
Tantárgy: Magyar nyelv 

Téma: Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 05.19. 

Végezz önellenőrzést! 

Mf. 85/1.  

helyiség helység 

egyelőre egyenlőre 

egyhangúan egyhangúlag 

Mf. 87/1.  

bizonyság – bizonyíték bizonyosság - meggyőződés 

egyesség – egyetértés, összhang egyezség – megállapodás 

emberiség – a világon élő minden ember emberiesség – emberhez méltó, tisztességes 

magatartás 

szível – szeret, kedvel (meg)szívlel – fontolóra vesz 

tanúság – bizonyság, tanúskodás tanulság – okulás 

Mf. 87/2. 

ízetlen  íztelen  felelősök felelősek gyorsak gyorsok 

tartalma tartama 

Mf. 87/3. 

fáradság fáradtságot fáradtságtól fáradságot fáradságot fáradtságot 

Mf. 90/3. 

dob     A dobos használja a dobot. A fiú labdát dob. 

Mf. 91/5. 

fűz ég fő 

Mf. 92/1. 

Kiszúrja a szemét a kosz/hulladék. 

Nem merek belenézni a kútba, amikor vizet húznak. 

Olyan nagy a hasad, hogy majdnem szétszakad rajtad a póló. 

 

 

Ma folytatjuk a szavak vizsgálatát a hangalak és jelentés viszonya alapján. 

Füzetedbe dolgozz! 

 

    

  



 

57. óra    05.19. 

 Rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak 

(1 sor kimarad) 

Rokon értelmű szavak - szinonimák: 

Egy jelentéshez többféle hangalak társul. Használatukkal más-más hangulatú lesz a szöveg. 

jelölése:  H1 

  H2  J 

  H3 

 

pl:  kutya – eb  paraj – spenót  kukorica – tengeri - törökbúza 

 nevet – kacag – vigyorog – hahotázik  

 

Vannak olyan rokon értelmű szavak, melyek jelenése között fokozatbeli különbség van. 

 

pl: kocog – fut – rohan - száguld 

(1 sor kimarad) 

Ellentétes jelentésű szavak: 

Az ellentétes jelentésű szavak hangalakja eltérő, jelentésük egymással ellentétes. 

Főként a melléknevek körében gyakoriak. 

jelölése: H1 – J1 

          ↕ 

   H2 – J2  

 

pl.: kicsi – nagy  

  rövid – hosszú 

  sok – kevés  

 

Hf: Tk. 84., 87-88. oldal elolvasása, megtanulása + füzet szabályok megtanulása 

 

Mf. 88/2. 4.   89/1. lap tetején 93/1.    94/7.,  9.a  

 

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

05. 24-én vasárnap 18.00 óráig! 

 

  



Dylan, Gábor 

¡Ahora mejore las soluciones para las tareas de su libro de trabajo con autocontrol! 

Mf. 85/1.  

helyiség helység 

egyelőre egyenlőre 

egyhangúan egyhangúlag 

Mf. 87/1.  

bizonyság – bizonyíték bizonyosság - meggyőződés 

egyesség – egyetértés, összhang egyezség – megállapodás 

emberiség – a világon élő minden ember emberiesség – emberhez méltó, tisztességes 

magatartás 

szível – szeret, kedvel (meg)szívlel – fontolóra vesz 

tanúság – bizonyság, tanúskodás tanulság – okulás 

Mf. 87/2. 

ízetlen  íztelen  felelősök felelősek gyorsak gyorsok 

tartalma tartama 

Mf. 87/3. 

fáradság fáradtságot fáradtságtól fáradságot fáradságot fáradtságot 

Mf. 90/3. 

dob     A dobos használja a dobot. A fiú labdát dob. 

Mf. 91/5. 

fűz ég fő 

Mf. 92/1. 

Kiszúrja a szemét a kosz/hulladék. 

Nem merek belenézni a kútba, amikor vizet húznak. 

Olyan nagy a hasad, hogy majdnem szétszakad rajtad a póló. 

 

Trabaja en tu cuaderno! ¡Escribe el material de la lección en húngaro!  

 

57. lesson    05.19.  

            Palabras afines y contradictorias  

(Queda 1 línea) 

Palabras relacionadas - sinónimos:  

Un informe está asociado con varios tonos. Usarlos hará que el texto se vea diferente. 

marcado:    

  H1 

  H2  J 

  H3 

 

por ejemplo: perro: kutya – eb   

espinacas: paraj – spenót 

maíz: kukorica – tengeri - törökbúza 

  sonrisa: nevet – kacag – vigyorog – hahotázik  

 



Hay palabras afines que tienen una diferencia de grado entre sus apariencias. 

 

por ejemplo: correr: kocog – fut – rohan - száguld 

lento     rápido 

 

(Queda 1 línea)  

Palabras con significados opuestos:  

Las palabras con significados opuestos tienen diferentes sonidos y significados opuestos. Son 

especialmente comunes entre los adjetivos. 

marcado:  H1 – J1 

          ↕ 

   H2 – J2  

por ejemplo:  pequeño – grande  

corto – largo  

mucho – menos   

 

HF: Tk. 84., 87-88. lectura de páginas, aprendizaje + aprendizaje de reglas de folletos  

 

Mf. 88/2. 4.   89/1. parte superior de la página 93/1.    94/7.,  9.a  

 

Tome una foto del libro completo y las páginas del folleto y cárguelas en Google Classroom 

el domingo 24 de mayo a las 6 p.m.  



Kainat Younas 

Now improve the solutions to your workbook tasks with self-monitoring! 

 

Mf. 85/1.  

helyiség helység 

egyelőre egyenlőre 

egyhangúan egyhangúlag 

Mf. 87/1.  

bizonyság – bizonyíték bizonyosság - meggyőződés 

egyesség – egyetértés, összhang egyezség – megállapodás 

emberiség – a világon élő minden ember emberiesség – emberhez méltó, tisztességes 

magatartás 

szível – szeret, kedvel (meg)szívlel – fontolóra vesz 

tanúság – bizonyság, tanúskodás tanulság – okulás 

Mf. 87/2. 

ízetlen  íztelen  felelősök felelősek gyorsak gyorsok 

tartalma tartama 

Mf. 87/3. 

fáradság fáradtságot fáradtságtól fáradságot fáradságot fáradtságot 

Mf. 90/3. 

dob     A dobos használja a dobot. A fiú labdát dob. 

Mf. 91/5. 

fűz ég fő 

Mf. 92/1. 

Kiszúrja a szemét a kosz/hulladék. 

Nem merek belenézni a kútba, amikor vizet húznak. 

Olyan nagy a hasad, hogy majdnem szétszakad rajtad a póló. 

 

Work in your notebook! Write the sketch in Hungarian! 

 

57. óra     05.19.  

Cognate and contradictory words  

(1 line left out)  

Related words - synonyms:  

A report is associated with several tones. Using them will make the text look different. 

Marking: 

  H1 

  H2  J 

  H3 

      

eg:  dog: kutya – eb   

spinach: paraj – spenót 

maize: kukorica – tengeri - törökbúza 

 smile: nevet – kacag – vigyorog – hahotázik  



There are cognate words that have a degree difference between their appearances.  

eg:  runing: kocog – fut – rohan - száguld 

(1 line left out)  

Words with opposite meanings:  

Words with opposite meanings have different sounds and opposite meanings. They are 

especially common among adjectives. 

Marking: H1 – J1 

          ↕ 

   H2 – J2  

 eg.: small – big 

  short – long 

  small - lot 

 

 

Hf:  Tk. 84, 87-88. page reading, learning + booklet rules learning  

Mf. 88/2. 4. 89/1. top of the page 93/1. 94/7., 9.a 

 

Take a photo of the completed workbook and booklet pages and upload them to Google 

Classroom on Sunday, May 24 at 6 p.m. 

 


