
Tantárgy: Magyar nyelv 

Téma: Helyesírási alapelvek 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 04.21. 

 

Most önellenőrzéssel javítsd a munkafüzeti feladataid megoldásait! 

 

Mf. 36/1. 

Pé-csett   sok   lát-ni-va-ló   vár-ja   a   tu-ris-tá-kat. 

A   gye-re-kek  e-gyik   ked-velt   he-lye  az   ál-lat-kert. 

Na-gyo-kat   ne-vet-nek   a   mó-kás   kat-tá-kon. 

 

Mf. 36/2. 

já-cint    ka-mil-la tu-li-pán ró-zsa      ger-be-ra mar-ga-ré-ta 

 

Szókígyó példa: 

iskola – lakat – katlan - lanka 

Az első szó utolsó szótagja legyen a következő szó első szótagja 

 

Ígéretemhez híven feltöltöttem egy rövid tesztet a Classroomba a szótagolásból. Kitöltésével 

egyszer próbálkozhattok.  

Határideje: 2020. 04.21. kedd 18.00 óra 

A teszt kitöltése kötelező, munkátokat osztályozom.  

Legyetek nagyon figyelmesek! Nézzétek át, hogy helyesen írjátok le a szavakat, figyeljetek a 

kezdőbetűkre és az ékezetekre is! A helyesírási hibával írt szavakat nem fogom elfogadni.  

 

A mai óra anyaga: a helyesírási alapelvek lesz. 

Füzetedbe dolgozz! 

 

   50 óra    04.21. 

  A magyar helyesírás alapelvei 

(1 sor kimarad) 

Helyesírásunk főbb jellemzői:  

 betűíró, hangjelölő 

 ábécénk és írásunk latin betűs 

 lehetőség szerint az írás követi a kiejtést 

 értelemtükröző  

 amikor eltér a kiejtés a leírt szótól, a szótőt akkor is következetesen jelöljük 

(1 sor kimarad) 

 

 



A magyar helyesírást alapelvek szabályozzák. 

Helyesírási alapelvek:  

 kiejtés elve 

 szóelemzés elve 

 hagyomány elve 

 egyszerűsítés elve 

(1 sor kimarad) 

Kiejtés elve: 

A magyar írás hangjelölő, és amikor csak lehet, a kiejtést követi. Ilyenkor ahány 

beszédhangból áll egy szó, annyi betűvel írjuk le. 

pl. szőlő, asztal 

(1 sor kimarad) 

Fontos szabályok: 

 A szavak végén az -ó, -ő mindig hosszú.  

pl: hajó, erdő    

Kivétel: no, nono 

 A főnevek végén az -ú, -ű általában hosszú. 

pl: borjú, betű 

Kivétel: adu, alku, áru, bábu, batyu, daru, falu, gyalu, kapu, lapu, satu, szaru, 

zsalu, anyu, apu, Icu, bürü, eskü, menü, revü 

 A melléknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú. 

pl: hosszú, gömbölyű 

 Szó végén az -i általában rövid. 

pl: kicsi, bácsi, Peti. 

Kivétel: sí, rí, gyí 

 

Hf: Tk. 68. és 72. oldal elolvasása, megtanulása + füzet szabályok megtanulása  

Mf. 64//1, 65/5. a,c 

  

A kitöltött munkafüzet és füzet oldalakat fényképezd le és töltsd fel a Google Classroomba 

04. 26-án vasárnap 18.00 óráig! 


