz a belőlük képzett melléknevek helyesírásáról?
7. Mit tudsz az intézménynevek helyesírásáról?
8. Hogyan írjuk a belőlük képzett mellékneveket?
9. Nézz utána A magyar helyesírás szabályaiban, miért marad nagybetűs a Keleti pályaudvari melléknévi alakulat első szava!
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.
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A számnév
1. Becsüld meg, hány táskát, bőröndöt, kosarat látsz a fejezetnyitó képen összesen!
Utána számláld meg a poggyászokat!

2. a) Keress a képen számokat mutató részleteket! Mondd el, mit tudsz meg belőlük!

b) Beszéljétek meg, mely állítások igazak a kép alapján!

Rengeteg ember utazik. A legtöbb poggyásza egy szőke hajú nőnek
van. A büfében számtalan finomság kapható. Az áruházban 25%-os leárazást tartanak. A képen néhány számítógép is látható. Vácra 16:10-kor
indul a 348-as busz, a 6-os kocsiállásról. A bácsi a második kávéját issza.
A képen több ember áll, mint amennyi ül. A pontos idő 19:56. A fiú két
pénzérmével fizet. A képen kevesebb a tyúk, mint a kutya. Egy kevés cukor a padlóra ömlött.
c) Hasonlítsd össze, miben közösek és miben térnek el a kiemelt szavak!
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3. Beszéljétek meg, kik mondhatják a következő mondatokat a leckenyitó képen!

A második vagyok a sorban.
Nahát, késik az órám tíz percet!
Ötszáznegyven forintot kérek!
A hatodik kocsiálláson szállok fel a buszra.
Egyet kérek, Vácig.
Jaj, a cukor harmada kiömlött!
XI. 8-tól változna a menetrend?
4. Csoportosítsd a fenti mondatok számneveit aszerint, hogy melyik kérdés illik hozzájuk!
Hány?

Hányadik?

Hányadrész?

5. Beszéljétek meg!
a) Helyezzétek mondatba a számos és számtalan, valamint az egy és az egyetlen szavunkat! Mit tapasztaltok? Mondjatok szinonimákat rájuk!
b) A néhány és a kevés rokon értelműek. Olyat mégsem mondhatunk, hogy Csak néhány tejet kér a kávéjába. Olyat sem, hogy Néhány liszt van a palacsintához, de olyat
sem, hogy Csak néhány emberség kellett volna hozzá. Miért? Vizsgáld meg a hozzájuk
kapcsolódó főneveket az alcsoportjuk szerint!
c) Mi a furcsa az alábbi mondatokban? Olvasd fel helyesen a kérdéseket!

Hány víz ömlött ki a tálból?
Hány pénz van nálad?

Mennyi óra van?
Hány az idő?

A számnév számot, mennyiséget, sorrendet kifejező szó: három, negyed,
kevés, ötödik. A számneveket jelölhetjük arab vagy római számjeggyel és
betűvel is: 11, XI, 11., XI., tizenegy, tizenegyedik.
A 2. b) feladat szövegében kiemelt számnevek személyek, dolgok, tárg yak
mennyiségét nevezik meg, vagy a sorban elfoglalt helyüket jelölik ki számszerűen. Eszerint a számnévnek két fajtáját különböztetjük meg.
A határozott számnevek között további csoportokat különböztetünk meg.
Mennyiséget kifejező számnevek:
• tőszámnév: az egész számokat nevezi meg (három, kétezer, sok, kevés),
• törtszámnév: az egész szám egyenlő részekre osztott töredékének a neve
(ötöd, kétharmad).
Sorrendiséget kifejező számnév:
• sorszámnév: a sorrendi helyet jelöli ki (harmadik, kétezredik, sokadik).
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A számnevek lehetnek határozottak és határozatlanok. A határozott
számnevek a mennyiséget, a sorrendet számszerű pontossággal nevezik meg
(huszonöt, háromnegyed), a határozatlan számnevek pedig csak hozzávetőle
gesen (sok, kevés, néhány, sokadik).

A számnevek alakja
A számnevek lehetnek egyszerű szavak (egy, hatod, sok) vagy összetett szavak
(kétezer, háromszáz, huszonöt). Találunk közöttük tőszókat (három, két, sok) és
képzett szavakat (harmadik, ötöd). A sorszámnevek és a törtszámnevek mindig
képzett alakok. A sorszámnév képzője: a -dik (öt + -ödik), a törtszámnévé: a -d
(öt + -öd).
A számnevek jelei
A sok és a kevés határozatlan számnevek fokozhatók (sok, több, legtöbb; kevés,
kevesebb, legkevesebb).
A számnevek ragjai
A számnevekhez csak kétféle rag járulhat. Ezek a számnév mondatbeli szere
pét határozzák meg.
Határozóragok:
• -an, -en (öt + -en; sok + -an; ezr + -en),
• -szor, -szer, -ször (három + -szor; hét + -szer; ötöd + -ször).
A számnevek kettős arca
A főnevek körében már megismertünk több szófaji csoportba besorolható szavakat.
A számnevek között is találunk hasonlókat: kilenced, tized, század. Ezek a szavak
a szövegkörnyezettől függően lehetnek számnevek vagy főnevek.

1. Nézz utána, mit jelentenek a kilenced, tized szavak főnévként! Milyen típusú szavak közé
soroljuk őket a hangalak és a jelentés viszonya szerint?
A számnevek csoportját a nyelvtudomány már a melléknév altípusaként tartja számon,
hiszen ezek is tulajdonságokat jelentenek a főnévhez kapcsolódva. E szerint a megközelítés szerint a határozatlan számneveket, a tőszámneveket és a törtszámneveket a mennyiségjelölő melléknevek közé, a sorszámneveket pedig a viszonyítást jelölő melléknevek közé
sorolhatjuk. A jelentésbeli rokonságon kívül az is fontos szempont, hogy egyes határozatlan
számnevek fokozhatók: sok, több, legtöbb, kevés, kevesebb, legkevesebb.
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A számnevek helyesírása
• Ha a tő- és sorszámneveket betűvel írjuk, akkor kétezerig minden szám
nevét egybeírjuk: nyolcszázkilencvenhat, ezerötszáznegyvennégy.
• Kétezren felül – az évszámok kivételével – az összetett számneveket a hár
mas számcsoportoknak megfelelően kötőjellel tagoljuk: kétezer-egy, ötezerháromszázhatvan.
• Ha a sorszámneveket számjeg yekkel írjuk, pontot teszünk utánuk:
6. osztály, 10. sor, 34. oldal. A pontot akkor is megtartjuk, ha a sorszámne
vekhez toldalékot kapcsolunk: 6.-ban, 10.-be, 34.-en.
• A dátumokban a számjegyekkel írt év, hónap, nap után pontot teszünk
(2021. 12. 06.). Ha toldalékot teszünk a dátum valamelyik eleméhez az egyszerűsítés elve miatt a pontot elhagyjuk: 24-én. Az elsején, elseje dátum
kétféleképpen is helyes: 1-jén és 1-én; 1-je és 1-e. (A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás, 291. b) pont)
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.

A határozószó
1. Válasszatok ki az alábbi képek közül egyet, és írjátok meg a kép szereplőjének
napirendjét! Másoljátok le a füzetbe, és töltsétek ki a táblázatot!

Gödöllői Gáspár

Lovasi Lili

Dr. Dorkota Diána

Falusi Ferdinánd
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reggel
délelőtt
délben
délután
este
éjjel

2. Húzd alá a kakukktojást! Választásodat indokold is!

•
•
•
•

reggel, este, holnap, messze, délelőtt
kinn, benn, fent, lent, ma
holnap, most, örömest, később, éjjel
sebtében, jócskán, gyorsan, alattomban, hanyatt

3. Egészítsd ki rövid vagy hosszú mássalhangzóval a következő határozószókat!

e ütt, tegnapelő , délelő , késő , su omban, ki ,
fe t, azo al, me e, re el, so á, ala omban
4. Csoportosítsd az előző feladat szavait jelentésük alapján! Gyűjts még példákat!
Helyre utalók

Időre utalók

Egyéb körülményre utalók



Messze emlegették István király igazságos ítéleteit, ezért idegen ország
ból is sokan eljöttek, hogy a szavát meghallgassák, és amit elrendelt, azt
végrehajtsák.
Történt egyszer, hogy hatvan besenyő férfiú útnak indult, és Szent
István király udvarába igyekezett. Ahogy hajdan illett, gazdag ajándék
kal indultak el, s nemsokára Bulgáriából Magyarországra érkeztek.
Ekkor az őrségben álló magyar katonák meglátták a besenyők megrakott szekereit,
alattomban megrohanták a besenyőket, néhányat közülük karddal levágtak, másokat
megsebesítettek, és a szekereket jócskán kifosztották. A sebesülteket félholtan az úton
hagyták, majd ők maguk sebtiben elvágtattak.
A besenyők hamarosan magukhoz tértek, és azonnal tanácskozni kezdtek. Folytatták
az utat, és István király ítéletére bízták magukat.
(A Szent István-legenda nyomán)
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A szövegrészletben kiemelt szavak a viszonyragos főnevekhez hasonlóan
a cselekvés helyét (messze, távol), az idejét (nemsokára) és egyéb körülmé
nyeit (jócskán, gyalog) határozzák meg. Ezeket a szavakat határozószók
nak nevezzük. A határozószók toldalékok hozzájuk kapcsolása nélkül,
tehát a szótárban megtalálható alakjukban nevezik meg a cselekvés, tör
ténés, létezés körülményeit.
A határozószókat jelentésük alapján szoktuk csoportosítani.
• Helyre utalók: messze, bent, lent, elöl, hátra, oldalt, távol, otthon.
• Időre utalók: egyszer, nemsokára, azonnal, egykor, folyton, hajdan, nem
rég, örökre, rögtön, ma, tegnap, holnap.
• Egyéb körülményre utalók: jócskán, alattomban, alig, hajadonfőtt, mezít
láb, nyugton, örömest.
A határozószók lehetnek egyszerű szavak (ma, messze, lent, fent, gyalog) és
összetett szavak (nemsokára, maholnap, szemlátomást, éjféltájt).

A határozószók toldalékolása
A határozószókhoz olykor járulhatnak képzők. Képezhetünk belőlük igét
(rögtönöz, ismétel), főnevet (együttes), melléknevet (folytonos, ingyenes).
A jelek közül egyes határozószókhoz fokjelek kapcsolódhatnak. Néhány
határozószó ugyanis a melléknevekhez hasonlóan fokozható: messzebb, távolabb, legközelebb.
A határozószóknak nincs ragozási rendszerük. Időnként felvehetnek határozóragokat, ezáltal pontosabbá téve az adott jelentést: felülre, lentről.
A határozószók többsége eredetileg ragos vagy névutós főnév volt (nappal, egykor,
éjjel, délelőtt), esetleg ragos melléknév (nagyon, kissé, tök[életesen]). Sok határozó
szóban ma már nem ismerjük fel az eredeti szóelemeket.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–6.

1. A határozószók értelmét másféleképpen is kifejezhetjük. Egészítsd ki az alábbi, rokon
értelmű párok hiányzó részét úgy, hogy a jelentésük hasonló legyen! A bal oldalon
mindig a határozószó legyen! A példa segít (három szinonim szót, kifejezést adtunk
meg, neked elég csak egyet megadnod).

gyalog – a két lábán / sétálva / nem járművel
? – még az Üveghegyeken is túl
mezítláb – ?
? – a belsejében

vasárnap – ?
? – a saját házában, lakásában
alattomban – ?
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értem a szöveget
Csau-csau fajtamentés
A Noé Állatotthon Alapítvány Csau-csau Fajtamentő Csoportja 2009 májusában alakult. A fajtaszerető önkéntesek már korábban is tevékenyen részt
vettek a bajba került csau-csauk mentésében.
A csau-csauk mentése nem könnyű feladat,
hiszen ők úgynevezett „egygazdás” kutyák.
Gazdájukat egy életre választják ki, hozzá minden körülmények között ragaszkodnak, éppen
ezért a gazdájuktól való elszakadás sokkot
jelent e nagyszerű állatok számára. Rengeteg
energiát, türelmet és elszántságot igényel,
hogy egy lelkileg megtört csau-csau újra bízni
tudjon valakiben. Emiatt a rehabilitációjukra1
szánt idő szükségszerűen jóval hosszabb, mint
sok más kutyafajta esetében. Természetesen a
következetes, szeretetteljes és türelmes viselkedés hatására ez a fajta is képes megnyílni és
újra bizalmába fogadni az embert.
A csau-csau mindig hű társ, sosem tolakodó. Nemcsak tiszta, de rendkívül
intelligens is: minden trükköt kifigyel, megtanul, és igyekszik a gazdi kedvében járni. Lakásban és kertben egyaránt tartható, és bár nem egy „futóbolond sportkutya”, a családi sétákat igencsak kedveli. Szeretetét, megbecsülését
viszont kemény munkával kell elnyerni. Aki ettől visszaretten, annak más
fajta való, ám aki leküzdi e kihívást, az egy életre hűséges társra talál a csaucsau személyében!
A csau-csauk különböző okokból kerülnek menhelyekre, utcára vagy olyan
gazdákhoz, akik nincsenek felkészülve a kutyatartásra. Ilyenkor a legfontosabb az azonnali segítségnyújtás, a gyors intézkedés. Kutyáinkat teljes testi-lelki rehabilitáció után oltva, parazitamentesítve2, chipezve, szigorú szerződéssel adjuk ki, és sorsukat életük végéig nyomon követjük. A fajtamentő csoport
köszönettel fogad bármilyen anyagi vagy tárgyi felajánlást, és várja a csatlakozni vágyó önkéntesek, ideiglenes befogadók és gazdijelöltek jelentkezését is!
A Csau-csau Fajtamentő Csoport honlapja: www.csaucsaumentes.hu
E-mail: info@noeallatotthon.hu
(A Noé Állatotthon Alapítvány anyaga alapján)

1
2

helyreállításukra, javításukra
élősködőktől megszabadítva
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1. Döntsd el az alábbi kijelentésekről, igazak-e!
 A csau-csaunak csak egyetlen gazdája lehet élete során.
 Ez a fajta nagyon okos, és mindig azon jár az esze, mivel




szerezhetne örömet a gazdájának. 
A csau-csau nagyon szeret szaladgálni, nagy a mozgásigénye.
Mielőtt új gazdához adnák a kutyát, beoltják, és chippel látják el.
A fajtamentő csoportban önkéntesek dolgoznak.

2. A szöveg alapján sorold fel a csau-csauk három fontos tulajdonságát!
3. A szövegkörnyezet tanulmányozása után magyarázd meg a következő szavakat, kifejezéseket!

„egygazdás” kutya: …
rehabilitáció után: …
nyomon követjük: …
anyagi vagy tárgyi felajánlás: …
4. Írj két okot arra, miért nehéz egy csau-csaut új gazdánál elhelyezni! Válaszodat teljes
mondat(ok)ban fogalmazd meg!
5. Szerinted mit jelent a fajtamentés? A választ nem tudod kikeresni a szövegből: a teljes
szöveg elolvasása után önállóan próbáld meg kitalálni!
6. Szeretnél-e magadhoz venni egy elárvult csau-csaut? Véleményedet fogalmazd meg
négy mondatban, indoklással együtt!
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Szóról Szóra 5.

…Nem voltál elég közel!
Amikor újságírók lettünk, azt
hittem, hogy érdekes helyekre megyünk majd, veszélybe
kerülünk, és rendkívüli híreket
hozunk onnan. És még ez sem
következett be. Kicsit csalódott
voltam: nem úgy képzeltem az
újságírást, hogy ülök egy asztal
mellett és főneveket gyűjtök.
Aztán egyik kedden Laurával
hazafelé mentünk, és mondta,
hogy ő is el tud gondolni izgalmasabbat, mint hogy arról írjon, hogy a büfében nincs elég természetes
összetevőből készült vegán szendvics. Csütörtökön, az újságóra elején meg
is kérdeztük, hogy mikor csinálunk már végre valami igazán érdekeset. Éva
néni úgy mosolygott, mint aki már várta ezt a kérdést, és rögtön vissza is
dobta a labdát, hogy mi lenne nekünk „igazán érdekes”. Mondjunk egy példát, mutassunk valamit, ami szerintünk valóban izgalmas. Újságírót ugyan
nem tudtam mondani, de fotóst igen: Robert Capát. Az ő spanyol polgárháborús képei és fotói a normandiai partraszállás napjáról tényleg szenzációsak
voltak! Ő mondta azt is, hogy „Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég
közel”. Hát ez az! Ahhoz, hogy valamit igazán új, friss szemmel lássunk, ott
kell lenni, be kell szívni a lőpor szagát!
Éva néni azt felelte, hogy rendben, ha nem ragaszkodom a harctérhez, egy
kis terepgyakorlat hatodikban is belefér. És hogy erre való a tudósítás. A tudósító olyan eseményről ad hírt, amelyen személyesen is jelen volt. Minden olyan
információval ellátja az olvasót, amelyet megkapna egy egyszerű hír esetében
is (ki? mit? mikor? hol?), de ráadásként olyan dolgokat is el tud mondani, amit
csak az tudhat, aki tényleg ott volt, aki átélte. Be tudja mutatni a hangulatot,
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a környezetet, közeli képet tud festeni (szavakkal vagy fényképezőgéppel) a
résztvevőkről.
Ettől kezdve azon vitatkoztunk, hogy hol is legyünk személyesen jelen.
Végül Lóri javaslata nyert. Azt mondta, csináljunk egy múzeumi küldetést.
Igaz, először nem láttuk át az ötlet nagyszerűségét, de Lóri kitartóan ismételgette, hogy egy szupermodern, interaktív természettudományos múzeum
van olyan menő, mint egy csata. És mennyivel hasznosabb! Én is beláttam,
hogy szükségünk van Éva néni (és persze a szüleink) támogatására, és feladtam a „csak a veszélyes lehet izgalmas” pozícióját. Végül abban maradtunk,
hogy mindenki beszámol egy olyan múzeumról, amelyet személyesen látott,
és amelyet tényleg szeret. Összegyűjtjük a javaslatokat, és kiválasztunk egyet,
ahova együtt elmegyünk még a tanév során. Azután az ott töltött napról
tudósítunk az újságban, fotókkal.
1. Olvassátok el a következő rövid ismertetőket, és tippeljétek meg, szerintetek ki
melyik múzeumot ajánlotta!
Háromcsőrű Kacsa Történetalkotó Műhely

AQUINCUM múzeumi órák
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Magyar Nemzeti Múzeum

2. Válasszatok ki egy múzeumot, amelyet közösen meglátogattok! Választhattok
azok közül is, amelyeket Leviék javasoltak, de ti is beszámolhattok egymásnak saját
élményetekről. Dönthettek úgy is, hogy saját településetek, városotok helytörténeti gyűjteményét látogatjátok meg, és az ott látottakról készítetek tudósítást.
3. A múzeumlátogatás előtt készüljetek fel az eseményre! Nézzétek meg a múzeum
honlapját, és készítsetek listát arról, hogy mi az, amit mindenképp meg szeretnétek
nézni vagy csinálni a helyszínen, és mi az, amit inkább csak akkor, ha marad rá idő.
4. Amíg ott vagytok, az élményszerzés mellett gyűjtsetek össze minél több információt is! Kérjetek ismertetőt a múzeumról, fotózzatok, ha engedélyezik!
5. Otthon minél hamarabb jegyezzétek fel élményeiteket, ne várjátok meg, amíg
megfakulnak a benyomásaitok! A pontos adatok mellett az érzékletes leírásokra is
figyeljetek, amikor elkészítitek a tudósítást! Ha történt veletek valami emlékezetes
vagy vicces, annak is helye lehet a szövegben.
6. Rendezzetek versenyt a megírt tudósításokból! Mivel az élmény közös, mindenkinek
érdekes lesz meghallgatni a beszámolókat.
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Szófajok III. Alapszófajok:
a névmások és az igenevek
A névmások
1. Nézzétek meg figyelmesen a képet, majd válaszoljatok a kérdésekre!

a) Ki mondhatta a képen szereplők közül a következő mondatokat?
Az a legszebb.

Ez
a tied.

Én is
kérek!

Nekem
hoztad?

Mindenki
itt van?

b) Beszéljétek meg, világos lenne-e a kép nélkül a mondatok értelme!
c) Találjatok ki egy másik szituációt, amelyben a fenti mondatok más jelentéssel bírnak!
Játsszátok el a jelenetet!
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2. Tegyetek fel kérdéseket egymásnak a képről az alábbi kérdő mondatok segítségével!

Mit? Miből? Kinek? Melyik? Kivel? Milyen? Hány? Mekkora? Mivel?
3. Mondjatok a képről olyan mondatokat, amelyekben szerepelnek a következő szavak!

az, azzal, ekkora, neki, néhány, bármelyik, ugyanolyan, senkivel
4. Keresd meg az összetartozó mondatokat, majd döntésedet indokold meg!

Kivel?
Mit?
Ki?
Milyen?
Hányszor?
Melyikhez?

Néhányszor.
Én.
Ahhoz.
Vele.
Ezt.
Bármilyen.

5. a) Olvasd el a két oszlop mondatait! Melyek tartozhatnak össze?

Kivel szeretnél moziba menni?
Ő lett a gólkirály.
Ennyi év után is emlékszem
rájuk.
Ilyen még nem volt neki.
Azt már láttam.

Zoé megkapta a gombás plüssfigurát.
Megnézzük a moziban a Minyonokat?
Enikő dobta a legtöbb gólt a tornán.
Húsz éve találkoztam Gáborékkal.
Katival.

b) Olvassátok fel az összetartozó mondatpárokat!
c) Válaszd ki a jobb oldalról azt a szót, amelyet a kiemelt szó helyettesít!

A névmások nem közvetlenül utalnak a valóságra, hanem jelentésüket a szö
vegkörnyezet, a beszédhelyzet alapján nyerik el.


– Te, gyere ide!
Azt hozd ide!
– Ott szalad
a szarvas!
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A névmások az írásbeli és a szóbeli kommunikációban nagyon gyakran
használt szavak. Fontos szerepeik közé tarozik a konkrét rámutatás. Az előbbi
párbeszédben a névmásokat csak akkor tudjuk értelmezni, ha ismerjük a hely
színt és a szereplőket. A te, ide, azt, ott névmások a beszédhelyzetben kapnak
jelentést.
A névmások emellett kapcsolatot teremtenek a szöveg mondatai között is.
Utaló szerepük kétirányú: vagy visszautalnak már elhangzott szövegrészek
re, vagy előreutalnak még el nem hangzott, de a következőkben kifejtésre
kerülő szövegrészekre. Figyeljétek meg a névmások elvontabb, utaló szerepét
a következő szövegben!


Ki ne hallott volna arról, hogyan térítette és
kormányozta népét fáradságos, nehéz munká
val Szent István király? Gazdag tapasztalatát,
sok tudományát fiára, Imre hercegre akarta
hagyni, hogy ő vezesse tovább a népet azon
az úton, amelyen István király elindította. Így
szólt a fiához:
– Sokat olvastam, tapasztaltam, hogy min
denkor szigorú, de helyes törvényekkel kormá
nyozzam a népemet. Olvass te is, mert az a tu
dás, amelyet a könyvekből gyűjtesz, örökre
a tied marad.
(A Szent István-legenda nyomán)


A szövegben előforduló személyes névmásokról (te, ő) csak a szöveg alap
ján és a történelmi ismereteink segítségével tudjuk megállapítani, hogy Imre
hercegre utalnak. A fenti szövegben különböző terjedelmű szövegrészekre
utalnak névmások.
• Szóra utalnak: „Gazdag tapasztalatát fiára akarta hagyni, hogy ő vezesse
tovább a népet…”
• Szószerkezetre, tagmondatra vagy mondatra utalnak: „…az a tudás,
amelyet a könyvekből gyűjtesz, örökre a tied marad.”
• Nag yobb szövegrészletre vagy az egész szövegre utalnak: »Így szólt
a fiához: „Sokat olvastam, tapasztaltam…«”
A névmások alakjuk szerint egyszerű szavak (ő, mienk, maga, milyen)
vagy összetett szavak (ugyanaz, akármikor, bárhol). A névmásokat nem szok
tuk továbbképezni, de jeleket és ragokat gyakran fűzünk hozzájuk (enyémről,
egymást, kik, mindenkié).
1. Miben különbözik a névmások jelentése az eddig tanult szófajokétól?
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2. Mi a névmások szerepe a szövegben?
3. Mit jelent az, hogy a névmásoknak utaló és rámutató szerepe is lehet?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–2.

A névmások fajtái
A névmások jelentés szerint a következő csoportokba sorolhatók:
1. Helyezd mondatba a névmásokat csoportonként! Könnyebb dolgod lesz, ha az alábbi
névmásokhoz, a főnévhez és a melléknévhez hasonlóan jeleket és ragokat is teszel (én,
velem; maga, magát; egymás, egymással; az, azokat stb.).

NÉVMÁSOK
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A személyes névmás
1. Az igékkel kapcsolatosan tanultuk, hogy az igealak utal a cselekvő számára és személyére is. Ennek alapján add meg a következő igealakokhoz tartozó személyes névmásokat! Egy példát megadtunk.

alszom – én
ebédeltünk – …
eljött – …

elmehettek volna – …
megvettétek – …

nézd! – …
jövök – …

2. Bár az igealak utal a cselekvő számára és személyére, előfordul, hogy ennek ellenére
személyes névmással együtt használjuk. Fogalmazd meg, milyen jelentésbeli különbség van a következő mondatpárok tagjai között!

Jövök.
Mosogatsz.
Tudja.

Most én jövök.
Ma te mosogatsz.
Ő tudja…

3. Toldalékold a következő személyes névmásokat a példa alapján!

én + -ról = rólam
te + -val/-vel = …
mi + -ért = …
ti + -ra/-re = …

ő + -nak/-nek = …
én + -tól/-től = …
ők + -ban /-ben = …

Foglald mondatba a személyes névmások ragozott alakjait!

A személyes névmások jelentése a kommunikációs helyzettel összefüggésben
határozható meg. Az első személyű személyes névmás a beszélőt és társait
jelenti (én, mi), a második személyű személyes névmás a közlés címzettjét
és társait jelöli meg (te, ti). A harmadik személyű személyes névmások olyan
személyekre utalnak, akik e két körön kívül állnak (ő, ők). A személyes név
máshoz soroljuk a magázó maga, maguk, kegyed, ön, önök szavakat is.
A személyes névmások ragozott alakjai eltérnek attól, amit a ragos főne
vek esetében tapasztalhatunk, ragos alakjaik rendhagyók: bennem, hozzád,
veletek.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.
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A birtokos névmás
1. Alakítsd át a minták szerint a mondatokat!

Az én könyvem.
Az én könyveim.
A te füzeted.
A te füzeteid.
Az ő tolla.
Az ő tollai.
A mi újságunk.
A ti kutyátok.
Az ő almájuk.
Az ő almáik.

– A könyv az enyém.
– A könyvek az enyéim.
– A füzet a tiéd.

– A kutyák a tieitek.

2. Értelmezd a szövegben kiemelt birtokos névmást!

„…kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek
dicséretére szert így teszel.”

(Szent István király intelmei Imre herceghez)

A birtokos névmás a birtokos személyére és a birtokra is utal, egyetlen szó
ban jelöli meg a birtokost és a birtok számát. Alakjai egyes számú birtok ese
tén: enyém, tied, övé, mienk, tietek, övék; többes számú birtok esetén: enyéim,
tieid, övéi, mieink, tieitek, övéik.
3. Szerintetek miért nem azt mondjuk, hogy az enyém tollam az én tollam helyett? Párban érveljetek!
Az enyém, tied, övé, mienk, tietek, övék birtokos névmásokat az újabb megközelítések szerint nem tekintik külön szófaji csoportnak, hanem a személyes névmás birtokjeles alakjaiként elemzik őket. Ez az érvelés abból indul ki, hogy pl. a főnév szófaja sem változik meg, ha birtokjelet kap (Anna – Annáé, cicák – cicáké). Éppígy a személyes
névmás is megtartja a szófaját, birtokjeles alakjai pedig, a többi toldalékos alakjához hasonlóan, rendhagyóak (én – enyém, ők – övék).
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–2.
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A visszaható névmás
1. Hasonlítsátok össze a következő mondatok jelentését, és határozzátok meg, melyikben
mit jelent, kire utal a maga szó!
•
•
•
•
•

János vigyázott Eszterre.
Te vigyáztál rám.
Én vigyáztam magamra.
Te vigyáztál magadra.
János vigyázott magára.

2. A következő mondatok mindegyikében szerepel a maga szó, de kétféle jelentésben.
Mutassátok be ezt az eltérést a példák alapján!
•
•
•
•

Magát nem kérdeztem, ne szóljon bele!
István nézte magát a tükörben, úgy látta, hogy jól áll neki az új öltönye.
Benedek magáról nem szívesen beszélt, mivel zárkózott fiú volt.
Drága Sándor, minden pénteken vártuk, hogy eljön-e, magáról beszélget
tünk, de maga sosem jött el.



A királyi trón ékessége a főpapoknak rendje, […] ők legyenek főembereid […]. Ha irán
tuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétségkívül megjobbítod, országodat is tisz
tességgel igazítod.
(Szent István király intelmei Imre herceghez)


István király a fiának azt tanácsolta, hogy az ország érdekében önmagát is
tegye jobbá.
A visszaható névmás általában azt fejezi ki, hogy a cselekvés visszahat
a cselekvést végző szereplőre (magadat is megjobbítod).
Ne keverd össze a maga visszaható névmást és a maga magázó formájú
személyes névmást (= ön)! Ha tegező formájúvá alakítod a mondatot, a maga
személyes névmás helyére te kerül. A visszaható névmás mást jelent: fésüli
magát, vigyázz magadra.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.
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A kölcsönös névmás
1. Adjatok egymásnak tanácsot, hogy viselkedjetek társaságban! Minden mondatban
szerepeljen az egymás szó! Egy példát segítségül megadtunk.

Hallgassátok végig figyelmesen egymást!
2. Figyeld meg az egymás szó szerepét a következő szövegrészben!

„Ha valaki hamis bizonyságot vagy cselszövő beszédet terjeszt mások kö
zött, és hallgatásra kéri őket, hogy […] őket egymástól szétválassza, hazug
nyelvének kétszeres váltságdíját fizesse a hazugság vétkéért.”
(István király második törvénykönyvéből)

István király megbüntette azokat a cselszövőket, akik másokat egymás ellen
akartak fordítani.
A kölcsönös névmás azt fejezi ki, hogy két vagy több alany cselekvése
kölcsönösen hat a cselekvést végzőkre (egymástól szétválassza).
Egyetlen kölcsönös névmásunk az egymás. Toldalékolása olyan, mint a
főneveké, de többes számú alakban nem használatos.
1. Sorold fel az eddig megismert névmási csoportokat!
2. Hogyan alkotjuk meg a személyes névmás ragozott alakjait?
3. Mi jellemzi a visszaható névmást!
4. Hogy tudod eldönteni, hogy a maga szó egy mondatban személyes vagy visszaható
névmás-e?
5. Mutasd be a kölcsönös névmást!
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.
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A mutató névmás
1. a) Párosítsd az összeillő mondatokat!

Te voltál a legügyesebb
az osztályban ma. 
Bendi a mesekönyveket
választja a könyvek közül. 
Anyu sonkás pizzát süt
vacsorára. 

Azokat szereti.
Azt imádom!
Ez a véleményem.

b) Szóra, szószerkezetre vagy egész mondatra mutatnak a névmások a bekarikázott
mondatokban? Indokold meg!
2. Beszéljétek meg, milyen szófajú szavak helyett állnak a kiemelt szavak!

Gyönyörű a munkád! Ilyet még sosem készítettél! Erre dicséretet érde
melsz. Ezt meg kell mutatnunk mindenkinek! Jó, hogy annyit gyakoroltál!
3. Figyeljétek meg, mire utalnak a következő szöveg kiemelt névmásai! Melyik utal vis�sza a szöveg korábbi pontjára? Melyik utal előre egy későbbi szöveghelyre? Melyik az,
amely „kimutat” a szövegből, és csak a beszédhelyzetből érthető meg, mire is vonatkozik?

„A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán áll
hatnak a királyi méltóság hatodik helyén.
Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szétszórni, amit
összeg yűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez
ne leg yen, naponta nag yobbítsd országodat…
[…] Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük
sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni.”
(Szent István király intelmei Imre herceghez)

A szóra, szószerkezetre vagy mondatra, szövegre mutató szavakat mutató névmásnak nevezzük. A mutató névmásnak három fajtája van:
• rámutató (ez, az, ilyen, olyan, ennyi, annyi, így, úgy),
• nyomatékosító (emez, amaz, emilyen, amolyan, emennyi, amannyi,
emígy, amúgy),
• azonosító (ugyanez, ugyanaz, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanennyi,
ugyanannyi, ugyanígy, ugyanúgy).
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Aszerint, hogy milyen szófajú szóra mutatnak, beszélhetünk főnévi (ez, az,
emez, amaz, ugyanez, ugyanaz), melléknévi (ilyen, olyan, emilyen, amolyan,
ugyanilyen, ugyanolyan), számnévi (ennyi, annyi, emennyi, amannyi, ugyanennyi, ugyanannyi) és határozószói (így, úgy, emígy, amúgy, ugyanígy, ugyanúgy) mutató névmásról.
A mutató névmás a főnévhez hasonlóan lehet konkrét: Azt kérem! (ti. azt
az almát), Olyan színe van (ti. egyező, azonos), és elvont is: Azt szeretném
mondani, hogy…, Olyan fáradt volt, hogy…
Végül jegyezzük meg, hogy a magas hangrendű mutató névmások közelre,
a mély hangrendű mutató névmások pedig távolra mutatnak (ez-az, ilyenolyan, ennyi-annyi, így-úgy).
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.

A kérdő névmás
1. Olvasd el Pilinszky János Ének a kőszívű királyról című verses meséjének néhány vers
szakát! A munkafüzetből már ismeritek a szöveg más részleteit, az egészet elolvashatjátok a dia.hu oldalon. Tegyetek fel kérdéseket a kiemelt szavakra! Az első kérdést segítségül megadtuk:

lankás mezőre értek – Milyen mezőre értek?
Már túl a városon
lankás mezőre értek,
a nap korongja hogy
a füves földre lépett;
föltündökölt az ég,
s a reggel langy sugára
aranyból szőtt ruhát
terített a világra.

A tiszta csöndön át
vadászkürt hangja harsant,
hogy megrendült belé
a lég, és fölriadtak
az erdő vadjai;
zúgott és reszketett
a fölzavart vadon,
a szűzi rengeteg.

Zöldellő réten és
fölszántott földeken
lágy szellő fújdogált
puhán és csöndesen;
roppant erdőhöz ért,
s megállt a kis csapat,
a nyugtalan kutyák,
megálltak a lovak.

Gyilkolt a szörnyű had.
A levelek, a lombok,
a rémült fák felett
madársereg sikoltott.
Jajongva fölcsapott
és hullt alá a mélybe,
az üldözők nyila
amelyet szíven érte.
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Röpült a gyilkos érc,
és ölt a véres kardvas,
futott a gyenge őz,
tépetten fútt a szarvas.
Összetört ágbogas
gyönyörűszép agancsa,
vérzőn bukott a rőt,
rogyott a holt avarra.

És harsogott a kürt,
és egész napon át
a gyilkos fegyverek,
szálltak a vad paták.
A nap is véresen
merült alá a mélybe.
Hatalmas éj terült
akkor a föld szinére.

2. Dolgozzatok párban! Gondoljatok egy általatok ismert híres emberre, és készítsetek
vele képzeletbeli interjút! Tegyetek fel neki kérdéseket úgy, hogy minden kérdésben
különböző szavakkal kérdeztek rá a hiányzó információra! Kiindulásképpen néhány kérdést mi is elkezdtünk:
•
•
•
•
•

Hányadik…?
Miből…?
Melyik…?
Hol…?
Mikor…?

3. Figyeld meg a kiemelt szavak szerepét a következő szövegben!

„Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin
kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik.
És mivel minden nép saját törvényei szerint él, ezért mi is […] meghatá
roztuk népünk számára: miképpen éljen tisztességes és békés életet.”
(Szent István király intelmei Imre herceghez)

Az Intelmek fent idézett első mondatát a két mely kérdő névmás miatt tekint
jük kérdő mondatnak.
A kérdő névmásoknak az az elsődleges feladatuk, hogy élőlényekre, dol
gokra, elvont fogalmakra, tulajdonságokra kérdezzenek rá.
Megkülönböztetünk főnévi (ki, mi), melléknévi (milyen, melyik, mekkora), számnévi (hány, mennyi) és határozószói (mikor, hol, hogyan)
kérdő névmásokat.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.
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A vonatkozó, a határozatlan és az általános névmás
1. A következő táblázat néhány gyakori vonatkozó, határozatlan és általános névmást
mutat be. Keress közös jegyeket az egyes csoportokon belül!
Kérdő
névmások

Vonatkozó
névmás

Határozatlan
névmások
valaki, némi

Általános
névmások

ki, mi

aki, ami

mindenki, semmi

milyen, melyik,
mekkora

amilyen, amelyik, valamilyen, némelyik,
amekkora
valamekkora

akármilyen, bármelyik,
semekkora

hány, mennyi,
hányadik

ahány, amennyi,
ahányadik

néhány, valamennyi,
valahányadik

sehány, bármennyi,
akárhányadik

hol, mikor,
hogyan

ahol, amikor,
ahogyan

néhol, valamikor,
valahogy

mindenhol, semmikor,
mindenhogyan

E három névmási csoport tagjai úgy jönnek létre, hogy bizonyos előtagokat
kapcsolunk a kérdő névmásokhoz. Így a vonatkozó névmás esetében a kérdő
névmás előtt a- előtagot találunk. A határozatlan névmás két előtag segít
ségével is létrejöhet: a vala- és a né- előtagokkal. Végül az általános névmás
jellemző előtagjai a mind(en)-, bár-, akár- és a se(m)-.
2. Írj a füzetedbe túlzó reklámszöveget általános névmások segítségével!
3. Írj a füzetedbe rövid fogalmazást a következő kezdő mondattal: „Magam sem tudom,
hogy is kezdjek bele…” A fogalmazás tartalmazzon minél több határozatlan névmást!
4. Keress példákat a fenti fogalmazásokban vonatkozó névmásokra!
5. Figyeld meg a következő szövegrészletek névmásait! Döntsd el, melyik szövegrészlet
névmásai melyik névmáscsoporthoz tartoznak a szöveg után felsoroltak közül!

„Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal
összeférnek, a kétkedés minden béklyója nélkül kövessed.
Aki ugyanis megveti, mit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre
sem ügyel… […]
Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd, vagy vala
mely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél… […] ne ítél
kezz te magad… […] Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben
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ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, esküdözés nélkül ítél
kezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes. […]
…tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban szüle
tik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csak
is a gőg és a gyűlölség… […]
Légy becsületes, hogy szándékosan senkit gyalázattal ne illess.”
(Szent István király intelmei Imre herceghez)

A vonatkozó névmás a több tagmondatból álló mondatok tagmondatait
kapcsolja össze. A határozatlan névmás egy csoport valamelyik elemére
vagy tagjára utal. Az általános névmás egy teljes csoportra utal, annak
minden tagjára vagy elemére.

1. Milyen szerepük lehet a mutató névmásoknak a szövegben?
2. Milyen kérdő névmásokat ismersz?
3. Mi a vonatkozó névmások szerepe a mondatban? Milyen fajtáit ismered?
4. Mi jellemzi az általános és a határozatlan névmásokat?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.

A névmások (összefoglaló feladatok)
1. Olvassátok el figyelmesen Karinthy Frigyes Tegezés című jelenetét!
2. Húzzátok alá a névmásokat a szövegben! Nevezzétek meg őket a tankönyv táblázata
segítségével!
3.	Keressetek előreutaló és a beszédhelyzetre utaló névmásokat az idézetekben!
4. Mit gondoltok, hogyan folytatódott a beszélgetés? Játsszátok el a kitalált befejezést!

Két úr találkozik az utcán. Tíz év óta ismerik egymást, soha nem voltak
valami nagy barátságban, ha néha találkoztak, néhány hideg és udvarias
szót váltottak, és gyorsan elváltak. (Most ismét találkoztak, de nem emlé
kezett egyik sem, hogy tegeződtek-e.) Viszont beszélni muszáj, mert már
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megálltak mindketten! Mind a ketten elhatározták hirtelenében, hogy megvárják, míg a másik megszólal, és ahhoz igazodnak majd.
EGYIK	
barátságosan szorongatja a másik
kezét, és biztatóan néz rá. Áá…
MÁSIK	ugyanúgy néz rá. Áá… no
lám… Nem eresztik el egymás
kezét.
EGYIK	No lám… ez már aztán
kedves izé… találkozás…
Mosolyog és sürgetően néz
rá.
MÁSIK	
Hát merrefelé mégy…
mégyegetünk errefelé?
EGYIK	
Én csak úgy errefelé mé
g ye
getek… megyengetek itten. Hát…
őő… hogy vagyunk? (…)
MÁSIK	Hát a… izé… a család mit csinál? Sok a baj ilyenkor a családdal, mi?
EGYIK	
bután. Milyen családdal?
MÁSIK Hát a… – tréfásan – A nagyságos asszony meg a gyerekek?
EGYIK Az én gyerekeim?
MÁSIK Á – persze, persze. A gyerekek.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.

Az igenevek
1. a) Mi közül választhatnak a diákok? Húzd alá azokat a -ni képzővel ellátott szavakat,
amelyeket tárgyas igéből képeztünk!
b) Próbáld meg az igeneveket főnévvel kiváltani (pl. üzenet írása)!

Idejében érkezni vagy elkésni.
Csevegni vagy üzenetet írni.
Elvégezni a feladatot vagy elhalasztani a munkát.
2. a) Alakítsátok át a következő oldalon olvasható három mondatot a példa mintájára új
mondattá!
b) Beszéljétek meg, hogyan változott meg a mondatok fölépítése az átalakítás után!
Milyen egyéb szófajú szavakkal rokonok a dőlt betűs szavak?
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Pl.: Az asztalon fekvő könyvből olvasott este édesanyám! – Édesanyám ab
ból a könyvből olvasott este, amelyik az asztalon fekszik.
Az utcán futó fiút megkergette a kutya.
A megtanulandó vers kifogott rajtam.
A lelakatolt szekrényből eltűnt az ajándék.
3. a) Keresd meg a -ván, -vén képzős szavakat a szövegben!
b) Fordítsd le a szöveget mai nyelvre!

„Toldi a vadaktól megmenekülvén,
Megpihent kevéssé egy zsombékon ülvén;
Fölegyenesedék e szavakat hallván,
S erőt vett az asszony kegyetlen fájdalmán.
Miklós a tizedik esztendőben járván,
Kimúlt szegény apánk, s ő elmaradt árván.”
(Arany János: Toldi)

4. a) Mondd el, hogyan lehetne az alábbi igeneves szerkezeteket másképpen kifejezni!
b) Mondd el, mely mondatok használatát érdemes kerülni!

Füzeteket becsukni!
Leülni!
Ez a ruha sárga cérnával varrott.
Ez az ügy még a héten elintézendő.
Be vagyok fizetve teniszre.
Katiék el vannak menve nyaralni.
A papagáj el van szunnyadva.
Az új edző holnap lesz bemutatva.
Az iroda be van bútorozva.
5. Figyeld meg a kiemelt igeneveket a következő szövegben!

Az azután következő évben a német császár
ismét hadat kiáltott, és nagy sereggel ostrom
alá vette Pozsony várát. Nyolc hétig körülzár
va tartotta a várat, keményen ostromolta sok
féle hadigéppel, de hiába, nem bírta elfoglalni.
Ekkor hajóhadat indított a magyarok ellen:
Pozsonyt a Duna felől is megtámadta.
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De a mag yarok a hajóhadtól se ijedtek meg. Kiküldtek egy Zotmund ne
vű közvitézt, aki kitűnő búvár volt, hogy a császár hajóit elsüllyessze. Zot
mund egy csöndes éjszakán vízbe ereszkedve a hajók alá úszott, és a csá
szár hajóit egymás után megfúrta.
A hajóhad elsüllyedt, és ezzel megtört a németek uralma. A minden re
ményét elvesztett német császár az ostromot abbahagyta, és visszatért a ha
zájába.
(Zotmund, a Képes Krónika nyomán)
A szövegben kiemelt igenevek két szófaj jellemzőit hordozzák magukon.
Az egyik az ige, a másik szófaj pedig a főnév, a melléknév vagy a határozó
szó. Így megkülönböztetünk főnévi igenevet (elfoglalni), melléknévi igenevet
(következő év, elvesztett csata, befejezendő feladat) és határozói igenevet
(körülzárva).

A főnévi igenév
A főnévi igenév cselekvést, történést fejez ki, úgyanúgy, mint az ige, de elvon
tan. A mondatban viszont a főnévhez hasonló szerepe van: Gyalogolni jó.;
Kosarazni tanul. Ebben hasonlít a főnévi igenév jelentése az igéből képzett
főnevek jelentésére és mondatbeli szerepére: A gyaloglás jó.; A kosarazást
tanulja.
A főnévi igenév alakját már a jövő időt kifejező igealakok köréből ismered
(menni fogunk). A főnévi igenevet igéből képezzük a -ni képző segítségével.
Minden igéből képezhetünk főnévi igenevet, kivétel a nincs ige. A van ige
főnévi igenévi alakja a lenni. Ebben a szóalakban és például a tenni, venni
szavakban a -nni a főnévi igenév képzője.
A képzőnek további változatait is megfigyelheted az alábbi szóalakokban:
játszani, tölteni, fognom, vinned, ugranom, küzdenem.
A főnévi igenevek ragozhatók a kell, szabad, lehet, szükséges, fölösleges stb.
igék és melléknevek mellett (nem szabad elmondanod, meg kell tanulnotok).
A főnévi igenév személyragja utal a cselekvést végző személyre (elfoglalnom,
elfoglalnod, elfoglalnia, elfoglalnunk, elfoglalnotok, elfoglalniuk).
A főnévi igenevet feltétlenül ragoznunk kell akkor, amikor az egyértelmű
közlés megkívánja a ragos formát. A Ferinek vissza kell adni a könyvet mondat
kétfélét jelenthet:
• Ferinek vissza kell adnia a könyvet valakinek.
• Ferinek vissza kell adnom, adnod, adnunk stb. a könyvet.
1. Milyen szófajok tulajdonságai jellemzik a főnévi igenevet?
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A melléknévi igenév
A melléknévi igenév a cselekvést, történést jellemzőként nevezi meg, ebben
az értelemben mondhatjuk tehát, hogy a melléknévi igenév a melléknév és
az ige tulajdonságait hordozza. Háromféle típusát különítjük el:
• Folyamatos melléknévi igenév
Az igéből -ó, -ő képzővel alkotjuk: játszó (leány), búvárkodó (fiú), sül�lyedő (hajó).
• Befejezett melléknévi igenév
Az igéből a -t, -tt képzővel alkotjuk: elvesztett (remény), megfúrt és
elsüllyesztett (hajó).
• Beálló történésű melléknévi igenév
Az igéhez illesztett -andó, -endő képzővel hozzuk létre: megnyerendő
(csata), elsüllyesztendő (hajó), körülzárandó (vár).
A folyamatos melléknévi igenevek a mondatban elbeszélt cselekvés, törté
nés, létezés idejéhez képest a legtöbbször egyidejűséget fejeznek ki, a befeje
zett melléknévi igenevek előidejűek, míg a beálló melléknévi igenevek utóide
jűséget fejeznek ki. Figyeld meg ezt a következő példákon!
Látom a leckéjét író fiút.
Az igenév által kifejezett cselekvés (író) és a mondat fő cselekvése (látom)
ugyanakkor, egy időben történik.
Ellenőrizte a megírt leckéket.
Az igenév által kifejezett cselekvés (megírt) a mondat fő cselekvése (elle
nőrizte) előtt történik.
Felírta az elolvasandó szöveg címét.
Az igenév által kifejezett cselekvés (elolvasandó) a mondat fő cselekvése
(felírta) után történik.
A melléknévi igenév általában toldalék nélkül jelenik meg a mondatban.
A melléknévi igeneveket nem szoktuk fokozni. Ha a melléknévi igeneveket
fokozni tudjuk, akkor már melléknév lett belőlük: hajlandó > hajlandóbb, illő
> illőbb, sápadt > sápadtabb, fáradt > fáradtabb.
Sok melléknévi igenév főnévvé vált a nyelvhasználatban, vag yis több szófa
jú lett: író, költő, ásó, ebédlő, fogadó, műtő, kézfogó, vasaló, evező.
1. Milyen típusait különböztetjük meg a melléknévi igenévnek? Jellemezd őket!
2. Gyűjts olyan melléknévi igeneveket, amelyek melléknévi vagy főnévi értelemben is
használhatók!
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A határozói igenév
Az ige és a határozószó közötti átmeneti szófaj a határozói igenév. Igei jelen
tést hordoz, azaz cselekvést nevez meg, de ezt egy másik cselekvés, esetleg
dolog vagy személy körülményeként teszi: Az iskolából hazatérve átöltöztem.
Ijedtségén elmosolyodva átölelte.
A határozói igenevet igéből a -va, -ve; -ván, -vén képzővel alkotjuk.
A határozói igenevek jellemzően nem toldalékolhatók, képzőjük lezárja a
szóalakot.
1. Mit nevezünk határozói igenévnek?
2. Milyen toldalék járulhat a határozói igenévhez?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–8.

értem a szöveget
Alapérzelmek a zenében
Hétköznapi és irodalmi szövegek megértésével már sokat foglalkoztatok.
A zene is képes nagyon sokféle tartalom kifejezésére, a zene értése, meg
értése nagyszerű és fejleszthető képesség. A következő plakátok egy olyan
a Müpában (korábbi nevén: Művészetek Palotája) tervezett koncertsoro
zat részeit hirdetik, ahol éppen ezzel foglalkoznak. A koncertsorozat címe:
Érzelmek iskolája.
Nézzétek meg figyelmesen a plakátokat, és oldjátok meg a következő fel
adatokat!
1. Válaszolj a következő kérdésekre a plakátok információi alapján! A fontos adatokat írd
le a füzetedbe is!

Mennyi ideig érvényes a bérlet?
Hatodikosoknak ajánlják-e a koncertek látogatását?
Hol lesznek a koncertek?
Mennyibe kerül egy koncert ezzel a bérlettel?
Kikkel találkozhatunk a résztvevők közül minden koncerten?
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ALAPÉRZELMEK A ZENÉBEN 1.
HARAG
BUDAPESTI VONÓSOK
Schumann: A költő szerelme, op. 48, No. 7 –
Nem haragszom
Beethoven: cisz-moll („Holdfény”) szonáta, op.
27, No. 2 – III. tétel (Presto agitato)
Mozart: A varázsfuvola, K. 620 – „Pokoli lánggal
ég a bosszú bennem”
Bartók: Allegro barbaro, Sz. 49, BB 63
Hirtelen felgyorsul a pulzus,
emelkedik a vérnyomás, valami
erősen feszít minket belülről: igen,
düh fortyog bennünk. Egészen
biztosan nem jó stratégia mindenestül
elfojtani ezt a sokszor zavarba ejtő
érzést. Az egyik legalapvetőbb érzelem
ideig-óráig elhomályosíthatja ugyan
józan ítélőképességünket, de vajon
hogyan jelenik meg a klasszikus zene
különböző műfajaiban?

Vezényel:
Dobszay Péter
Ének, műsorvezető:
Szélpál Szilveszter
Zongora:
Fülei Balázs

MATINÉKONCERTEK –
ÉRZELMEK ISKOLÁJA
KOROSZTÁLY: 10–14 ÉV
BÉRLETÁR: 6400 FT

2020. OKTÓBER 4.
MÜPA 1095 BUDAPEST,
KOMOR MARCELL U. 1.
A Müpa mélygarázsában a sorompókat
rendszámfelismerő automatika nyitja.
A parkolás ingyenes azon vendégeink
számára, akik egy aznapi fizetős előadásra
belépőjeggyel rendelkeznek.

ALAPÉRZELMEK A ZENÉBEN 2.
FÉLELEM ÉS MEGLEPETÉS
MÁV SZIMFONIKUS ZENEKAR
Schubert: A halál és a lányka, D. 531
Schumann: Gyermekjelenetek, op. 15, No. 11 Megfélemlítés
Haydn: G-dúr („Üstdob”/„Meglepetés”)
szimfónia, Hob. I:94–II. Andante
Muszorgszkij: Éj a kopár hegyen
A félelem és a meglepetés között az
egyik közös nevező, hogy mindkét
alapvető érzelemnek általában konkrét
tárgya van. Gyakran attól félünk, amit
nem ismerünk, illetve attól tartunk,
ami ránk vár. Minden művészeti ág
előszeretettel épít a meglepetés erejére,
és ha a hallgatóságnak nem is, de a
különböző műfajú klasszikus zenei
részletek szereplőinek lesz
félnivalójuk.

Vezényel:
Dobszay Péter
Ének, műsorvezető:
Szélpál Szilveszter
Ének: Cseh Antal,
Dani Dávid
Zongora:
Görög Enikő

MATINÉKONCERTEK –
ÉRZELMEK ISKOLÁJA
KOROSZTÁLY: 10–14 ÉV
BÉRLETÁR: 6400 FT

2020. OKTÓBER 4.
MÜPA 1095 BUDAPEST,
KOMOR MARCELL U. 1.
A Müpa mélygarázsában a sorompókat
rendszámfelismerő automatika nyitja.
A parkolás ingyenes azon vendégeink
számára, akik egy aznapi fizetős előadásra
belépőjeggyel rendelkeznek.
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ALAPÉRZELMEK A ZENÉBEN 3.
HARAG
SZOLNOKI SZIMFONIKUS ZENEKAR
Csajkovszkij: Gyermekalbum, op. 39 – No. 8
Keringő, 10. Mazurka, 14. Polka
Beethoven: A mormotás fiú dala, op. 52, No. 7
Mozart: A varázsfuvola, K. 620 – „Egy tűzről
pattant lányka”
J. Strauss: Tereferepolka, op. 214
Örülni tudni és merni kell: a
hétköznapok monoton ismétlődése
közepette talán a legnehezebb
feladat éppen ennek a mindenestül
pozitív érzelemnek a felfedezése.
Nem feltétlenül ugyanaz a muzsika
szerez örömet mindenkinek. Mi
viszont biztosra megyünk: sokszínű
zenei válogatásunkban mindenki
megtalálhatja majd a kedvére való
dallamokat.

Vezényel:
Cser Ádám
Ének, műsorvezető:
Szélpál Szilveszter
Zongora:
Pálmai-Balla Dávid

MATINÉKONCERTEK –
ÉRZELMEK ISKOLÁJA
KOROSZTÁLY: 10–14 ÉV
BÉRLETÁR: 6400 FT

2020. OKTÓBER 4.
MÜPA 1095 BUDAPEST,
KOMOR MARCELL U. 1.
A Müpa mélygarázsában a sorompókat
rendszámfelismerő automatika nyitja.
A parkolás ingyenes azon vendégeink
számára, akik egy aznapi fizetős előadásra
belépőjeggyel rendelkeznek.

ALAPÉRZELMEK A ZENÉBEN 4.
FÉLELEM ÉS MEGLEPETÉS
BUDAPESTI VONÓSOK
Csajkovszkij: Gyermekalbum, op. 39, No. 7 – A baba
temetése
Schumann: A költő szerelme, op. 48, No. 10
Chopin: E-dúr etűd, op. 10, No. 3 – Szomorúság”
Grieg: I. Peer Gynt-szvit, op. 46, No. 2 – Ase anyó halála
Alapvető érzelem, a legszívesebben
mégis távol tartanánk magunktól:
a szomorúság szükségszerű és
elkerülhetetlen mindannyiunk
életében. Általában veszteséget jelez,
amely gyakran kapcsolódik össze a
búcsú pillanatával: kedvestől, baráttól,
otthontól vagy akár az élettől való
elköszönést jelzi. A klasszikus zenében
nem kell sokáig keresgélni, hogy
olyan zeneműveket találjunk, melyek
melankolikus hangot ütnek meg:
ezekből válogatunk most.

Vezényel:
Cser Ádám
Ének, műsorvezető:
Szélpál Szilveszter

MATINÉKONCERTEK –
ÉRZELMEK ISKOLÁJA
KOROSZTÁLY: 10–14 ÉV
BÉRLETÁR: 6400 FT

2020. OKTÓBER 4.
MÜPA 1095 BUDAPEST,
KOMOR MARCELL U. 1.
A Müpa mélygarázsában a sorompókat
rendszámfelismerő automatika nyitja.
A parkolás ingyenes azon vendégeink
számára, akik egy aznapi fizetős előadásra
belépőjeggyel rendelkeznek.
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2. Igazak-e a következő állítások?
 A

fellépő zenekarok közül a Budapesti Vonósokat hallhatjuk a leggyak
rabban.



Két szimfonikus zenekar is fellép a koncerteken.



Minden koncerten fellép zongorista is.



Minden karmester ugyanannyi koncerten vezényel a bérlet során.



Több női szólóénekes lép majd fel a koncerteken, mint férfi.

3. Írd le a koncertek témáját időrendben a füzetedbe!
4. Melyik zeneszerzőtől hallhatjuk a legtöbb művet a bérlet előadásain?
Sorold fel a művek címét, és írd le azt is a füzetedbe, melyik érzelemmel hozható kapcsolatba az adott darab!
5. Ha egyetlen koncertet választhatnál ki a bérlet előadásai közül, melyik lenne az?
Miért? Véleményedet fogalmazd meg 5-6 összefüggő mondatban, utalva a plakátokon olvasható tartalmi összefoglalóra is! Fogalmazásodat írd le a füzetedbe, ügyelve a
helyesírásra is!
6. Házi feladat. Hallgasd meg az általad választott koncert egyik darabját, és három
mondatban írd le a véleményedet a füzetedbe arról, hogy ez a muzsika jól példázza-e
az adott érzelmet! A zenedarabokat az interneten keresd meg!
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Szóról Szóra 6.

csak stílusosan!
A nappalinkban ültünk a szőnyegen, néztük a nyári estét és a lobogó tüzet.
Még csak panaszunk se lehetett, mi választottuk. Így jártunk, ezzel kell most
már valamit kezdeni. De gyorsan, mert kezdődik a meccs.
Éva néni ötlete volt, hogy
legyen egy közös elem min
den lapban. Mondjuk egy
kép, amelyet minden csapat
felhasznál, és érdekes lesz
a végén látni, hogy ki mit
hoz ki belőle. Először még
majdnem tetszett is az ötlet,
nem volt kérdés, hogy ebben
a versenyben csak mi nyer
hetünk. Ki hitte volna, hogy
ilyen kukán meredünk majd
a képre, amikor végre neki
látunk.
– Írjunk róla hírt! – kezdte Lóri, kicsit sem meggyőzően.
Nem vettük meg az ötletet, mondhatjuk úgy is, hogy lehurrogtuk:
– Hogy miiit?! Szerinted hol itt a hírérték?!
– Bodnárék két éjszakát töltöttek sátorban a Bükk-fennsíkon! Fergeteges!
– És közben szalonnát is sütöttek! Hihhhetetlen!
– Vagy támadják meg őket az ufók! Akkor legalább volna miről írni…
Lóri nem védte a védhetetlent, amúgy is csak annyit akart, hogy kezdjünk
végre neki. Mi viszont csak annyit értünk el, hogy most már senki nem mon
dott semmit. Csönd lett, csak az óránk ketyegett a falon, talán hogy emlékez
tessen a meccsre. Így telt el tíz perc, és én egyre jobban aggódtam. Amikor Lili
megszólalt, azt mondtam magamban, hogy mondjon bármit is, én elfogadom.
Csak csináljuk, haladjunk!
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– Lehetne irodalmi rovat, írhatnánk a képről verseket.
Amint kimondta, már kevésbé voltam biztos bene, hogy támogatni aka
rom az ötletét. Megint hallgattunk egy sort, majd Laura kérdezte meg, elég
kis lelkesedéssel:
– Verset? Hogyan?
– Hát, mint irodalomszakkörön, amikor stílusgyakorlatunk volt.
Talán látta rajtunk, hogy még kb. fél percet bírunk ki ebből, ezért egysze
rűbben folytatta:
– Az első és az utolsó szót megkapjuk előre, a többi sorban mindenki maga
tölti ki szavakkal az üres helyeket. Nézzétek, így… – és már rajzolta is. – Lehet
igével és főnévvel is kezdeni, és egészen más hangulata lesz. A főnév után a
második sorba még két főnevet írunk, aztán a harmadikba három mellékne
vet, majd a negyedikbe megint két főnevet, és kész is, mert az utolsó szó már
megvan. Ha pedig igével kezdünk, akkor két-két ige kerül a második és a
negyedik sorba, és három igéből képzett főnév lesz a vers közepén.
– És a rímek? - kérdeztem, mert kicsit aggódtam, hogy emiatt megint meg
feneklik majd a dolog, és annyi a meccsnek.
– Nem muszáj. – nyugtatott meg Lili. – A rím nem kötelező. Sőt, rím nél
kül talán még szebb is.
parázslik
     

     

           
     

  éjszaka  
     

     

  lehull  

     
    

     

    

     

    

     

csillagok

Végül kiderült, a versírás nem is nehéz. Kettő egész jól sikerült: Lilié, nyil
ván, és, meglepő módon, Lórié, aki azt mondta, hogy ezt lehet, hogy otthon
is megcsinálja majd, mert segít neki elrendezni a gondolatait. Azt hiszem, az
enyém se lett rossz, bár mint általában, kicsit magamhoz alakítottam a sza
bályokat. De Laura szerint, a névmásoknak hála, úgy írtam szerelmes verset,
hogy nem lett csöpögős. Kicsit zavarba jöttem a dicsérettől, ezért nem láttam,
tetszett-e Lénának a versem. Talán holnap megkérdezem…
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1. Olvassátok el Leviék verseit! Beszéljétek meg, milyen hangulati különbséget eredményez a különböző szófajú szavak használata!
parázslik
pislákol
susogás

fellobban

félelem

megcsillan

  éjszaka  
fenyves

szorítás

titokzatos

felragyog

határtalan
kaland

  lehull  

fűkalász
mélységes

emlék

csillagok

  magam  
veled
valahogy

hozzád

bárhogy

mindenhogy

  te     én  
egymáshoz

2. Írjatok ti is hasonló verseket, akár olyat is, amelyben csupa igenév van! Rendezzetek
versenyt műveitekből!
3. Írjatok 6-8 mondatos elbeszélő fogalmazásokat, amelyekben
a) minden mondatban van legalább két ige,
b) csak minden második mondatban van ige, viszont minden mondatban van kétkét főnév és melléknév!
Beszéljétek meg, melyik szövegnek milyen lett a hangulata, stílushatása!
4. Találjatok ki a kép alapján csoportmunkában
a) krimit,
b) kalandos családi történetet!
Írjatok meg belőlük 6-8 sort! Mit tapasztaltatok, milyen szófajú, milyen hangulatú
szavakat használtatok a szövegekben?
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Szófajok IV.
Viszonyszók, mondatszók
A viszonyszók
A névutók
1. Olvasd el az alábbi szöveget, és figyeld meg a kiemelt szavak helyzetét és jelentését!

Nagy harcot vívott László király
Erdélyben a kunok ellen, s egyszer
Torda mellett nagy vereség érte.
Futott a mag yar sereg, futott ma
ga a király is. Ott vágtattak a Torda
fölött, a hegyélen, elöl a mag yarok,
a mag yar sereg mögött mindenütt
a vérszomjas kunok.
Hátrapillant Szent László a kunok felé, s hát látja, hogy annyira a nyomá
ba értek, hogy fejszéjükkel csaknem levághatják. Ekkor a király felsóhajt:
– Szabadíts meg, Uram, éretted harcoltam!
És íme, Isten meghallgatá imáját, csodát tett! Ahogy hajdan Mózesnek
a Veres-tengert kettéválasztotta, úgy repesztette ketté a heg yet Szent Lász
lónak.
Rettenve rántották vissza lovukat a kunok, mert egy szempillantás alatt
a király és köztük toronymagasságú üreg tátongott.
Még évszázadok múlva is jól látták az emberek azt a helyet, amelyet a ki
rály lovának patkója érintett.

(A Tordai-hasadék című erdélyi népmonda nyomán)

a) Figyeld meg, milyen szófajú szavak után állnak a kiemelt szavak!
b) Beszéljétek meg, mit fejeznek ki az alábbi szerkezetek! Milyen kérdésre válaszolnak?

Torda mellett, sereg mögött, kunok felé, szempillantás alatt,
évszádok múlva
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2. Helyettesítsd határozóragos főnévvel a névutós szerkezeteket a példa szerint!

A bejárat mellett várlak este nyolckor. – A bejáratnál várlak este nyolckor.
Vigyél el az almák közül hármat!
Az erdő közelében megláttam a piros ruháját.
Hat körül gyere értem!
A kutya futni kezdett Pista felé.
Az 1. feladat szövegében kiemelt névutóknak nincs olyan önálló fogalmi
jelentésük, mint az alapszófajokhoz tartozó szavaknak, így az igének vagy a
főnévnek. A névutók főnevek vagy főnévi szerepű más szófajok után állnak
(kunok ellen, Torda mellett, szempillantás alatt), jelentésük és szerepük pedig
a határozóragok jelentéséhez és szerepéhez hasonló. A névutókat ezért segéd
szóknak is nevezik.
A névutók a határozóragokhoz hasonlóan jelölhetnek:
• helyet: a kapu előtt, a víz alá, a híd mellé, a folyó mellett, az eresz alatt,
a hegyeken túl, a fedő alól;
• időt: hetek múlva, éveken át, mától fogva, órák hosszat;
• egyéb körülményt: a nátha ellen, Kati iránt, vizsgálat végett, betegség
miatt.
Egyes névutóknak többféle jelentésük is lehet. Az alatt névutó például kife
jezhet helyet (az eresz alatt) vagy időt (egy szempillantás alatt). A névutó állhat
ragtalan főnév után (kunok ellen, szempillantás alatt), és ritkábban ragos fő
név után (hegyeken át).
Sok névutónk eredetileg ragos főnév volt (alapján, folyamán, útján, terén), és később
vált névutóvá. Több névutó pedig raggá vált: városszerte, hazafelé.
Számos névutónk főnévből, annak értelméből fejlődött. A bél főnevünk bele
(valaminek) változatából származik későbbi, egyre gazdagabb névutói és határozószói családja, például bele, benn vagy bent, belé, belől, belül stb. Ezekből alakult ki az összes b- kezdetű
helyragunk is később, a főnév, melléknév hangrendjéhez illeszkedve (-ból, -ből, -ban, -ben,
-ba, -be).

1. Mi jellemzi a névutókat?
2. Milyen szófajok mellett állhat a névutó?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.
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Az igekötők
1. a) Mondd el, mit szoktunk megmosni, elmosni, felmosni, kimosni, lemosni, átmosni! Mi
a különbség az olvas, elolvas, átolvas, felolvas igék között?
b) Írjál a fenti igék mindegyik jelentésére egy-egy szószerkezetet!
2. a) Egészítsd ki a szavakat más-más igével vagy igekötővel!
b) Értelmezd a szavak jelentését! Gondolj az igék konkrét és elvont jelentésére is!

átír, átad
át…

át…

…ad

…ad

3. Mondjatok stafétában egymás után mondatokat az alábbi igék különböző jelentésével!

felnéz, beolvas, befogja, elnéz
4. Figyeld meg a szövegben az igekötők szerepét! Fogalmazd meg, hogyan módosítják az
ige jelentését!

Amikor a tatárok a Székelyföldet elözönlötték, mindenütt kig yúltak
az őrtüzek, mindenütt megszólaltak a harangok:
– Itt a veszedelem, jő a tatár!
Megszólalt a harang Máréfalván is, és a bíró mindjárt riasztotta a népet.
A vig yázókat felküldte a Les-hegy tetejére, hogy onnan fig yeljék, adnak-e
jelt az udvarhelyi Budvárból. Az asszonyoknak meg a gyerekeknek be kel
lett húzódniuk a Les-hegy derekán levő sziklabarlangba, mert veszedelem
idején mindig odabújt a község népe.
A tatárra sokat várni nem kellett, mert egyszerre futva jöttek a vig yázók:
– Emberek, jő a tatár!
(A Les-hegy, Orbán Balázs elbeszélése nyomán)

Az igekötők olyan segédszók, amelyek az igékhez kapcsolódnak. Módosítják
vagy megváltoztatják az ige jelentését.
Az igekötő jelentése:
• jelölhet helyet és irányt: felküldte, o dabújt, b
 ehúzódik;
• utalhat a cselekvés befejezettségére, eredményességére: elözönlötték,
levizsgázott, megcsinálta;
• jelölheti a cselekvés kezdését: felcsattan, megmozdul;
• új jelentést adhat az igének: kihallgat, megolvas.
Az igekötő jelentése függ az ige alapjelentésétől, például lemegy (irányt jelöl),
levizsgázott (befejezettséget), lebecsül (rosszallást). Sok igekötőnk határozószó
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ból keletkezett (benn – bennég; külön – különír). Az igekötők állhatnak az ige
előtt (odabújt), az ige után (bújj oda), illetve egy másik szó ékelődhet be az ige
kötő és az ige közé (be sem húzódott).
Az első esetben egybeírjuk őket, a második esetben külön, míg a harmadik
esetben mind a három szót különírjuk.
1. Mutasd be saját példák segítségével, milyen jelentéssel bírhat az igekötő!
2. Foglald össze, amit az igekötők helyesírásáról tudsz, és a szabályszerűségeket szemléltesd példákkal is!
3. Indokold meg a következő mondatpárban az igekötős igék helyesírását!

Amikor a harcsát kifogod, vigyázz, ki ne csússzon a kezedből!
Ha mindig ki fogod nevetni, végül nem áll majd szóba veled!
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.

A segédigék
1. Alakítsd át a következő igealakokat jövő idejűvé!

elmegyek, kiolvasom, számolok, veszekedtünk, megnézték
2. Tedd a következő mondatokat múlt időbe! Mit figyeltél meg?
•
•
•

Pista kalauz.
A szoba végre teljesen tiszta.
Janka nemcsak okos, de kedves is.

3. Fejezz ki a következő mondatok átalakításával felszólítást és feltételhez kötöttséget!
Egy példát megadtunk.

Tamás udvarias.
Tamás legyen udvarias! – Tamás udvarias lenne.
•
•
•

A dolgozat könnyű.
A fagyi finom.
Az asztal egyenes.
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A segédigék nyelvtani jelentésmozzanattal gazdagítják a mondatot. Segédigével
fejezzük ki a jövő időt az igealakokban (írni fog), valamint a feltételes módú
igék múlt idejű alakját is (megkereste volna).
Amikor egy főnévvel vagy melléknévvel állítunk valamit (Pista kalauz,
Pista csinos), akkor ezt az állítást múlt időbe szintén segédigével tehetjük
(Pista kalauz volt, Pista csinos volt). Ugyanígy segédigével hozzuk létre az
ehhez hasonló állítások jövő idejű, felszólító vagy feltételes módú és 2. vagy
3. személyű formáit is:
• Pista kalauz lesz.
• Pista legyen kalauz!
• Pista kalauz lenne.
• Te kalauz vagy.
A segédige szerepét leggyakrabban a van (lesz, volna, lenne) ige tölti be, de
a marad és a múlik igék is megjelenhetnek segédigei szerepben.
• Mindig a barátom marad.
• A szomszéd kislány tízéves múlt.
A segédigék, névutók és igekötők a toldalékértékű viszonyszók csoportjába tartoznak.
Ez azt jelenti, hogy jelentésük egy-egy toldalék jelentésével egyenértékű. A segédigék jelen
tése a módjelek és időjelek jelentésével rokonítható, a névutók jelentése a határozóragokéval
egyenértékű, az igekötőket pedig részben képzőértékűnek, részben pedig a határozóragok
kal egyenértékűnek tekinthetjük. Ezt szemléltetik az alábbi példák is.
• Marcsi levelet írt. – Marcsi levelet fog írni.
• A csomag az asztalon volt. – A csomag az asztal alatt volt.
• Olvasgatja a könyvet. – Elolvassa a könyvet.

1. Sorolj fel néhány segédigét!
2. Szemléltesd saját példákon, hogy milyen jelentéssel bővítik a mondatok jelentését a
segédigék!
Oldd meg a munkafüzet feladatát!

� 1.

A névelők
1. a) Mely szavakban különböznek egymástól a mondatpárok? Állapítsd meg, hol állnak
ezek a szavak a főnévhez képest!

Gyorsan megettem egy szendvicset. – Gyorsan megettem a szendvicset.
Megláttam egy boltot. – Megláttam a boltot.
Megkérdeztem egy nénit. – Megkérdeztem a nénit.
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Megírtam egy levelet. – Megírtam a levelet.
Felvettem egy kabátot. – Felvettem a kabátot.
b) Mit jeleznek előre a névelők a főnevekről? Vitassátok meg!
c) Olvasd fel a fenti mondatokat a névelők alábbi csoportjai szerint!
egyet (a sok lehetséges
hasonló közül)

azt (az egyet vagy többet,
nem a többi lehetségeset)

2. Olvasd el a következő szöveget, és figyeld meg benne a névelők szerepét! Segít, ha másodszorra a kiemelt szavak nélkül is elolvasod a szöveget! Mit vettél észre?

Szent László király uralkodása alatt történt, hogy az oroszok beütöttek
Mag yarországra, sok falut, sok várost feldúltak, aztán a sok zsákmánnyal
hazaindultak.
A király mindjárt hadat kiáltott, nagy se
reggel utánuk indult, de ahogy ment, vonult
a sok katonával, minden elesége elfog yott.
Olyan kietlen pusztaságon jártak, ahol még
egy eleven lelket sem láthattak, nemhogy
ennivalót kaphattak volna.
Amikor a szent király látta, hogy éheznek
a katonák, egy szót sem szólott, hanem szép
csendesen elvonult, térdre esett, úgy könyör
gött az Úristenhez. […] Amikor Szent László
az imádság után fölemelkedett, hát egy se
reg szarvas, őz meg bivaly vonult szeme előtt
a tábor felé.
(Szent László király csodatételei.
A Szent László-legenda nyomán)

A névelők főnevek vagy főnévi szerkezetek előtt állnak: a király, a sok zsák
mánnyal; egy szót sem, egy eleven lelket sem. A névelő utal a főnév határozott
vagy határozatlan voltára. Eszerint megkülönböztetünk határozott (a, az) és
határozatlan (egy) névelőt. A határozott névelő távolra mutató főnévi név
másból alakult ki. Ezt bizonyítja az is, hogy nag yon sokáig csak az az válto
zata élt: Újul még az föld is mindenütt tetőled (Balassi Bálint) az a csak később
alakult ki. A határozatlan névelő az egy határozott számnévből alakult ki,
hangsúlytalanná vált a kiejtésben.
A névelőnek is fontos szerepe van a mondat- és a szövegalkotásban. A hatá
rozott névelőnem csak konkrétan megnevezi az utána álló tárgyat, személyt,
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de utalásszerűen ki is emeli a szövegből. A névelőnek ez a feladata abból ered,
hogy régen a nyelvünkben a határozott névelő helyett mutató névmás állt.


Volt egy királynak három fia. Ellenség ütött az országra, elfoglalta. A király is elesett. A ki
rályfiak jó vadászok voltak, s hárman három vadászebbel odébb álltak a veszedelem elől.


A határozott névelő teszi egyértelművé, hogy a mese harmadik mondatá
ban az első mondatban megnevezett királyról van szó. Rámutató szerepe van
a határozott névelőnek az alábbi párbeszédben.
• Melyik ceruzát adjam?
• A pirosat kérem.
1. Milyen szófajok előtt állhat névelő?
2. Milyen névelőket ismersz? Mi jellemzi őket?
3. M
 i a névelő feladata a szövegben?
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.

A kötőszók
1. Párosítsd össze a tartalmilag kapcsolódó mondatokat!

Egész nyáron futottam esténként.
A tengerimalac kedves, békés, kicsit
félénk állat.
A dolgozatra kevesebbet készültem
a kelleténél.

Sajnos egyest kaptam.
A lábam láthatóan meg is
izmosodott.
Ezért a természetben is
inkább rejtőzködve él.

2. Egészítsd ki szóban a mondatokat úgy, hogy értelmes szöveget kapj!

Janó elindult hazafelé az iskolából, és…
Észrevette, hogy…
Alig hitte el, hogy ez lehetséges, hiszen…
De rettentően örült, mert…
Rögtön oda is szaladt, de…
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3. Kapcsoljátok össze a mondatpárokat egy-egy szóval a segítségül megadottak közül
úgy, hogy együtt is értelmesek maradjanak! Utána beszéljétek meg, született-e egyegy mondatpárra több jó megoldás!
és

de

hiszen

mivel

vagy

ezért

A szomszédom viselkedése teljesen elfogadhatatlan. Nem szeretnék vele
barátkozni.
Mondtam, hogy titok. Te mindenkinek elmesélted.
Nem vehetsz meg mindent, ami tetszik. Nincs rá pénzed.
Esőben is mehetünk kirándulni. Te jobban szeretnél itthon maradni?
A kötőszók a mondaton belül nyelvtani és logikai viszonyokat jelölnek.
Összekapcsolhatnak szavakat, de akár a szavaknál nagyobb nyelvi egységeket
is. Az előző feladatokban arra is láttál példát, hogy kötőszavak teljes monda
tok logikai kapcsolódását jelölték.
Vannak egyes kötőszavaink (ha, hogy, mert, hanem, ezért, azaz), vannak
páros kötőszavaink (szép is, jó is, sem apró, sem nagy nem jöhet, vagy kék,
vagy piros), sőt, van egy hármas kötőszavunk is: nemcsak szép, hanem okos is.
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–4.

A módosítószók
1. Változtasd meg a következő mondatok fajtáját, a mellékelt szavak valamelyikének felhasználásával! Az új mondatokat írd le a füzetedbe!
-e

bárcsak

Moziba megyünk.
Szereti a kényelmes cipőket.
Korán fekszenek le aludni.
Nem romlott meg ez a hús.
Mindig jó idő van.

hadd

vajon

bár

Bárcsak moziba mennénk!

2. Figyeld meg a kiemelt szavak szerepét a következő mondatokban! Milyen változást idéz
elő a mondat jelentésében, ha elhagyjuk belőle a kiemelt szavakat?
•
•
•
•

Bizony ám!
Hiszen te szépen szavalsz!
Gyere már!
Egész jól sikerült az első pogácsám.
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•
•
•
•

Elég ügyesen megoldotta.
Csaknem egy hónapig haragban voltak.
A túra mindössze tíz kilométer volt.
Csak azt akartam, hogy te is lásd.

3. Alakítsd át a következő mondatokat a minta szerint! Értelmezd az új mondatok egymás
közti jelentéskülönbségét!

Nem kenyérért megyek a boltba.
Kenyérért megyek a boltba.
Tegnap Bélával voltam moziban.
Nagyon szeretem a kelkáposztát.

Nem megyek a boltba kenyérért.
Nem a boltba megyek kenyérért.

A módosítószók a mondat állításához kommunikációs, érzelmi vagy értékelő
jelentéselemeket tesznek hozzá.
A módosítószók jelölhetik a mondat fajtáját: -e, vajon, ugye, bár, bárcsak,
hadd, de.
Gyakran a módosítószók árnyalják a mondat kijelentését (hiszen, ám, csak,
már), fokozati skálán helyezhetik el az adott tulajdonságot (elég szép, csupa
öröm), megbecsülhetnek egy tulajdonságot vagy mennyiséget (körülbelül tíz,
alig két méter), vagy kiemelhetik az utánuk következő elemet (csak ránéztem).
A tagadószók és a tiltószók tagadják a mondat állításának egészét vagy egy
részét: nem kérem, nem azt kérem; ne vedd el, ne azt vedd el.
1. Milyen funkciót látnak el a módosítószók a mondatban?
2. Mondj egész mondatos példát a módosítószók különböző jelentéselemeire!
3. Mutasd be egy példán azt a két esetet, amikor a tagadószó a mondat egész állítását
tagadja, és amikor az állításnak csak egy részét!
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–3.

131

Nyt_6_szin_mas.indb 131

2021. 03. 20. 13:36

A mondatszók
1. „Fordítsátok le” a következő, mondatszókból álló párbeszédet! Értelmezzétek, mit jelenthetnek a közlések, és alakítsátok át olyan mondatokká, amelyekben egyáltalán
nincs mondatszó!
Ki-ki önállóan dolgozzon, a leírt szövegeket pedig olvassátok fel, és beszéljétek meg,
mit értelmeztetek különbözőképpen!
•
•
•
•
•
•

Hahó!
Szia!
Hogyhogy?
Hát.. izé… szóval…
Ne! Jaj!
Ühüm… igen… na, ja…

•
•
•
•
•
•

Lárifári!
Ugye?
Aha!
Lám, lám…
Heló.
Csaó.

2. Fogalmazzátok meg udvarias kérésként a következő akaratkifejező mondatszók tartalmát!

hé, pszt, hess, sicc, csitt, zsupsz, ácsi
3. Tibi közös projektmunkához kéri Éva segítségét. Segítsetek neki, értelmezzétek a következő válaszokat! Ha a válasz maga is bizonytalanságot tükröz, legalább annyit mondjatok meg Tibinek, hogy Éva most inkább melyik irányba hajlik!
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A kérdés: Szia, segítenél nekem egy újságcikk megírásában?
A válaszok:
Bizonyára.
Aligha.
Alighanem.
Esetleg.
Valószínűleg.

A válaszok jelentése
vajon inkább

IGEN

vagy inkább
NEM?

Kétségtelenül.

A mondatszók önálló közlésegységek, állandó alakkal bíró egyszavas mon
datok, nyelvünk ősi tulajdonságát őrzik. Toldalékokat általában nem vesznek
fel, és a mondaton belül sem kapcsolódnak más szavakhoz. A mondatszók
közé soroljuk
• az indulatszavakat, amelyek érzelmeket, érzeteket, indulatokat fejeznek
ki (aj, ó, jé);
• a kapcsolattartás mondatszóit, amelyek a kapcsolat felvételét, fenntar
tását, befejezését vagy megszakítását jelölik (szervusztok, ühüm, szóval,
ugye, pá);
• az akaratkifejező mondatszókat (csitt, hoci, sicc);
• a rámutató jelentésű mondatszókat (lám, íme);
• a mondatértékű módosítószavakat, amelyekkel eldöntendő kérdésekre
válaszolhatunk (persze, talán);
• valamint a hangutánzó mondatszókat (bumm, miau, hapci).
1. Mi jellemzi a mondatszókat?
2. Milyen fajtáit ismered?
3. Mondj mindegyikre egy-egy példát!
Oldd meg a munkafüzet feladatait!

� 1–5.

A mondatszók már akkor jelen voltak nyelvünkben, amikor még a szófajok nem is
alakultak ki. De ezek az egyszerű közlések már utaltak értelmileg az eseményre és az
esemény szereplőjére, a személyre is, mégpedig egyszerre: Jaj! (nekem, azaz első
személy, „én jaj”), Pszt! Gyí! Nono! (neked, azaz második személy, „te pszt”), Reccs! Durr! Püff!
(neki, annak, azaz harmadik személy, „ő/az reccs”). Majd szétvált a mondatszó, és kialakult
először az ige, később a főnév és a többi szófaj is.
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értem a szöveget
Pilinszky János: Ének a kőszívű királyról
(részletek)
A munkafüzetben és a tankönyvben már foglalkoztatok a szöveg sok rész
letével, most a mű értelmezésével is foglalkozunk, kapcsolódva az irodalmi
szövegek megértése leckéhez. (A kimaradt szövegrészeket elolvashatjátok a
dia.hu oldalon.)
1. Rendezzetek felolvasást a verses mese eddig olvasott versszakaiból! Használjátok fel
mindazt a tudást, amit a tanév elején a hangzó szöveg eszköztáráról megszereztetek!
a) Osszátok fel, melyik versszak kié lesz! Mindenki kettőt vállaljon, nem baj, ha egyegy versszakon több tanuló is dolgozik!
b) Tervezzétek meg egyénileg a felolvasást!
• Olvassátok el a versszakokat!
• Határozzátok meg, hova esnek az értelmi hangsúlyok!
• Döntsétek el, mely pontokon módosít ezen érzelmi hangsúly!
• Jelöljétek a tanult módon a hangsúlyos szótagokat, és kapcsolóívvel kapcsold a
hangsúlytalan szavakat a hangsúlyosakhoz!
• Tervezzétek meg a szöveg hanglejtését!
• Jelöljétek be, ahol szünettel szeretnétek irányítani a hallgatóság figyelmét!
c) Olvassátok fel a versszakokat! Mindenki olvassa fel, amit előkészített, akkor is, ha
így egy-egy szakasz többször hangzik el!
2. A hallott versszakok alapján foglaljátok össze, mi történt eddig a főhőssel!
•
•
•
•
•

Milyen ember volt a király a mese elején? Állításaitokat idézetekkel igazoljátok!
Mi történt vele az erdőben?
Amikor hazaért, miért nem engedték be a városába?
Mennyi ideig bolyongott a király otthontalanul?
Közben megváltozott. Mi utal erre a mese szövegében? Szerinted miben állt ez a változás? Elképzelhetőnek tartod, hogy egy ember jelleme ennyire átalakuljon?

3. Jósoljátok meg, hogy folytatódik a történet, és beszéljétek meg, ki mire számít! Azután
meglátjuk, kinek lesz igaza.
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4. Olvassátok el a verses mese utolsó részletét, és válaszoljatok az utánuk következő kérdésekre!

Akkor az ég alól,
miként az esti szellő,
a messze rengeteg,
eljött a távol erdő;
lombos karjaival
vigyázva betakarta,
mint tékozló fiát
tulajdon édesanyja.
És jött az ég alól
madarak csapata,
a távol, messzi menny
megannyi vándora.
Hűvös forrásvizet
és hozva édes termést,
csőrükből megitatták,
csőrükből megetették.

S ahogy mind közelebb
s közelebb ért vele
ős városához a
szarvasok menete,
törődött tagjai
megteltek friss erővel,
miként a tavalyi
faág, ha újra zöldell.

És jött a szarvasok
agancsos árva népe,
a büszke szarvasok,
eljöttek ők is érte,
s az elveszett király
törődött, gyönge testét,
a megtalált királyt
erős hátukra vették.

Megnyílott városa,
megnyíltak hajdani
hatalmas városa
ujjongó kapui.
S miként a hazatért
bűnbánók sírni szoktak,
sírt, csak sírt a király
hátán a szarvasoknak.

•
•
•
•

Mit gondoltok, miért lettek a királyhoz barátságosak az erdő lakói?
Miért sírt a király hazafelé menet?
Szerinted mit jelent az, hogy ezúttal a város kapui kinyílnak, és a király beléphet?
Milyen költői eszközöket ismersz fel az aláhúzott szókapcsolatokban?

5. Mit gondolsz, mit mond ez a történet a természet és ember viszonyáról? És mit mond
az ember és ember lehetséges viszonyulásairól?
6. Beszéljétek meg, szerintetek hogy zárul majd a mese! Írjatok ötmondatos elbeszélést
az ezután következő eseményekről!
Ha el szeretnétek olvasni a költemény befejező részét is, megtaláljátok a Magyar Elektronikus Könyvtárban: mek.oszk.hu
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Szóról Szóra 7.

rákérdezhetek?
Legjobban az interjút vártuk, atom jó ala
nyunk volt hozzá: Marci, az iskola öregdiák
ja, élsportoló, celeb, és a lányok szerint még
cuki is. Ja, és Léna unokatesója. Ezért állt
szóba velünk egyáltalán. Aztán kb. 20 perc
után az egész interjú jéghegynek ütközött és
elsüllyedt. És az a 20 perc is tömény kínlódás
volt, nagy hallgatások, torokköszörülések és
szemlesütések közepette.
Éva nénit nem rázta meg a dolog. Azt
mondta, ez nem ok arra, hogy elengedje
nekünk az interjút. És hogy a kérdéstechni
kánk az oka, javítsunk rajta. Ő adott anyagot
hozzá, ha feldolgoztuk volna, nem kerülünk
ilyen kellemetlen helyzetbe. Aha… sajátos
kifejezés arra, hogy szénné égettük magun
kat. Amikor aztán mégis elolvastuk az anyagot, az is kiderült, hogy miért
fulladt be az interjúnk a „Szia, mesélj magadról!” huszáros indítása után.
Végül aztán Léna anyukája beszélt a „cuki” Marcival, aki beadta a derekát,
és megengedte, hogy újra elmenjünk hozzá, most már teljes kérdéstechnikai
fegyverzetben.
Az első, amit sajnálatos módon kifelejtettünk, a felkészülés. Hogy nem
Marcinak kellett volna bemutatkoznia, hanem nekünk kellett volna már
eleve minden tudhatót összegyűjteni róla. És úgy érkezni meg hozzá, hogy
pontosan látjuk, mi az, amiről igazán ő tudja a legtöbbet. Azután pedig arról
kérdezgetni őt. Ezt most, a második körben Lénára hagytuk, mégis ő a roko
na, és abban maradtunk, hogy az új időpont előtti délutánon tart nekünk egy
gyorstalpaló tanfolyamot Marciból.
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A második, amit nem vettünk számításba, az volt, hogy a különböző
információkat különböző kérdéstípusokkal tudhatjuk meg az interjú alanyá
tól. Úgy döntöttünk, minden kérdéstípusnak lesz egy felelőse, amikor pedig
beáll a csönd, felváltva dobunk majd be valamit. Lilire hagytuk a kapcsolatteremtő kérdéseket, amelyek arra valók, hogy elinduljon a beszélgetés, az
interjúalany ne érezze zavarban magát. Ezek a kérdések szólhatnak közös
ismerősökről, közös érdeklődési területről, de mindenképp valami olyanról,
ami az illető iránti érdeklődésünket megmutatja.
Laura azonnal lecsapott a nyílt végű kérdésekre, az olyanokra, mint „Mit
gondolsz arról, hogy…?” vagy „Miért gondolod így…?” és „Milyen érzés volt,
amikor…?”. Azt mondta, ezek jelölik ki az interjú fő irányát, miközben a kér
dezett szabadon fejtheti ki gondolatait a témáról.
Lóri azt mondta, hogy bár a zárt végű kérdések, amelyekre egy vagy több,
de mindenképp konkrét válasz adható, nem látszanak olyan érdekesnek,
de szerinte a sportteljesítmények és általában az adatok világában ezek is
vannak olyan értékesek, mint a nyíltak. Legalábbis neki az a kérdés, hogy
„Hányadszorra sikerült megugranod az Európa-csúcsot?” van olyan izgalmas,
mint az, hogy „Mit éreztél esés közben?”.
Én nem nagyon tolongtam, hogy valamelyik kérdéstípusnak a gazdája
legyek, de Éva néni anyagát igazán nagyon figyelmesen átolvastam. Elég volt
egyszer porig égni. Az már csak bónusz, hogy a végén én nyertem meg a kér
désbajnokságot is, ezzel: „Ha a mai éjszaka lenne az utolsó az életedben, mivel
töltenéd?” Elég ütős, nem?
1. Játsszatok párbeszédpótlást!
• Írjatok páros munkában egy párbeszédet! Álljon öt kérdésből és öt válaszból!
• Hajtogassátok be úgy a papírt, hogy csak a válaszok látszódjanak, és adjátok
tovább a következő párosnak! Ők írják le azokat a kérdéseket, amelyek szerintük
az olvasott válaszokat eredményezték!
• Újra hajtsátok be a lapot, és a harmadik páros, amelyikhez a papír kerül, adjon
választ a második páros által írt kérdésekre!
• Hasonlítsátok össze az eredeti párbeszéddel az újakat!
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2. Nézzétek meg a képet, és találjatok ki egy történetet arról, aki látható rajta! Ki ő?
Miről híres?

3. Tervezzetek meg egy képzeletbeli interjút az illetővel! Milyen kérdéseket tennétek
fel neki? Milyen sorrendben?
4. Készítsetek valóságos interjút valakivel, aki számotokra érdekes, akinek szívesen
feltennétek pár kérdést, és aki hajlandó válaszolni is rájuk!
5. A következő órára keressetek egy újságot, és nézzétek meg, hogyan épül fel a fő
oldala!
• Emeljétek ki, milyen információt tartalmaz a fejléc!
• Keressétek meg a legerősebben kiemelt cikket!
• Melyik a leghangsúlyosabb kép?
• Karikázzátok be a cikkek elején olvasható rövid tartalmi összefoglalót!
• Keressétek meg, hol olvashattok a szerkesztőség tagjairól!
Húzzátok alá az egyes cikkek végén az újságírók aláírását!
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Szófajok V. – A magyar nyelv
szófaji rendszere
(Összefoglaló táblázat)
1. Tanulmányozzátok a magyar nyelv szófaji rendszeréről készült összefoglaló táblázatot,
utána pedig döntsétek el a táblázat alatt felsorolt szavakról, hogy milyen szófajba tartoznak!
Alapszófajok
Önálló, tartalmas jelentésük van.
Toldalékolhatók.
Valódi
alap
szófajok
igék
főnevek
mellék
nevek
számnevek
határozószók

Névmások
személyes
birtokos
visszaható
kölcsönös
mutató
kérdő
vonatkozó
határozat
lan
általános

Igenevek

Viszonyszók

Mondatszók

Nyelvtani viszonyt
jelölnek, vagy
kommunikációs
jelentésük van.
Általában nem
toldalékolhatók.

Kommunikációs
jelentésük van.
Nem toldalékol
hatók.
Önálló közlés
egységek, egy
szavas mondatok.

főnévi
igenév

igekötők

melléknévi
igenév:
folyamatos
befejezett
beálló

névutók
segédigék
névelők

határozói
igenév

kötőszók
módosítószók

rajzoltál, barátság, kedves, sok, alul, te, rajzolni, oda(megy), (asztal) alatt,
(szeretni) fogjuk, a, és, csak, szia, durr, -e, rajzoló (fiú), hogy, magam,
messze, öt, csinosabb, megrajzolt (kép), egymásról, az, most, ötöd, csapat,
olaj, hervad, legjobb, lerajzolandó (táj), (megnéztük) volna, egy, durr,
olvastattam, Péter, vidáman, ötödik, ha, kidoboltatik, Szeged, Toldi, jaj,
amilyen, bármikor, lerajzolva, mint, hanyatt
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A többszófajúság és a szófajváltás
Előfordul, hogy egy-egy szó a szövegkörnyezettől függően több szófajhoz is tartozhat. Kettős, főnévi és határozószói szófajúak például a napszakok nevei és néhány
nap elnevezése is.
Határozószó
Vasárnap délután moziba megyek.

Főnév
Kedvenc napom a vasárnap.
A délután lassan közeledett.

Az első mondatban mind a vasárnap, mind pedig a délután határozószó, míg a második és
harmadik mondatban ezek a szavak főnevek.
Ugyanígy kettős, főnévi és melléknévi szófajúak a népnevek és a színek elnevezései.
Főnév

Melléknév

Ebben a városban sok német lakik.

Német zeneszerzők műveiből állt a koncert.

Kedvenc színem a kék.

Kék nefelejcset vettem Rozinak.

Ezek a mondatok mind kettős szófajú szavakkal alkotott példákat mutattak be. A kettős
szófajú szavaknál mindkét szófaji jelentés része a szótári jelentésnek, viszont a szó egy adott
mondatban csak az annak megfelelő szófaji szerepben jelenik meg.
Szófajváltásról akkor beszélünk, ha egy szó mondatbeli szerepe következtében más szófajúvá válik, mint az eredeti szófaja. Ez csak alkalmilag, az adott szövegben történik meg
vele, a szó szótári jelentésének az alkalmi szófaji használat nem válik részévé. Így a második
példamondatban az érettebb melléknév főnévi szerepbe kerül: Tessék, vegyél almát! Válaszd
az érettebbet!
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Könyvtárak a valóságban
és a virtuális világban

1. Emlékezz vissza, mikor voltál utoljára könyvtárban, hogyan érezted magad! Segítségül
válaszolj a következő kérdésekre!
• Miért mentél oda, mit kerestél? Megtaláltad, amiért mentél?
• Volt-e olyan könyv, amelynek olvasásához kedvet kaptál közben?
• Kölcsönöztél könyvet, vagy helyben olvastál?
• Kerestél másféle anyagot (pl. zeneművet, filmet, folyóiratot) is?
2. Olvassátok fel az előző feladatban adott válaszaitokat, és gyűjtsétek össze közösen, mi
mindent lehet csinálni egy könyvtárban!
3. Válasszatok egyet a következő két feladat közül, és azt végezzétek el, amelyik számotokra érdekesebb!
a) Elevenítsétek fel közösen egy múzeumlátogatásotok élményét! Számoljatok be egy
olyan kiállításról, amelyet az osztállyal együtt néztetek meg! A névsor első tagja
mondja az első mondatot, és így haladjatok tovább, mindenki egy-egy mondatot
hozzátéve a közös élménybeszámolóhoz! A névsorban az utolsó zárja le a szöveget!
b) Írjatok egyénileg 6-8 mondatos élménybeszámolót egy családi múzeumlátogatásotokról, és mindenki olvassa fel a többieknek!

A könyvtár szó jelentése a digitális
információk korában komoly változáson ment át. A korábbi századokban olyan könyvgyűjteményt értettek
könyvtár alatt, amelyet téma és szerzők szerint is rendszereztek, könnyebben kereshetővé tettek. A felhalmozott tudás tára volt. Napjainkban a
könyvtár elnevezés már bármilyen,
gyakran digitális dokumentumok
tárolására, rendszerezésére és gondozására kialakított helyet és intéz141
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ményt is jelent. Természetesen léteznek, működnek a hagyományos értelemben vett könyvtárak is.
Az ókori világ legnevezetesebb könyvtárában, az alexandriai könyvtárban
a „könyvek” voltaképpen papirusztekercsek voltak, ahogy ezen a 19. századi
ábrázoláson is látható. A könyvtárat a Kr. e. 3. században hozták létre, és
csaknem 600 éven át a legjelentősebb gyűjteményként tartották számon.
Egy mai modern könyvtárban
digitális munkaállomásokon vagy
akár otthonról is böngészhetjük a
katalógust, amely a könyvtár állományának, vagyis az ott található
könyveknek a fontosabb adatait
tartalmazza. Aki ma belép az alexandriai könyvtárba, egészen más
kép fogadja, mint hajdan, ahogy azt
ezen az illusztráción ti is láthatjátok.
A katalógusban minden könyvről található egy katalóguscédula, ami a
könyvről a legfontosabb információkat tartalmazza. Figyeld meg, melyek
ezek! Válaszolj a következő kérdésekre!
• Keresd meg a cédulán a szerző nevét, a könyv címét!
• Mit gondolsz, mit talál a könyvben az, aki kinyitja? Honnan tudod?
• Mikor adták ki ezt a könyvet, és melyik könyvkiadónál?
• El tudod-e olvasni otthonról, a saját számítógépeden ezt a könyvet?

Lázár Ervin könyvének katalóguscéduláját a Magyar Elektronikus Könyv
tárból (mek.oszk.hu) vettük át, ahol ez a könyv is megtalálható, otthonról
olvasható, többféle fájlformátumban le is tölthető.
142
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1. Látogasd meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyerekek számára készült oldalait!
a) Nyisd meg a Könyvtári kisokost, és olvasd el, hogyan csoportosíthatjuk a könyveket!
b) Készíts 6-8 mondatos összefoglalót az olvasottakról!
c) Keresd fel a Kuckókönyvtár nevű blogot, és derítsd ki, könyvajánlókon kívül mi mindent találsz még a blog oldalain!
2. Keresd fel az oldalon a gyermekirodalmi ajánlót, amelyben a legújabb kiadású gyermekkönyvekről informálódhatsz. Válassz ki egy olyan könyvet, amelyet szívesen
elolvasnál, és jegyzeteld ki a legfontosabb adatait, amelyek alapján majd meg tudod
keresni a könyvtárakban vagy a könyvesboltokban!
3. Menj el az iskolai könyvtáratokba, és nézd meg, hol találsz a polcokon
• történelmi témájú ismeretterjesztő könyvet,
• képzőművészeti albumot,
• meseregényt,
• felső tagozatos tankönyvet,
• lexikont!
4. Szervezzetek könyvtárlátogatást!
a) Látogassátok meg osztályotokkal közösen a hozzátok legközelebb eső községi vagy
városi könyvtárat, és ismerkedjetek meg az ott elérhető könyvekkel!
b) Ha tetszett, szüleitekkel együtt menjetek vissza, és iratkozzatok be, hogy ti is kölcsönözhessetek olvasnivalót!
c) Kérdezd meg a könyvtárosokat, megvan-e náluk az a könyv, amelyet a netes ajánlók közül kiválasztottál! Ha nincs, beszéld meg velük, hogyan tudnád könyvtárközi
kölcsönzéssel mégis elolvasni!
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értem a szöveget
Könyvtárban
Nagyon fontos, hogy eligazodjatok a digitális könyvtárak világában is, megtanuljátok megkeresni a szükséges információkat egy-egy honlapon. A Magyar
Elektronikus Könyvtár ilyen oldal. Ingyenes, mindenki számára hozzáférhetővé teszi a magyar nyelvű szöveges művek egy nagyon jelentős részét.
1. Nézd meg a honlapját (mek.oszk.hu), tanulmányozd, keressél rajta olyan műveket,
amelyek érdekelnek!
2. Készíts olvasmánylistát magadnak a következő évre!
3. Tanulmányozd a honlapot! Oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

• Mit jelenthet a MEK mozaikszó? (Segít a honlap jobb oldali felirata.)
• Hányféle szempont szerint lehet keresni a könyvek között?
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Szóról Szóra 8.

a lap születése
Íme az első szám, szerintem szuper lett. Ehhez nincs is mit hozzátenni, az
újság magáért beszél. 

2020. 10. 26. / / 1. évfolyam / / 1. szám

szóról szóra

fejléc

A 6. B OSZTÁLY LAPJA
kép

Futás az ebédlő felé (Nagy Levente)

Étkezni csak
pontosan, szépen!
DAUKÓ LILI
2020. 10. 20.

Tudom, hogy unalmas. Tudom, hogy
ezt hallgatod az ovi óta, sőt, már
azelőtt is ezzel keltünk, ezzel feküdtünk. Edd meg, ami a tányérodon
van! Egyél még egy kicsit! (általában
zöldfőzelékről) Ne egyél annyit!
(általában csokiról) Hogy eszel?!
(tápláléktól függetlenül) Mit eszel?!
(kisautókról vagy homokról, például)
És most jövök én, és megint ugyanerről… de nem tudom megállni. Napok
óta figyelem, milyen őrült tempóban
ebédelünk: futunk az ebédlő felé, beelőzünk a sorban, lapátolunk, mintha
az életünk múlna rajta, aztán pedig
futás visszafelé! Megmértem: hét és
fél percig tart az ebéd, oda-vissza
úttal együtt!
Miközben – és ezt most nagyon lassan mondom, hogy megértsd – minden egyes falatot harmincszor kellene
megrágnunk. 30-szor!
Folytatás (ijesztgetéssel) a 2. oldalon

Rágsz harmincszor? (Ágoston Léna)

képaláírás

A fotóverseny díjnyertes képe (Kovács Lóránt)

„Járt-e fenn a Halászbástyán…?”
SZÓLÁDI LAURA
2020. 10. 15.

Hogyan lett a tanulmányi
sétából kaland? Ki nyerte
a csapatversenyt, és miért
ér többet az ezüstérem,
mint az arany?
Éva néni ötlete volt, hogy az
őszi osztályséta helyszíne idén a
budai vár legyen. Nem bocsátotta
szavazásra a kérdést (talán nem
véletlenül ), hanem azzal indított,
hogy milyen nevezetességeket
nézünk majd meg a délután
folyamán. Hallgattunk, mintha azt
mondtuk volna: nem mindegy?
Szórakozás úgyis kizárva. Mivel
pont kicsöngettek, Éva néni aznap
elengedte a dolgot, de másnap kis
kártyákkal jött be az osztályba.
A kártyákat lefordítva adta oda,
azzal, hogy tartsuk titokban, mi
van rajta, de nézzünk utána az
adott helyszín vagy intézmény
környékének és történetének.
Holnapra. Nyilván.

#EGÉSZSÉG, #PICIKÉSKICSIK

A szerdai órára nem egyedül jött:
vele volt Janka néni is, a 2. b tanító
nénije. Ő javasolta, hogy az őszi
pártfogás legyen egy akadályverseny, amit a kicsiknek szervezünk.
A mi osztálysétánkon.
El is felejtettük, hogy testvér
osztályunk van: tavaly még édesek
voltak, majdnem mint az ovisok.
De idén miért kell megint velük
bíbelődnünk?

Idén is? Örökké a
nyakunkon fognak lógni?
Levi háborgott a leginkább, biztos
attól félt, hogy nem tud majd nyugodtan fotózni, ha mindkét kezébe
egy-egy apróság kapaszkodik. De
hasztalan volt minden: a kicsik jöttek, és úgy látszott, cukiskodhatunk
velük egész délután. Aztán másképp
alakultak a dolgok.
Folytatás a 4. oldalon
OLDAL 1

szerző

felvezetés,
összefoglaló
kiemelt gondolat,
idézet

utalás a cikk
folytatására
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1. Figyeljétek meg a Szóról Szóra 1. számának címoldalát! Az oldalsávon felsorolt eszközök mind a figyelemfelkeltést, a lényegkielemést szolgálják.
Magyarázzátok meg, hogyan!
2. Keressétek meg az itt megjelölt elemeket az általatok hozott újságokban is!
3. Használjátok ti is a kiemelés és figyelemfelkeltés eszközeit, amikor összeállítjátok a
saját lapotok oldalait! Lili például, ahogy az elején is mondta, kézírással és ragasztással készítette el az övét, de higgyétek el, ugyanolyan jól irányította az olvasók
figyelmét, mint Laura a szövegszerkesztős változattal.
4. Gyakori jelenség, hogy egy cikk az első oldalon kezdődik, de a folytatást az újság
belsejében találjuk. Olvassátok el a Szóról Szóra első oldalát, és írjátok meg
Lili és Laura cikkének hiányzó részeit!
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Fogalomtár

alapszófajok  A szófajok egyik nagy, fogalmi jelentéssel bíró alcsoportja, amelybe közös
tulajdonságaik alapján beletartoznak az ige, a főnév, a melléknév, a számnév mint valódi alapszófajok, valamint a határozószó, valamint a névmások és az igenevek.
általános ragozás  Az igék ragozása, ha az ige tárgyatlan (sétál|unk) vagy tárgyas, de
határozatlan tárgyra utal (mond|ok egy viccet). Minden tárgyatlan igét csak az általános
ragozás személyragjaival tudunk ellátni.
arcjáték  A kommunikáció egyik nem nyelvi jele. Beszéd közben az arc izmainak mozgása, például a mosoly, a fintor. Idegen kifejezéssel: mimika.
cselekvő ige  Az ige egyik fajtája a cselekvő és a cselekvés viszonya alapján: az alany
maga végzi az igével megnevezett cselekvést: harsog, beszélget.
csend  A kommunikáció egyik nem nyelvi jele: hallgatás, beszédszünet. Ennek is van
jelentése: megtorpanás, gondolkodás, a gondolatok elválasztása stb.
e-mail  Számítógépes szövegtípus: interneten küldött elektronikus üzenet, levél.
embléma  A kommunikáció egyik nem nyelvi jele: kommunikációban részt vevők külső megjelenése (ruházata, hajviselete, díszei stb.), de idetartozhat a beszélők környezete,
tárgyai is.
főnév  Olyan alapszófaj, amely élőlények, élettelen tárgyak vagy gondolati dolgok nevét
jelöli. Fajtái: köznév (ország), tulajdonnév (Pannónia).
főnévi igenév  Olyan alapszófaj, amelyet az igéből a -ni képzővel alkotunk:
futni.
gyorsolvasás  Olyan olvasási mód, amely során átfutjuk a szöveget azért, hogy el tudjuk
dönteni, érdemes-e alaposan is elolvasnunk.
hangjelek  A beszéd nem nyelvi jeleihez tartozó tényezők, amelyek árnyalják, színesítik,
tagolják a beszédet. Közéjük tartozik a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő, a beszédtempó, a szünet és a beszéddallam.
határozói igenév  Olyan alapszófaj, amelyet az igéből a -va, -ve; -ván, -vén képzővel
alkotunk. A határozói igenevek nem toldalékolhatók, képzőjük lezárja a szóalakot:
sír|va, nevet|ve.
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határozószó  Olyan alapszófaj, amely a cselekvés helyét, idejét és egyéb körülményét
fejezi ki: benn, most, hanyatt. Korlátozottan toldalékolhatók: fent|ről, távol|abb.
határozott ragozás  A tárgyas igék ragozása, ha konkrét, határozott tárgyra irányul
a cselekvés: ír|om azt, ír|od a levelet.
hipertext  A számítógépes szövegek jellemző sajátossága: a szövegek nem folyamatos,
hosszú és összefüggő láncolata.
ige  Olyan alapszófaj, amely cselekvést, történést vagy létezést jelöl: ír, törik, él. Az ige
alak kifejezi a cselekvő számát, személyét, a cselekvés módját és idejét.
igeidő  Az igealak az időjel segítségével kifejezi, hogy a cselekvés, történés vagy létezés
mikor megy végbe a közlés idejéhez képest. Megkülönböztetünk jelen (írok), múlt (írtam)
és jövő időt (írni fogok).
igekötő  Viszonyszó; olyan szófaj, amely az igékhez kapcsolódik: elolvas, megbeszélni.
Módosítja vagy megváltoztatja az ige jelentését: bemegy, megolvas.
igemód  A cselekvőnek vagy a beszélőnek a cselekvéshez, a történéshez, a létezéshez
való viszonyát fejezi ki a módjel segítségével. Három típusát különböztetjük meg: a kijelentő, a feltételes és a felszólító módot.
igenevek  Olyan alapszófajok, amelyek két szófaj jellemzőit egyszerre, szétválaszthatatlanul hordozzák magukon, ezek egyike az ige. Fajtái: főnévi igenév, melléknévi igenév,
határozói igenév.
igeragozás  Az igék ellátása személyragokkal, amelyek az alany számát és személyét
jelölik. Az igeragozás fajtái: általános ragozás, határozott ragozás.
ikes ragozás  Olyan igék általános ragozása, amelyek egyes szám 3. személyben -ik
személyragot kapnak. Az ikes ragozás eltűnőben van.
internetes szöveg  Olyan szöveg, amely jellemzően csak az interneten fordul elő, ott
hozzuk létre. Ilyen például az e-mail, a webblog, a honlap, a csevegőfórum stb.
ismeretterjesztő szövegek  Olyan szövegek, amelyek tudományos témáról szólnak,
céljuk a nem szakemberek hiteles tájékoztatása.
jegyzetelés  Az olvasott, hallott szövegek lényegének vázlatszerű, jól áttekinthető írásbeli rögzítése.
jellemzés  Olyan szövegtípus, amelynek célja a személyek bemutatása külső és belső
tulajdonságaik alapján. A jellemzés módjai: a tulajdonságok leírása, a környezet lefestése, a cselekedtetés, a beszéltetés stb.
képző  A szavakhoz kapcsolódó toldalék: képzőkkel új szótári szavakat alkotunk: vers|el. Több is állhat belőle egy szóalakban: vers|el|és.
komment  Internetes szövegtípus: megjelenő szövegekhez írt vélemény, kiegészítés,
mások megjegyzésére történő reagálás.
köznév  A főnév egyik fajtája: több azonos vagy fontos jegyeiben megegyező dolog,
élőlény közös neve. Kis kezdőbetűvel írjuk őket: anya, újság, béke.
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melléknév  Az élőlények (erős vitéz), az élettelen dolgok (nehéz kő) és a fogalmak (izgalmas történet) tulajdonságait és egyéb jellemzőit megnevező alapszófaj. Jellemző toldaléka például a fokjel (leg|izgalmas|abb) és az -an, -en határozórag (hangos|an, szép|en).
melléknévi igenév  Olyan alapszófaj, amelyet az igéből az -ó, -ő, a -t, -tt vagy az -andó,
-endő képzővel alkotunk. Fajtái: folyamatos (hallgat|ó, mesél|ő ember), befejezett (elmesél|t történet, meghallgat|ott vers) és beálló történésű (mesél|endő történet, meghallgat|andó vers) melléknévi igenév.
memorizálás  Az adatok, nevek, példák, szövegek emlékezetbe vésése, megtanulása.
A memorizálás módszerei: kiemelés a szövegben, az adatok csoportosítása, összefüggések keresése, a megtanulandó fogalomhoz emlékeztető mondat, kép vagy történet
hozzákapcsolása.
műveltető ige  Az ige egyik fajtája a cselekvő és a cselekvés viszonya alapján: az alany
mással végezteti az igével megnevezett cselekvést: olvastat, vásároltat.
nem nyelvi jelek  A beszédet és az írást kísérő olyan jelek, amelyek kiegészítik a közlendőt, és segítenek megérteni, értelmezni. Nem nyelvi jelek: a hangjelek, a tekintet,
az arcjáték, a taglejtés, a testtartás, a térköz, az emblémák és a csend. Fontos, hogy
a nem nyelvi jelek összhangban legyenek a mondandónkkal.
névelő  Viszonyszó; olyan szófaj, amely a főnevek vagy főnévi szerepet betöltő más szavak, főnévi szerkezetek előtt áll. Megkülönböztetünk határozott (a, az) és határozatlan
(egy) névelőt.
névmás  Olyan alapszófaj, amely a szövegben kap jelentést, főneveket vagy más szófajú
szavakat helyettesít, és csak a szövegben kap konkrét jelentést.
névmási utalás  A névmások jellemző szerepe a szövegben: korábban és később előforduló szavakra vagy szövegrészletekre utalnak, ezáltal összekapcsolják a mondatokat.
névutó  Viszonyszó; olyan szófaj, amely főnevek vagy főnévi szerepet betöltő szavak
után áll. A főnévvel együtt fejezi ki a cselekvés, történés helyét, idejét és egyéb viszonyát: ház mögött, szünet alatt.
nyelvi jelek  A nyelvnek jelentést hordozó, közmegegyezésen alapuló egységei. A nyelvi
jelek (szóelemek, szavak, mondatok) meghatározott szabályok alapján sokféle módon
kapcsolódhatnak egymáshoz.
sajtótermékek  Nyomtatott és internetes formában megjelenő újságok. Céljuk a tájékoztatás a legfrissebb eseményekről, az ismeretterjesztés, a szórakoztatás. Leggyakoribb
fajtáik: a napilapok, a hetilapok és a folyóiratok.
számnév  Olyan alapszófaj, amely a személyek, dolgok, tárgyak mennyiségét nevezi
meg, vagy a sorban elfoglalt helyüket jelöli ki.
szenvedő ige  Az ige egyik fajtája a cselekvő és a cselekvés viszonya alapján: az igével
megnevezett cselekvés mástól indul ki, és az alanyra hat: kihirdettetik, jóllakatik.
szócikk  A szótárak, lexikonok jellemző szövegtípusa: a fogalom és a fogalom magyarázata alkotja a szócikket. A szócikkekben különféle jelek és rövidítések fordulhatnak elő.
szófaj  A nyelvhasználatban egyformán viselkedő, azonos szerepet betöltő, azonos célra
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szolgáló szavak osztálya, csoportja. A szavakat jelentésük, alaki és mondatbeli szerepük
alapján soroljuk különböző szófaji csoportokba.
szóképzés  A szóalkotás egyik módja: egy meglévő szóból képző segítségével egy új szót
hozunk létre.
taglejtés  A szóbeli kommunikáció egyik nem nyelvi jele: a beszédet kísérő kéz-, láb- és
fejmozdulatok. Idegen kifejezéssel: gesztusok.
tárgyas ige  Az az ige, amelyet valamilyen tárggyal (kit, mit, kiket, miket kérdésre felelő
szóval) tudunk bővíteni: olvasott (egy levelet), megeszi (az ebédet).
tárgyatlan ige  Az az ige, amely nem bővíthető tárggyal (kit, mit, kiket, miket kérdésre
felelő szóval): pirkad, megy.
tekintet  A kommunikáció egyik nem nyelvi jele: beszéd közben a szem mozgása, az általa közvetített érzelmek összessége.
térköz  A kommunikáció egyik nem nyelvi jele: beszéd közben a beszélgetők közötti
távolság.
testtartás  A kommunikáció egyik nem nyelvi jele: beszéd közben a résztvevők álló
vagy ülő testhelyzete.
több szófajú szó  Olyan szó, amely több szófaji csoportba is besorolható. A szó szófaja
mindig a mondatban dől el: magyar zászló, a magyarok fogadása.
tulajdonnév  A főnév egyik fajtája: egy valós vagy elgondolt, kitalált élőlénynek, tárgynak, dolognak stb. a saját, megkülönböztető neve. A tulajdonneveket nagy kezdőbetűvel írjuk (Petőfi, Nemzeti dal, Segesvár).
tulajdonnévből képzett melléknevek  A tulajdonnevekből -i, -s, -beli stb. képzővel
mellékneveket alkothatunk: budai, petőfies, Esti Hírlap-beli.
véleménynyilvánítás  Az a közlésforma, amelyben elmondjuk saját álláspontunkat egy
témával kapcsolatban.
viszonyszók  A szófajok egyik nagy, fogalmi jelentéssel nem rendelkező alcsoportja,
amelybe közös tulajdonságaik alapján beletartozik a névelő, a névutó, a segédige,
az igekötő, a kötőszó és a módosítószó.
visszaható ige  Az ige egyik fajtája a cselekvő és a cselekvés viszonya alapján: az igével
megnevezett cselekvést az alany maga végzi, de ez a cselekvés visszahat rá: mosakodik,
elrejtőzik.
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