
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Személyes névmás 

1. Ismétlésként oldjátok meg a következő linken található feladatokat!  
 

https://learningapps.org/watch?v=pbx2thxwn20  

https://learningapps.org/watch?v=poz0jpott20  

 

2. A mai alkalommal a csak főnevet helyettesítő névmások csoportjával kezdünk 

részletesen megismerkedni. Ezek közül az első a már mindenki számára ismert 

személyes névmás. Másoljátok le a füzetbe a személyes névmásról írt vázlatot! 

 

Személyes névmás 

 

1. A személyes névmás csak főnevet helyettesít, személyre utal. 

Személyes névmások: E/1   én     T/1   mi 

         E/2   te      T/2   ti 

          E/3   ő       T/3   ők 

 

2. A személyes névmást csak akkor tesszük ki, ha hangsúlyozni 

szeretnénk a cselekvő személyét. Az igei személyrag ugyanis utal a 

cselekvőre. Pl. Én olvasok. Te figyelsz. 

3. A személyes névmás toldalékolható, de a toldalékos alakokban 

megváltozik. 

Tárgyas alakjai: engem, téged, ót, minket, titeket, őket 

Határozós alakjai: tőlem, rólam, hozzám, velem, tőled, rólad, hozzád, 

veled stb. 

 

Házi feladat: Megtanulni a füzetbe leírt vázlatot. Írásbeli feladat: Az Okostankönyv alábbi 

oldalán görgessetek lejjebb és keressétek meg a Személyes névmási alakok című feladatot! Azt 

oldjátok meg figyelmesen! 

 

 
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027 

 

Clase: 6.a Tema: gramática húngara Tema: pronombre personal  

1.¡Resuelva las tareas en el siguiente enlace como repeticiones! 

 https://learningapps.org/watch?v=pbx2thxwn20   

https://learningapps.org/watch?v=poz0jpott20  

2. Hoy comenzamos a conocer en detalle un grupo de pronombres que reemplazan solo 

los sustantivos. El primero de ellos es el pronombre personal ya conocido por 

todos. Copie el boceto del pronombre personal en el folleto.  

https://learningapps.org/watch?v=pbx2thxwn20
https://learningapps.org/watch?v=poz0jpott20
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027
https://learningapps.org/watch?v=pbx2thxwn20
https://learningapps.org/watch?v=poz0jpott20


Pronombre personal 

1. Un pronombre personal solo reemplaza un sustantivo, se refiere a una persona.  

Pronombres personales: E / 1 I T / 1 mi E / 2 te T / 2 ye E / 3 he T / 3 they  

2. Un pronombre personal se usa solo si queremos enfatizar la persona del actor. El pronombre 

personal del verbo se refiere al hacedor. Por ejemplo, estoy leyendo. Estas mirando  

3. El pronombre personal puede ser sufijo, pero cambia en las formas de sufijo. Formas 

objetivas: yo, tú, viejo, nosotros, tú, ellas Formas definitivas: de mí, sobre mí, para mí, conmigo, 

de ti, sobre ti, para ti, contigo, etc.  

Tarea: Para aprender el boceto descrito en el folleto. Asignación escrita: en la siguiente página 

del Libro de Smart, desplácese hacia abajo y busque la asignación de forma de pronombre 

personal. ¡Resuélvelo cuidadosamente!  

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027  

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027

