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Predmet a ročník 

Tantárgy és évfolyam 

Maďarský jazyk a literatúra – 6. ročník 

Magyar nyelv és irodalom – 6. évfolyam 

Učivo (názov videa) 

Tananyag 

Podstatné mená (zemepisné názvy a ich pravopis) –  

A főnevek (a földrajzi nevek helyesírása) 

Kľúčové slová 

Kulcsszavak 

podstatné meno, vlastné meno, zemepisné názvy, pravopis 

főnév, tulajdonnév, földrajzi név, helyesírás 

 

A tulajdonnevek egyik csoportja a földrajzi helyek – pl. földrészek, országok, folyók, 

hegyek, városok, utcák, hidak stb. – megkülönböztetésére szolgáló földrajzi nevek. 

Helyesírásukra különösen ügyelni kell, főleg a több szóból álló és a kötőjellel írandó alakok 

esetében.  

Ide tartoznak: 

a. világrészek: Afrika, Dél-Amerika 

b. országok: Kanada, Szlovákia, Szlovák Köztársaság, Alabama 

c. tájegységek: Bodrogköz, Csallóköz, Kisalföld, Duna mente 

d. közterületek: Széplak utca, Apollo híd, Párkány 

e. hegyek: Sváb-hegy, Gellért-hegy, Mecsek, Északi-középhegység 

f. vizek: Velencei-tó, Kaszpi-tenger, Csele-patak 

g. égitestek: Tejút, Göncölszekér, Fiastyúk 

4 csoport: 

1. az egy elemű földrajzi nevek: pl. Pozsony, Kassa, Budapest 

2. a kötőjellel írt földrajzi nevek – valaminek a része: pl. Dél-Szlovákia 

3. az utótag járás, megye, utca, tér, köz, fasor, stb.: pl. Nagyszombat megye 

4. az utótag alföld, síkság, hegy, óceán, árok, stb.:  

a. az előtag köznév vagy melléknév: pl. Csendes-óceán 

b. az előtag tulajdonnév vagy idegen kifejezés: pl. János-hegy 

 

 

Lapozgasd a földrajzi atlaszodat! Gyűjts ki belőle 3-3 példát az alábbi 

csoportokhoz! Ügyelj a helyesírásukra! 

 

a. ország: ___________________________________________________________________ 

b. város: ____________________________________________________________________ 

c. óceán: ____________________________________________________________________ 

d. folyó: ____________________________________________________________________ 

e. hegy: _____________________________________________________________________ 

f. megye: ____________________________________________________________________ 

g. tájegység: _________________________________________________________________ 

h. tér: ______________________________________________________________________ 

i. utca: ______________________________________________________________________ 

j. tó: _______________________________________________________________________ 

 

 



   

Melyik a helyes írásmód? Húzd alá! 

 

Gesztenye fasor Gesztenye-fasor 

János-forrás János-Forrás 

Árpád-híd Árpád híd 

Tatai-árok tatai-árok 

Atlanti-óceán Atlanti-Óceán 

Fő tér Fő-tér 

Gellért-hegy Gellért hegy 

Dél-Alföld Dél-alföld 

 

 

Kösd össze az összetartozó szavakat! Írd le írott betűkkel helyesen a földrajzi 

neveket! 

 

ERZSÉBET   TÓ   _______________________________ 

KIS    JÉGBARLANG _______________________________ 

SZALAJKA   HÍD   _______________________________ 

BALATON   ÁZSIA   _______________________________ 

CSORBA   VÖLGY  _______________________________ 

DOBSINAI   FELVIDÉK  _______________________________ 

 

 

Írj 3-3 dolgot, ami érdekes volt, ami új volt számodra és ami meglepett téged! 


