Tantárgy: Magyar nyelv
Téma: Helyesírási alapelvek
Osztály: 5.a
Dátum: 2020. 04.28.

Most önellenőrzéssel javítsd a munkafüzeti feladataid megoldásait!
Mf. 60/11.
Szótő Toldalék
hagy
-juk
anya
-ja
fagy
-jon
huny
-jatok
hány
-juk
báty
-juk

Kiejtés
„haggyuk”
„annya”
„faggyon”
„hunnyatok”
„hánnyuk”
„báttyuk”

Mf. 62/1.
Bekarikázva: Papp-pal

Kissel

Írásmód
hagyjuk
anyja
fagyjon
hunyjatok
hányjuk
bátyjuk

Széll-lel

Feldmann-nal

Mf. 63/3.
Miben?
ebben
abban

ez
az

Mitől?
ettől
attól

Miről?
erről
arról

Miféle?
efféle
afféle

Mf. 63/6.
nagyja menyegzőre édesanyjától édesapjától nagybátyja násznagya bánják
csinosítja botja különbözteti vendégtől készségesen irányítja
A mai órán folytatjuk a helyesírási alapelvek megismerését. Füzetedbe dolgozz!
52. óra

04.28.

(1 sor kimarad)
Hagyomány elve:
Ha a szóalak rögzítése nem a mai kiejtés vagy szóelemzés szerint történik.



A hagyományt követjük a régi helyesírású családnevek írásakor.
pl. Wesselényi, Eötvös, Batthyány, Széchenyi
[j] hangra bizonyos szavakban a ly betűt használunk
pl: sirály, szablya, gereblye



Az biztos, hogy ly-nal csak egy szó kezdődik, a lyuk, valamint ennek toldalékos és
összetett alakjai (lyukas, kulcslyuk).



A toldalékokban szereplő [j] hangot szinte mindig j betűvel jelöljük:

vár-ja, kér-j, dör-ej, pad-jai stb.
Kivétel: az -ály/-ély képző: szabály, rejtély, veszély.
(1 sor kimarad)
Egyszerűsítés elve:


A kétjegyű mássalhangzók (gy, ty, sz, zs stb.) esetében nem kétszer írjuk le a
betűt, hanem az első betűjegyet kettőzzük, a másodikat csak egyszer használjuk.
Azaz egyszerűsítünk. pl: meggyes, annyi, lottyan.
De:
Elválasztáskor nem egyszerűsítünk jegy-gyel



Ha összetett szavak határán van azonos kétjegyű mássalhangzó, akkor sem szabad
egyszerűsíteni, ki kell írni mindkettőt: kulcscsomó, jegygyűrű.
 Ha toldalékolás következtében három azonos mássalhangzó kerül egymás mellé, a
három helyett csupán kettőt írunk. Ilyenkor nem írjuk ki mind a hármat, mert
egyszerűsítünk.
pl: bükk + -vel szó: bükkel
De:





Hf:

o kiírjuk mindhárom azonos mássalhangzót, ha személynév végződik hosszú
mássalhangzóra. Ilyenkor kötőjellel írjuk utána a toldalékot.
pl: Széll-lel, Kiss-sel
Ha összetett szó határán áll ugyanaz a mássalhangzó háromszor. Ilyenkor is kötőjelet
használunk, hogy látszódjon, hogy az előtag hosszú mássalhangzóra végződik.
pl. sakk-kör, balett-táncos
Szintén az egyszerűsítés körébe tartozik az, hogy ha i-re végződő földrajzi név
kap -i képzőt, csak egy i-t írunk
pl: Budakeszi + -i = budakeszi.

Tk. 75-76. oldal elolvasása, megtanulása + füzet szabályok megtanulása
Mf. 73/4. 74/2. 75/1., 2. 75/ házi feladat 1.

A kitöltött munkafüzet és füzet oldalakat fényképezd le és töltsd fel a Google Classroomba
05. 03-án vasárnap 18.00 óráig!
A következő órán 2020. 05.04-én hétfőn dolgozatot írunk a helyesírási alapelvekből.
A dolgozatot a classroom felületen írjuk, megírása kötelező.

Kainat Younas
Now improve the solutions to your workbook tasks with self-monitoring!
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Mf. 63/6.
nagyja menyegzőre édesanyjától édesapjától nagybátyja násznagya bánják
csinosítja botja különbözteti vendégtől készségesen irányítja
Today we continue to learn the principles of spelling. Work in your notebook!
Write the sketch in Hungarian!
52. lesson

04.28.

(1 line left out)
Principle of tradition:
If the word form is not recorded according to today's pronunciation or word analysis.
• We follow tradition when writing old spelling surnames.
pl. Wesselényi, Eötvös, Batthyány, Széchenyi
• For the sound [j], we use the letter ly in certain words
pl: sirály, szablya, gereblye
• It is certain that only one word begins with ly, the lyuk and its suffixes and complex
shapes (hole, keyhole).
• The sound [j] in the suffixes is almost always denoted by the letter j:
vár-ja, kér-j, dör-ej, pad-jai stb.
Exception: az -ály/-ély képző: szabály, rejtély, veszély.
(1 line left out)

Principle of simplification:
• For two-digit consonants (gy, ty, sz, zs, etc.), do not write the letter twice, but duplicate
the first letter, using the second only once. That is, we are simplifying.
eg: meggyes, annyi, lottyan
But:
Separation is not simplified jegy-gyel
• If there is the same two-digit consonant at the border of complex words, it should not
be simplified either, you have to write both: kulcscsomó - keychain, jegygyűrű wedding ring.
• If three identical consonants are placed next to each other as a result of the suffix, write
only two instead of three. In this case, we do not list all three because we simplify.
pl: bükk + -vel szó: bükkel
But:
o list all three identical consonants if a personal name ends in a long consonant. In
this case, write the suffix with a hyphen.
pl: Széll-lel, Kiss-sel
• If the same consonant is bounded by a compound word three times. In this case, too, a
hyphen is used to indicate that the prefix ends in a long consonant.
pl. sakk-kör, balett-táncos
• It is also within the scope of simplification that if a geographical name ending in i is
given the suffix -i, we write only one i
eg: Budakeszi + i = budakeszi.
Hf:

Tk. 75-76. page reading, learning + booklet rules learning
Mf. 73/4. 74/2. 75/1., 2. 75 / homework 1.

Take a photo of the completed workbook and booklet pages and upload them to Google
Classroom on Sunday 05/03 until 6:00 p.m.
In the next class, on Monday, April 5, 2020, we will write a dissertation on the principles
of spelling.
The dissertation is written in the classroom, it is obligatory to write it.

Dylan, Gábor
¡Ahora mejore las soluciones para las tareas de su libro de trabajo con autocontrol!
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Mf. 63/6.
nagyja menyegzőre édesanyjától édesapjától nagybátyja násznagya bánják
csinosítja botja különbözteti vendégtől készségesen irányítja
Hoy continuamos aprendiendo los principios de la ortografía. Trabaja en tu cuaderno!
¡Escribe el material de la lección en húngaro!
52. óra

04.28.

(Queda 1 línea)
Principio de tradición:
Si la forma de la palabra no se registra de acuerdo con la pronunciación o el análisis de palabras
de hoy.
• Seguimos la tradición al escribir apellidos de ortografía antiguos.
por ejemplo. Wesselényi, Eötvös, Batthyány, Széchenyi
• Para el sonido [j], usamos la letra ly en ciertas palabras
por sirály, szablya, gereblye
• Es cierto que solo una palabra comienza con ly, el agujero y sus sufijos y formas
complejas (agujero, ojo de la cerradura).
• El sonido [j] en los sufijos casi siempre se denota con la letra j: esperando, ask-j, thunderej, pads, etc.
Excepción: la formación del paso / estilo: regla, misterio, peligro.
(Queda 1 línea)

Principio de simplificación:
• Para consonantes de dos dígitos (gy, ty, sz, zs, etc.), no escriba la letra dos veces, sino
que duplique la primera letra, utilizando la segunda solo una vez. Es decir, estamos
simplificando.
Por ejemplo: meggyes, annyi, lottyan
pero:
La separación no se simplifica jegy-gyel con un boleto
• Si hay la misma consonante de dos dígitos en el borde de las palabras complejas,
tampoco debe simplificarse, debe escribir ambos: kulcscsomó - llavero, jegygyűrű anillo de bodas.
• Si se colocan tres consonantes idénticas una al lado de la otra como resultado del sufijo,
escriba solo dos en lugar de tres. En este caso, no enumeramos los tres porque
simplificamos.
por ejemplo: bükk + -vel szó: bükkel
haya + con la palabra: haya
pero:
o enumere las tres consonantes idénticas si un nombre personal termina en una consonante
larga. En este caso, escriba el sufijo con un guión.
ej .: Széll-lel, Kiss-sel
• Si la misma consonante está delimitada por una palabra compuesta tres veces. También
en este caso, se usa un guión para indicar que el prefijo termina en una consonante
larga.
por ejemplo. sakk-kör - Círculo de ajedrez, balett-táncos - bailarina de ballet.
• También está dentro del alcance de la simplificación que si un nombre geográfico que
termina en i recibe el sufijo -i, escribimos solo uno i
Por ejemplo: Budakeszi + i = budakeszi.
HF:

Tk. 75-76. lectura de páginas, aprendizaje + aprendizaje de reglas de folletos
Mf. 73/4. 74/2. 75/1., 2. 75 / tarea 1.

Tome una foto del libro completo y las páginas del folleto y cárguela en Google Classroom el
domingo 05/03 hasta las 6:00 p.m.
En la próxima clase, el lunes 5 de abril de 2020, escribiremos una disertación sobre los
principios de la ortografía. La disertación está escrita en la interfaz del aula, es obligatorio
escribirla.

