
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Mutató névmás 

1. Ma az első feladatotok a röpdolgozat megírása lesz. A feladatlapot a Classroomban 

találjátok meg. Figyelmesen és pontosan dolgozzatok! 
 

2. Új anyagként ma még megismerkedhettek a mutató névmással. Másoljátok le a füzetbe 

a két névmásról írt vázlatot! 

 

Mutató névmás 

 

1. A mutató névmással rámutatunk, utalunk valamire, valakire, valamely 

tulajdonságra, mennyiségre. A rámutatás mellett a szövegben előre és vissza is 

tudunk utalni vele. 

2. A mutató névmás főnevet, melléknevet és számnevet is helyettesíthet. Közelre 

és távolra mutató párokat alkotnak. 

3. Toldalékolhatók.  

4. A mutató névmásokban a j hangot mindig ly-nal írjuk! 

5. Mutató névmások: 

 
 

 Főnevet helyettesít Melléknevet 

helyettesít 

Számnevet helyettesít 

Közelre ez, emez, ugyanez ilyen, ilyesmi, efféle, 

ilyenféle, ekkora, 

ugyanilyen, emilyen 

ennyi, ennyiféle, 

emennyi, ugyanennyi 

Távolra az, amaz, ugyanaz olyan, olyasmi, afféle, 

olyanféle, akkora, 

ugyanolyan, amolyan 

annyi, annyiféle, 

ugyanannyi, amannyi 

 

3. Gyakorlásként keressétek meg és oldjátok meg az Okostankönyv megadott oldalán A 

mutató névmás helyesírása című feladatot! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031 

 

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

oldalán görgessetek lejjebb és keressétek meg a Mutató névmások táblázatban című feladatot 

és oldjátok meg! 

 
Clase: 6.a  

Tema: gramática húngara  

Tema: pronombre de puntero  

1. Hoy su primera tarea será escribir la ficción. Puede encontrar la hoja de trabajo en el Aula. ¡Trabaja con 

cuidado y precisión!  

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031


2. Como material nuevo, aún podrían familiarizarse con el pronombre pronombre hoy. Copie el boceto de los dos 

pronombres en el folleto. 

 Pronombre señalador  

1. Con el pronombre señalador que señalamos, nos referimos a algo, alguien, una propiedad, una 

cantidad. Además de señalar, podemos referirnos a él de un lado a otro en el texto.  

2. El puntero también puede reemplazar nombres pronombres, adjetivos y números. Forman pares apuntando 

cerca y lejos.  

3. Se puede adjuntar. 

 4. En los pronombres de puntero, el sonido aj siempre se escribe con ly! 

4. Pronombres de puntero: Sustantivo sustituto Adjetivo sustituto Numero sustituto Cierre esto, esto, lo 

mismo tal, tal, tal, tal, tal, grande, igual, mucho, mucho, mucho, mucho Lejano , lo mismo, lo mismo, 

tanto, tantos, lo mismo, lo mismo, tantos  

5. https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031  

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

Smartbook, desplácese hacia abajo y encuentre los pronombres de Asignación en la tabla y resuélvalos. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031

