
   

PL predmet rocnik nazov 

Predmet a ročník 

Tantárgy és évfolyam 

Maďarský jazyk a literatúra – 6. ročník 

Magyar nyelv és irodalom – 6. évfolyam 

Učivo (názov videa) 

Tananyag 

Prídavné mená (stupňovanie a pravopis) – A melléknevek 

(fokozás és helyesírás) 

Kľúčové slová 

Kulcsszavak 

prídavné meno, pravopis, stupňovanie 

melléknév, helyesírás, fokozott alakok  

 

A tulajdonságok mértékét a melléknév fokozásával fejezzük ki. A melléknévnek 3 foka 

van: alapfok: keskeny – nincs jele, középfok: keskenyebb -  jele a -bb, valamint a felsőfok:  

legkeskenyebb - jele: leg- ... -bb. Továbbá megkülönböztetünk egy túlzófokot is: legeslegkeskenyebb – 

jele a legesleg-...-bb. Egyes gyakori melléknevek fokozásakor előfordul, hogy megváltozik a szó 

töve, pl. jó – jobb, hosszú – leghosszabb.  

Nem minden melléknév fokozható. (pl. balatoni, világoskék, hófehér) 

 

A rendhagyó melléknevek: 

1. –só/-ső végű melléknevek (alsó, felső, utolsó, külső, belső): középfok jelét nem használjuk 

felsőfokban pl. legalsó, legfelső, legutolsó, legbelső 

  De: Legfelsőbb Bíróság 

2. –ú/-ű végű összetett melléknevek: 

 a. elvont jelentésű:  az elvont utótagot fokozzuk:  

 rosszmájú – rosszmájúbb – legrosszmájúbb 

     nagyvonalú – nagyvonalúbb – legnagyvonalúbb 

     nagyszájú – nagyszájúbb - legnagyszájúbb 

 b. konkrét jelentésű:  az előtagot fokozzuk és a tagokat mindig különírjuk: 

 kisméretű – kisebb méretű – legkisebb méretű 

     nagyszámú – nagyobb számú - legnagyobb számú 

 

A melléknevek helyesírásakor figyelni kell arra, hogy: 

• végükön az ó, ő, ú, ű mindig hosszú (sűrű, alsó, hosszú, keserű) 

• az s-re végződő melléknevek kiejtése és írása különbözik (kisebb, pirosabb) 

• az –i melléknévképző mindig rövid (keszthelyi, mátrai) 

• a színt jelölő összetett mellékneveket egybeírjuk (narancssárga, királykék) 

• legtöbbször ly szerepel bennük (veszélyes, kristályos, mély) 

• az anyagneveket egybeírjuk (ezüstvilla, pamutzokni) 

• az összehasonlítást kifejező mellékneveket egybeírjuk (hollófekete, mézédes) 

 

Írd le a megadott melléknév ellentétes párját, majd annak középfokú alakját!  

piszkos tiszta tisztább vékony   

régi   éles   

savanyú   lassú   

ügyes   rövid   

hétköznapi   öreg   

alacsony   beteges   

 



   

A megadott melléknévhez illessz színárnyalatot kifejező előtagot, melynek szófaja 

főnév!  

smaragd zöld  fekete 

 fehér  kék 

 szürke  piros 

 

Másold ki a mellékneveket a mondatokból, és írd melléjük a fokozott alakjukat is! 

Meleg napokon az égbolt felhőtlen, a levegő száraz és nyugodt. A forró és nedves időjárás 

már kellemetlen, mert rossz a közérzetünk.  

meleg – melegebb – legmelegebb, felhőtlen - ________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Egészítsd ki a mondatokat -ó, -ő végű melléknevekkel! 

A vasaló talpa .............................................. . Ez a ruha nagyon .........................................., 

a másik pedig szűk. Az ............................................... fagylaltot visszatettem a hűtőszekrénybe. Az én 

magaviseletem mindig .................................................. . A mesékben mindig szerepel egy 

.............................................juhász. A falu végén van egy ........................................., öreg ház.  

Egészítsd ki -j-vel vagy – ly-nal a mellékneveket! 

moso__gós, pe__hes, ünnepé__es, veszé__es, sa__tos, ha__lamos, kirá__i, te__es, 

fo__ékony, va_as, __ószívű, komo__, ha__lékony, kristá__os, tava__i, kristá__tiszta 

 

Írj fogalmazást a tegnapi napodról legalább 5 mondatban! Szerepeljen mindegyik 

mondatodban legalább egy fokozott, valamint az egész szövegben legalább egy 

túlzófokban álló melléknév! Karikázd be a mellékneveket!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Egészítsd ki az alábbi szólásokat, szóláshasonlatokat az odaillő melléknévvel! 

_________________________________, mint a ma született bárány! 

_________________________________, mint a tavalyi kos. 

_________________________________ fába vágja a fejszéjét. 

_________________________________, mint a makk! 

_________________________a bors, de _________________________. 

 

Gondold át, mit tanultál meg! 


