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I. A szófajok elkülönítésének szempontjai 

1. Milyen szempontok alapján különíthetők el az egyes szavak szófaji csoportokba? 

 

 

Ezek: 

1) A szó szótári jelentése. 

2) A szó alaki viselkedése; 

3) A szó mondatbeli szerepe. 

4) A szó szövegbeli szerepe. 

2. Jelentésük alapján milyen osztályba sorolhatóak a szavak? 

 

Jelentésük alapján a szavak lehetnek: 

 fogalmi jelentésűek – ide tartoznak az ún. alapszófajták, 

 viszonyjelentésűek – ebbe a csoportba tartoznak az ún. viszonyszók. 

3. Alaki viselkedésük alapján és tőtani sajátosságaik alapján milyen osztályba 

sorolhatóak a szavak? 

Alaktani viselkedésük, azaz toldalékolhatóságuk szerint a szavak lehetnek: 

 toldalékolhatóak – az alapszófajták általában toldalékolhatóak, 

 nem toldalékolhatóak – a viszonyszavak és a mondatszók nem, vagy alig toldalékolhatóak. 

4. Mondatbeli szerepük szerint milyen csoportokba sorolhatjuk a szavakat? 

 

A szavak mondatbeli viselkedése azt jelenti, hogy a mondatban milyen mondatrész szerepét 

tölthetik be, illetve milyen mondatrészekkel bővíthetők. 

 

Ezek szerint lehetnek: 

 önálló mondatrészek és bővíthetők – az alapszófajtákra jellemző, kivétel a névmások, 

 önállóan nem mondatrészek és nem bővíthetők a viszonyszavak, 

 önállóan nem mondatrészek és nem bővíthetők, de önálló tagolatlan mondatok, 

tagmondatok a mondatszók. 

A magyar szókészlet szavait négy fő szempont alapján szófaji kategóriákba sorolhatjuk. 
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5. A fenti csoportosításokat összegezve, tehát milyen szófajcsoportokat különböztetünk 

meg? 

 

 

1) alapszófajok, 

2) viszonyszók, 

3) mondatszók. 

 

II. Az alapszófajok csoportjába tartozó szófajok 

1. Melyek az alapszófajok közös tulajdonságai? 

 

 

 önálló, tartalmas fogalmi jelentésük van;  

 toldalékolhatók; 

 önálló mondatrészek a mondatban, bővítményeket vehetnek fel vagy alig bővíthetők 

(pl. névmások). 

2. Mely szófajták tartoznak az alapszófajok csoportjába? 

 

 

Ezek: 

 ige (cselekvést, történést, létezést, állapotot, állapotváltozást fejez ki – pl. úszik, törik, lesz, 

szédül, elsápad), 

 főnév (köznév, tulajdonnév: személynév, állatnév, földrajzi név, égitestek nevei, 

intézménynév, művek címei, újságcímek, díjak nevei, márkanevek, pl. terem, József Attila, 

Vuk, Balaton, Merkur, Szegedi Nemzeti Színház, Virrasztók, Magyar Hírlap, Állami Díj, Tibi 

csoki), 

 melléknév (tulajdonságot, minőséget fejez ki – pl. jószívű, magas, értékes), 

A magyar szókincs három nagy szófajcsoportba sorolható: 

Az alapszófajoknak: 

Az első csoport az ún. valódi alapszófajok csoportja. Ezekkel írjuk le a világ jelenségeit. 
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 számnév (mennyiséget fejez ki, fajtái: 1. tőszámnév, pl. 15; 2. sorszámnév, pl. 15., 

harmadik; törtszámnév, pl. egy ötöd), 

 határozószó (helyre, időre, módra utal, pl. messzire, sokáig, jól), csak korlátozottan 

toldalékolható, 

 ebbe a csoportba tartoznak a hangutánzó, hangulatfestő szavak is (pl. kopp, kár, cammog, 

slattyog). 

3. Mely szófajták alkotják az alapszófajok második csoportját? 

 

 

Tulajdonságaik némileg eltérnek a valódi alapszófajoktól, mert: 

 jelentésüket a szövegben nyerik el; 

  ragot felvehetnek, képzőt csak nagyon ritkán vesznek fel; 

  lehetnek önálló mondatrészek, de alig bővíthetők. 

 

Fajtái: 

 főnévi névmások (főnevet helyettesítenek): személyes névmás, birtokos névmás, 

kölcsönös névmás, mutató névmás, kérdő névmás, vonatkozó névmás, visszaható név, 

általános névmás, határozatlan névmás – pl. én, te, ők; enyém, övék; egymást; ez, az; ki?; 

aki; magam, magad; minden, mindenki, senki; valaki; 

 melléknévi névmások (melléknevet helyettesítenek): mutató névmás, kérdő névmás, 

vonatkozó névmás, általános és határozatlan névmás – pl. ilyen, olyan; milyen?; amely, 

amilyen; bármilyen; valamilyen; 

 számnévi névmások (számnevet helyettesítenek): mutató névmás, kérdő névmás, 

vonatkozó névmás, határozatlan és általános névmás) – pl. ennyi, annyi; mennyi?; amennyi; 

bármennyi; valamennyi;  

 határozószói névmások: (határozószót helyettesítenek) – pl. így, itt; hogyan?; ahogy, 

ahol; mindenkor, sehol; valahogyan. 

 

  

Az alapszófajok második csoportja a névmások. A névmások a valódi alapszavak 

helyettesítői. 
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4. Mely szófajok alkotják az alapszófajok harmadik csoportját? 

 

 

Ezek: 

 főnévi igenév (pl. énekelni), 

 melléknévi igenév, amely lehet 

 folyamatos melléknévi igenév (pl. éneklő kisgyerek), 

 befejezett melléknévi igenév (pl. az elénekelt dal), 

 beálló melléknévi igenév (pl. az eléneklendő dal, 

 határozói igenév (pl. énekelve, énekelvén) – ezek nem toldalékolhatók. 

 

III. A viszonyszók csoportjába tartozó szófajok 

1. Mi jellemző a viszonyszavak csoportjára? 

 

 

 jelentésüket más szavakhoz viszonyulva töltik be, 

 általában nem toldalékolhatók (kivétel a segédigék, pl. jönni fog, jönni fognak), 

 önállóan nem mondatrészek, így nem is bővíthetők mondatrésszel. 

 

Fajtái:  

 névelő (határozott: a, az, határozatlan: egy) 

 névutó (pl. pad alatt, pad előtt) 

 segédige (pl. fog, lesz – a jövő idő kifejezésére, volna – a feltételes mód kifejezésére) 

 igekötő (pl. le, fel, át, rá) 

 kötőszó (pl. és, mert, de, tehát, is-is, nemcsak…, hanem…. is) 

 szóértékű módosítószó (pl. a tagadószavak: nem, sem – csak annak a szónak a jelentését 

módosítják, ami előtt állnak). 

Az alapszófajok harmadik csoportját az igenevek alkotják. Mivel két szófaj tulajdonságaival 

rendelkeznek, ezért az igeneveket átmeneti szófajoknak nevezzük. 

 

A viszonyszavak jellemzői: 
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IV. A mondatszók 

1. Hogyan viselkednek a mondatszók? 

 

 

 érzelmet, indulatot, akaratot, véleményt fejeznek ki, 

 nem toldalékolhatók, 

 önálló mondatrészek nem, önálló, tagolatlan, szervetlen mondatok lehetnek (pl. Hű, de 

jó!) 

 

Fajtái: 

 indulatszók (pl. na, hej, ó ), 

 mondatértékű módosítószók – az egész mondat, tagmondat jelentését módosítják, pl. 

megerősítenek, nyomatékosítanak, bizonytalanná tesznek (pl. bizonyára, valószínűleg, sőt, 

talán). 

 

V. A több szófajú szavak 

1. Hogyan viselkednek a mondatszók? 

 

 

Például: Az olvasó kérdez az írótól. – olvasó = főnév, a mondat alanya. Az olvasó gyermek 

elmélyülve lapozgatja a könyvét. – olvasó = folyamatos melléknévi igenév, jelzője a gyermek 

alanynak. 

 

 

Felhasznált irodalom: 

Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9. évfolyam 

számára. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2014. ISBN 978-963-19-7461-4 (54–68. 

o.) 

A mondatszók jellemzői: 

Egyes szavak több szófajba is beletartozhatnak. 

A szövegkörnyezet alapján egyértelműen el tudjuk dönteni, hogy a szó éppen melyik 

szófaji kategória szerepét tölti be. 
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Ajánlott médiaelem: 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-

szintek/magyar-nyelv-szofaji-rendszere-i 

 Videofilm 

 Teszt 

A tananyag kifejtése, szemléltetése. 

Interaktív feladatsor – gyakorlás, 

önellenőrzés. 

 

A magyar nyelv szófajai  

A MAGYAR NYELV SZÓFAJAI 

ALAPSZÓFAJOK 

Valódi alapszófajok Névmások Igenévi alapszófajok 

 ige 

 főnév 

 melléknév 

 számnév 

 - határozószó 

 csak főnevet 

helyettesítő névmás; 

 főnevet, melléknevet, 

számnevet, 

határozószót is 

helyettesítő névmás 

 főnévi igenév 

 melléknévi igenév 

 folyamatos 

 befejezett 

 beálló 

 határozói igenév 

VISZONYSZÓK 

névelő, névutó, igekötő, segédige, kötőszó, szóértékű módosítószó 

MONDATSZÓK 

indulatszó, mondatértékű módosító szó 

 

 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS 

Nyelvtan Középszint Segédanyag 

TÉMAKÖR A nyelvi szintek 

TANANYAG CÍME Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók (ábra, feladat) 

http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/magyar-nyelv-szofaji-rendszere-i
http://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvi-szintek/magyar-nyelv-szofaji-rendszere-i
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Feladat 

Milyen szófajták az alábbi vers kiemelt szavai? 

 

Romhányi József: MESE A SZÁMOLNI TUDÓ OROSZLÁNRÓL 

 

 

Szorongva ment ki reggel Leó a porondra, 

mert várta már 

a goromba idomár, 

hogy tanszernek használva rút ostorát, 

számolásra tanítsa az ostobát. 

– Mondd meg, mennyi egy meg egy, 

vagy ütlek, hogy meggebedj! – 

De hiába pattogtatott peckesen, 

nem ment annak még az első lecke sem. 

Szégyenében később szegény vadállat 

feladott egy nehéz példát magának. 

Megoldotta szépen aznap este még: 

elosztotta néggyel gonosz mesterét. 
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Megoldás 

ki: viszonyszó, igekötő 

Leó: valódi alapszófaj, főnév, tulajdonnév 

használva: alapszófaj, határozói igenév 

egy: valódi alapszófaj, számnév, határozott, tőszámnév 

de:  viszonyszó, mellérendelő kötőszó 

peckesen: valódi alapszóaj, módhatározószó vagy ragos melléknév 

nem: viszonyszó, szóértékű módosítószó, tagadószó 

annak: alapszófaj, mutatónévmás 

első: valódi alapszófaj, számnév, határozott, sorszámnév 

magának: alapszófaj, visszaható névmás 

még: valódi alapszófaj, időhatározószó 

 

TIPP! 

Diák Mentor 

Gyűjts példákat az egyes szófajokra kedvenc 

zenéid szövegéből! 

Az általános iskolában tanult szófajták 

felelevenítése. 

FONTOS FOGALMAK 

 szótári jelentés 

 alaki viselkedés 

 mondatbeli szerep 

 fogalmi jelentés 

 viszonyjelentés 

 toldalékolhatóság 

 alapszófajták 

 ige 

 főnév 

 mellékév 

 számnév 

 határozószó 

 névmások 

 igenevek 

 főnévi igenév 

 melléknévi igenév 

 határozói igenév 

 viszonyszók 

 névelő 

 névutó 

 segédige 

 igekötő 

 kötőszó 

 szóértékű módosítószó 

 mondatszók 

 tagolatlan mondat 

 tagmondat 

 indulatszavak 

 mondatértékű módosítószó 

 átmeneti szófajok 

 szövegkörnyezet 
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KÉPSZERŰSÉG – VIZUALIZÁCIÓ 

DIAGRAMOK 

A VENN-DIAGRAM 

A Venn-diagramot matematikából ismered. Ez az egyszerű ábra jó szolgálatot tehet a magyarórán 

is, amikor különböző műveket vagy szereplőket kell összevetni adott, vagy általad meghatározott 

szempontok alapján. 

A Venn-diagram nem más, mint egymást metsző körök. A „halmazok” közötti hasonlóságokat azok 

a területek jelzik, ahol a körök metszik egymást. Azok a területek pedig, amelyek a metszési 

területen kívül esnek, a különbségeket. 

A Venn-diagram különösen alkalmas eszköze  

 a műelemzésnek, ezen belül 

 az egyes korszakok, jellemek, életutak stb., közötti hasonlóságok és különbségek 

megjelenítésének, 

 a nyelvi jelenségek, grammatikai jellemzők ábrázolásának. 

És sorolhatnánk. 

A Venn-diagram készítését érdemes azzal kezdeni, hogy szempontokat jelölünk meg. Például: 

életút, műfaj, stílus stb. Ezek a szempontok képezik az egyes körök tartalmát. 

Az alábbiakban példaként fiktív szerzők összehasonlítására adunk példát. 
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A VENN-DIAGRAM 

Az idődiagram a tanulás bármelyik szakaszában, de különösen az érettségire való felkészüléskor 

hasznos segédeszköz. Az érettségire való felkészülés ugyanis alkalmat ad arra, hogy a napi 

felkészülés során „leckékre” töredezett ismereteinket egységbe szervezzük, megtaláljuk a 

kapcsolódási pontokat, összefüggéseket. Ennek egyik vonatkozása az időbeliség. 

Az idődiagramon jól megjeleníthetők  

 nagyobb időszakok,  

 kortörténeti jellemzők,  

 stílusok,  

 a szerzők életművének szakaszai,  

 a művek időszerkezete,  

 a cselekmény időbelisége, előrehaladása,  

 a több szálon futó cselekmény kapcsolódási pontjai stb.  

Abban is segíthet az idődiagram, hogy érthetőbbé tegye a szerző szándékát, miért pont az adott 

módját választotta az időkezelésnek.  

 

 

 



 

 

3 

DIAGRAMOK 

07. 

Az idődiagram készítésének menete: 

 Tűzd ki célul mit és miért akarsz vizsgálni! Ez lehet egy olyan korszak (tétel), ami nagy 

időszakot ölel át, eseménydús, sok adatot kell megjegyezni, ráadásul időben is el kell 

helyezni őket. 

 Készíts jegyzeteket az időben összetartozó eseményekről, szereplőkről, helyzetekről. 

 Válaszd ki, a céljaidnak milyen típusú diagram felel meg a legjobban. Ez attól is függhet, 

mennyi információt akarsz beleírni, vagy, hogy az időbeliségnek milyen típusát 

vizsgálod.  

 Ezután válaszd ki a diagram típusát. 

Erre adunk néhány példát. De te is kitalálhatsz idődiagramokat, például lehet az egy 

egyszerű koordinátarendszer is, ahol az abszcissza az idővonal, az ordináta az 

események sora, az egyes területek pedig az időintervallumok (pl. bal felső a távoli 

jövő, jobb felső a közeli jövő, bal alsó a közeli múlt, jobb alsó a régmúlt.) 

 Érdemes a különböző idősíkokat (ha vannak), különböző színekkel jelölni  

 

 

 

 Az idődiagram lehet egy idővonal, de más alakzatokkal is dolgozhatunk. A lényeg, 

minél szemléletesebb, és ezáltal megjegyezhetőbb legyen. Például:  

 

 

 

 

Vagy: 

 

 

 

 

 

Forrás: http://arkadia.pte.hu/magyar/tananyag/fekete_szingli 

http://arkadia.pte.hu/magyar/tananyag/fekete_szingli
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KÉPSZERŰSÉG – VIZUALIZÁCIÓ 

DIAGRAMOK 

 

Témajavaslatok a diagram használatához 

A VENN-DIAGRAM 

Téma Tartalom 

A műnemek és a műfajok 

A diagram három, egymást metsző köre a három 

irodalmi műnemnek felel meg. A körökbe az adott 

műnemhez tartozó műfajok kerülnek, a metszetekbe 

pedig az átmenti műfajok nevei, pl. elbeszélő 

költemény (epika és líra metszete).  

A hármas metszet egyetlen eleme: a ballada.  

Három Halotti beszéd 

Az eredeti szöveg, valamint Kosztolányi és Márai 

Halotti beszédének összehasonlítása történik itt meg 

a diagram segítségével. A csak az adott műre 

jellemző elem kerül a körbe, a kettes metszetbe két 

mű közös pontjai, míg a hármas metszetbe a három 

mű hasonló vonásait soroljuk.  

Három szerző, egy téma 

Janus Pannonius, Petőfi és Ady egy-egy tájleíró 

költeménye kerül a három körbe: a Búcsú Váradtól, a 

Puszta télen és A magyar Ugaron című versek. A 

téma közös, tehát a hármas metszetbe a „tájleíró 

vers” kifejezés kerülhet. A 2-2 vers hasonlóságai a 

megfelelő metszetbe kerülnek, pl. Janus és Petőfi: a 

tél; Petőfi és Ady: a puszta. A megkülönböztető 

vonások a körökbe kerülnek. 

TANTÁRGY SZINT TÍPUS FELHASZNÁLÓ 

Magyar nyelv és irodalom Közép Módszertani útmutató Mentor 

TÉMAKÖR Vizualizáció 

TANANYAG CÍME Diagramok 
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IDŐDIAGRAM 

Téma Tartalom 

A reneszánsz 

Mivel a reneszánsznak számos alkorszaka van, ezért 

mindenképp érdemes a jobb áttekinthetőség 

érdekében ezt vizualizálni. Az alkorszakokhoz 

művészeket (festők, szobrászok, zenészek, írók, 

költők) és műveket rendelhetünk. 

Ady életútja 

Ady Endre életének legfontosabb állomásait, 

munkahelyeit (folyóiratok, napilapok stb.), valamint 

publicisztikáját mutatjuk be az ábra segítségével.   

Babits Mihály költői 

korszakai 

Babits Mihály költői pályafutásának főbb állomásait 

mutatja be az ábra, különös tekintettel a rá hatást 

gyakorló stílusokra, költői életművekre és 

filozófiákra. 

Odüsszeusz utazása 

Odüsszeusz kalandos tengeri utazásának 

kronológiáját, állomásait, történéseit mutatja be a 

diagram.  

Egy magyar nábob 

cselekménye 

A regény több cselekményszálon fut, ezek 

érzékeltetéséhez, azaz a szimultán történések 

ábrázolásához használjunk több, párhuzamos 

idődiagramot. 

 

 


