
A melléknév – bővített változat! Kérlek, mindent írj a füzetbe! 
  
Fogalma: 
-          A melléknév tulajdonságot, minőséget, hovatartozást jelölő szófaj. 
  
Kérdőszavai: 
-          Milyen? Melyik? Miféle? Mekkora? 
  
Fajtái: 
A melléknevek különböző tulajdonságokat fejeznek ki: 
1.)    Külső tulajdonság 

nagy, széles, zöld 
2.)    Belső tulajdonság 

becsületes, szerény, bátor 
3.)    Minőség 

silány, kitűnő, kiváló 
4.)    Állapot 

beteg, egészséges 
5.)    Valamivel való ellátottság 

erős, neves, színes 
6.)    Valaminek a hiánya 

színtelen, névtelen 
7.)    Mérték 

nagydarab, talpalatnyi 
8.)    Helyzet 

külső, belső 
9.)    Valahová tartozás 

falusi, városi, magyar 
  

A melléknév fokozása 
        Fok         fokjel               
a)      alapfok     O (nincs)        

nagy,             okos,           ügyes,            fehér 
b)     középfok  -bb                  

nagyobb,       okosabb,     ügyesebb,      fehérebb 
c)      felsőfok    leg- -bb                       

legnagyobb, legokosabb, legügyesebb, legfehérebb 
  
A melléknév helyesírása 
1.)    A melléknevek végén az -ú, -ű mindig hosszú (kivétel nincs). 

szomorú, keserű, gömbölyű, savanyú, homorú, domború 
2.)    Az -s végű melléknevek toldalékos alakjában is csak egy -s betűt írunk. 

okos     = okosabb,    okosan, 
kedves = kedvesebb, kedvesen 
helyes = helyesebb,  helyesen 

3. A –só, - ső végű mellékneveket pl.: alsó, felső, utolsó, külső, belső stb. így fokozzuk: alsó, alsóbb, 

legalsó; felső, felsőbb, legfelső – a felsőfokú alakjában csak a –leg előtagot használjuk! 

4.  Ha az –ú, -ű végű összetett melléknév elvont jelentésű, akkor az utótagot fokozzuk! Pl.: rosszmájú 

(jelentése: rosszindulatú) – rosszmájú – rosszmájúbb – legrosszmájúbb; nagyvonalú – nagyvonalúbb – 

legnagyvonalúbb. 

Ha az összetett melléknév konkrét jelentésű, akkor az előtagot fokozzuk, és a tagokat különírjuk! Pl.: 

kisméretű – kisebb méretű – legkisebb méretű; nagyszámú – nagyobb számú – legnagyobb számú 



Feladatok, gyakorlás 

1. Az alábbi szavak közül csak a mellékneveket írd le! Ha helyesen választottad ki a szavakat, a kezdőbetűk 

összeolvasásával egy új szót kapsz. (diktált szavak: fehér, kéz, ceruza, édes, öt, fa, lila, eres, toll, figyel, 

tanul, lelkiismeretes, magas, egér, könyv, száz, eredményes, tiszta, dob, játszik, epres, sima)  

2. A megtalált szót írd le! Alkoss vele egy mondatot! 

3.Csoportosítva írd le a táblázatba a következő mellékneveket! erős,  ügyes, legfrissebb,  lustább,  erősebb,  

ügyesebb,  leglustább,  frissebb,  legerősebb,  friss,  lusta, legügyesebb      

Jelöld a szótövet a leírt melléknevekben! Írd át színessel a jeleket! 

 

 

 

Alapfok Középfok Felsőfok 
   
   
   
   
 

4. Alkoss melléknevet a megadott főnevekből! Ügyelj a helyesírásra! (Segítség: a melléknév kérdőszavai!) 

FŐNÉV       MELLÉKNÉV  

jég  

hab  

bűn 

méz  

béke  

túró  

selyem  

cukor  

barátság  

mosoly 

 
5. Húzd alá a mellékneveket a szólásban, közmondásban! 

Ritka, mint a fehér holló.                    Szelíd, mint a galamb. 

Kicsi a bors, de erős.                          Vak tyúk is talál szemet. 

Szegény ember vízzel főz.                  Kövér, mint Márton lúdja. 

 


