
Tantárgy: Magyar nyelv 

Téma: A szavak szerkezete 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2020. 05.26. 

Végezz önellenőrzést! 

Mf. 81/1a 

aláhúzandó szavak:  

kukorékolással, kotkodácsolnak, gágognak, hápognak, burukkolnak, vakkantásaival, nyerítése, 

bőgése, mekegéssel, röfögés  

Mf. 82/3b. 

csip-csip-csip  ripp – rip hajnal dan-daru gi-gá-gu  röf-röf-röf 

be-e-e  mek-mek-mek 

Mf. 83/7. 

pufi: dagi, duci, pufók, pókhasú, behemót, hájpacni, puffancs, debella, hájas, hústorony, koca, 

gömböc 

langaléta: hórihorgas, nyakigláb, nyurga, nyúlánk, colos, nyakigláb, égimeszelő,  sudár,  egetverő, 

lapaj, óriás, égigérő,  

Mf. 84/1. 

csobog/csobban - csörgedezik susog  zizeg/zizzen – ropog/roppan  fütyül 

dörren/dörög  koppan/kopog  

Mf. 97/2. 

dolgozik dicskszik folyamatosan beszél 

ravasz, furfangos spórolós/kapzsi  akadékoskodó 

Mf. 97/6. 

nagy fába vágja a fejszéjét. 

ordít, mint a fába szorult féreg 

fát lehet hasogatni a hátán 

rossz fát tesz a tűzre 

nem látja a fától az erdőt 

fára mászik tőle 

Mf. 98/8. 

mint macska a forró kását. 

mint a templom egere. 

mint kiskutya az ugatásba. 

mint a szamár. 

mint a fecske / papagáj. 

Mf. 99/12. 

Sz K Sz K Sz K Sz K   

 

Ma folytatjuk a szavak vizsgálatát. Most a szavak szerkezetével fogunk foglalkozni. 

Füzetedbe dolgozz! 



 

58. óra    05.26. 

            A szavak szerkezete 

(1 sor kimarad) 

                Szó 

 

Egyszerű szó      Összetett szó 

 

Tőszó   Toldalékos szó  Összetett szó      Többszörösen összetett szó 

(1 sor kimarad) 

Egyszerű szó: 

Nem bonthatók fel két vagy több szóra. 

Tőszó: 

A szótőhöz semmilyen toldalék nem kapcsolódik. 

 tőszó = szótő 

pl: alma 

Toldalékos szó: 

A szótőhöz valamilyen toldalék(ok) kapcsolódik. 

 toldalékos szó = szótő + toldalék(ok) 

Összetett szó: 

Az összetett szavak két tagból, előtagból és utótagból állnak. 

összetett szó = előtag + utótag 

pl:  cipőfűző = cipő + fűző 

Többszörösen összetett szó: 

Az olyan összetett szót, amelynek akár előtagja, akár utótagja – akár mindkettő – maga is összetett 

szó. 

pl: gyógyszertár = gyógyszer + tár 

   gyógy+szer 

 (1 sor kimarad) 

Toldalékok fajtái: 

Képző: 

Az a toldalék, amely új szót alkot. A képző mindig közvetlenül a szótő után áll, megváltoztatja a 

szó jelentését, gyakran a szófaját is. 

 képzett szó = szótő + képző 

pl: halász = hal + -ász 

Jel: 

Az a toldalék, amely az alapszó szófaját és alapjelentését nem változtatja meg, de a jelentését 

módosítja. 

 pl: halak = hal + a(kötőhang) + k (többesszám jele) 

Rag: 

Az a toldalék, amely a szónak más szavakhoz való mondatbeli viszonyát jelöli.  

pl: halról = hal + -ról 

  



Toldalékok sorrendje: 

A szavakhoz illesztett toldalékok sorrendje mindig kötött.  

szótő + képző + jel + rag  

Nem kell mindig mindegyik toldaléknak szerepelnie, de a sorrend nem változhat. 

A ragot már nem követheti semmi a szóban.  

 

Hf: Tk. 95-100., oldal elolvasása, megtanulása + füzet szabályok megtanulása 

 

Mf. 102/2-3.   103/4.  103/1. 104/1 b,c 106/6-7. 112/1. 

 

2020. 06. 05-én, pénteken témazáró dolgozatot írunk nyelvtanból. 

A dolgozat megírása mindenki számára kötelező. 

Anyaga: hangalak és jelentés viszonya 

              szavak szerkezete 

 

 

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

06. 01-én, hétfőn 18.00 óráig! 

 

  



Dylan, Gábor 

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

Mf. 81/1a 

aláhúzandó szavak:  

kukorékolással, kotkodácsolnak, gágognak, hápognak, burukkolnak, vakkantásaival, nyerítése, 

bőgése, mekegéssel, röfögés  

Mf. 82/3b. 

csip-csip-csip  ripp – rip hajnal dan-daru gi-gá-gu  röf-röf-röf 

be-e-e  mek-mek-mek 

Mf. 83/7. 

pufi: dagi, duci, pufók, pókhasú, behemót, hájpacni, puffancs, debella, hájas, hústorony, koca, 

gömböc 

langaléta: hórihorgas, nyakigláb, nyurga, nyúlánk, colos, nyakigláb, égimeszelő,  sudár,  egetverő, 

lapaj, óriás, égigérő,  

Mf. 84/1. 

csobog/csobban - csörgedezik susog  zizeg/zizzen – ropog/roppan  fütyül 

dörren/dörög  koppan/kopog  

Mf. 97/2. 

dolgozik dicskszik folyamatosan beszél 

ravasz, furfangos spórolós/kapzsi  akadékoskodó 

Mf. 97/6. 

nagy fába vágja a fejszéjét. 

ordít, mint a fába szorult féreg 

fát lehet hasogatni a hátán 

rossz fát tesz a tűzre 

nem látja a fától az erdőt 

fára mászik tőle 

Mf. 98/8. 

mint macska a forró kását. 

mint a templom egere. 

mint kiskutya az ugatásba. 

mint a szamár. 

mint a fecske / papagáj. 

Mf. 99/12. 

Sz K Sz K Sz K Sz K 

   

Hoy continuamos examinando las palabras. Ahora nos ocuparemos de la estructura de las 

palabras. Trabaja en tu cuaderno! 

¡Escribe el material de la lección en húngaro!  

 

  



58. lesson    05.26.  

          La estructura de las palabras  

(Queda 1 línea)  

                Palabra 

 

Palabra simple      Palabra compuesta 

 

Tejido   Prólogo Adjetivo Palabra compuesta      Palabra compuesta múltiple  

 

(Queda 1 línea)  

Palabra simple:  

No se pueden dividir en dos o más palabras. 

Tejido:  

No hay sufijo asociado con la palabra. 

palabra = sustantivo por ejemplo, manzana  

Prólogo Adjetivo:  

El sufijo está asociado con algunos sufijos.  

sufijo = sufijo + sufijo (s)  

Palabra compuesta:  

Las palabras compuestas consisten en dos miembros, un prefijo y un sufijo.  

palabra compuesta = prefijo + sufijo  

Por ejemplo: cordones = zapatos + corsés  

Múltiples palabras compuestas:  

Una palabra compuesta que tiene un prefijo o un sufijo, o ambos, es en sí misma una palabra 

compuesta.  

Por ejemplo: farmacia = medicina + tienda agente terapéutico   

(Queda 1 línea)       

Tipos de sufijos:  

Formación:  

El sufijo que forma una nueva palabra. El sufijo siempre se coloca inmediatamente después de la 

vocal, cambiando el significado de la palabra, a menudo también el tipo de palabra.  

palabra entrenada = preposición + sufijo  

pl: halász = hal + -ász 

Señal:  

Un sufijo que no cambia el tipo de palabra y el significado básico de la palabra clave pero modifica 

su significado.   

pl: halak = hal + a(kötőhang) + k (többesszám jele) 

Roer:  

Un sufijo que denota la relación de oración de una palabra con otras palabras.  

pl: halról = hal + -ról 

Secuencia de sufijos: 

El orden de los sufijos adjuntos a las palabras siempre es fijo.  

palabra + forma + signo + trapo  

No es necesario incluir todos los sufijos, pero el orden no puede cambiar.  

El trapo ya no puede ser seguido por nada en la palabra. 

 



 

 

El viernes 5 de junio de 2020, escribiremos una disertación sobre gramática.  

Escribir la tesis es obligatorio para todos.  

Material: la relación entre los sonidos y el significado               

    estructura de palabras 

 

 

HF: Tk.95-100. lectura de páginas, aprendizaje + aprendizaje de reglas de folletos  

 

Mf. 102/2-3.   103/4.  103/1. 104/1 b,c 106/6-7. 112/1. 

 

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

lunes 02. de junio a las 6 p.m. 

 


