
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Birtokos névmás 

1. Ismétlésként oldjátok meg a következő linken található feladatokat!  
 

https://learningapps.org/watch?v=pg8r0pfdn20  

https://learningapps.org/watch?v=pndc89qrj20  

 

2. A mai alkalommal a birtokos névmással ismerkedhettek meg. Másoljátok le a füzetbe a 

személyes névmásról írt vázlatot! 

 

Birtokos névmás 

 

1. A birtokos névmás birtokos szószerkezetek helyett áll. Pl. a kislány játéka: övé, 

a ti dolgotok: tiétek 

2. A birtokos névmás ragozható: enyémet, övékből, tiédnek 

3. A birtokos névmás megmutatja a birtok számát, mert jelölhet egy vagy több 

birtokot. Pl. enyém – enyéim 

4. A birtokos névmás alakjai: 

Ide  másoljátok le az Okostankönyv alábbi oldalán található táblázatot, amely a 

birtokos névmás alakjait foglalja össze! 

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

 

 

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

oldalán görgessetek lejjebb és keressétek meg a A te házad? A tiéd? – a birtokos névmás című 

feladatot, és oldjátok meg! 

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

 

Clase: 6.a  

Tema: Magyar nyelvtan  

Tema: Pronombre del propietario  

1. ¡Resuelva las tareas en el siguiente enlace como repeticiones! https://learningapps.org/watch?v=pg8r0pfdn20 

https://learningapps.org/watch?v=pndc89qrj20  

2. Hoy en día puedes familiarizarte con el pronombre posesivo. Copie el boceto del pronombre personal en el 

folleto.  

Pronombre titular 

 1. El pronombre titular se coloca en lugar de estructuras de palabras posesivas. Por ejemplo, el juego de la niña: 

el suyo, lo suyo: el suyo  

https://learningapps.org/watch?v=pg8r0pfdn20
https://learningapps.org/watch?v=pndc89qrj20
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027
https://learningapps.org/watch?v=pndc89qrj20


2. El pronombre posesivo puede conjugarse: el mío, del suyo, con el suyo  

3. El pronombre posesivo muestra el número de la herencia porque puede denotar una o más posesiones. Ej. 

Mío - mío  

4. Formas del pronombre posesivo: ¡Copia la tabla a continuación en la página del Libro de Okostán, que resume 

las formas del pronombre posesivo! https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_027  

Tarea: Para aprender el boceto descrito en el folleto. Asignación escrita: en la página debajo del Libro de Smart, 

desplácese hacia abajo y busque su casa. La tuya - El problema llamado pronombre posesivo y resolverlo!  

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

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

