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A KÉPZETT MELLÉKNEVEK 

Sokszor találkozunk melléknévből vagy valamilyen más szófajból képzett melléknevekkel is. Például: zöld-
es, bűn-ös, tíz-es, tud-atlan, feled-ékeny. A leggyakoribb melléknévképzőket a táblázat mutatja: 

KÉPZŐ PÉLDA (SZÓFAJA) 
KÉPZETT SZÓ 
(MELLÉKNÉV) 

-i, -beli Budapest (főnév), falu (főnév) budapesti, falubeli 

-s/-as/-es/-os/-ös fa (főnév), csend (főnév) piros (melléknév), öt (számnév) fás, csendes, pirosas, ötös 

-ú/-ű/-jú/-jű haj (főnév), fej (főnév), fajta (főnév) 
(rövid) hajú, (nehéz) fejű, 
(ismeretlen) fajtájú 

-tlan/-tlen/-atlan/ 
-etlen/-talan/-telen 

tud (ige), barátság (főnév) tudatlan, barátságtalan 

-nyi tenger (főnév) tengernyi 

 

 A színt jelölő összetett mellékneveket egybeírjuk. Pl.: halványkék, tengerkék, királykék (jaj, már 

megint a „kék”)  narancssárga, citromsárga, tűzpiros stb. 

 Az összehasonlítást kifejező összetett mellékneveket is egybeírjuk. Pl.: hollófekete (fekete, mint a 

holló), hófehér (fehér, mint a hó), jéghideg, mézédes, villámgyors stb. 

1. Keress közös melléknevet az alábbi szavakhoz a minta szerint!  

Pl. arany ékszer  

     arany    középút  

a) k ..................................... fatörzs  

k ………………………… tenyér  

b) s ..................................... erdő  

s ………………………… haj  

c) é ..................................... álom  

é ………………………..  gyümölcs  

d) t ...................................... alma  

t ………………………… szünet 

2. Alkoss mondatokat a minta szerint!  

minta: hold + melléknév + jelen idejű ige = A fényes hold világít.  

a) fák + melléknév + múlt idejű ige = ............................................................................................................. 



b) levél + melléknév + jövő idejű ige = 

 c) madár + melléknév + feltételes módú ige = ........................................

3. Csoportosítsd az alábbi mellékneveket aszerint, hogy melyik érzékszervünkkel különböztetjük meg őket! 

illatos,  friss,  lágy,  édes,  hangos,  csendes,

szúrós,  bűzös,  selymes 

 

(néhány melléknevet több érzékszervünkkel is érzékelhetünk!) 

szem orr 
  
  
  
  
  
  
 

4.Írd le a megadott melléknevek ellentétes 

Pl.: sótlan – sós – sósabb 

piszkos ………………………  ………

régi ……………………….  …………

édes ………………………..  ………

nagy ………………………. …………

 

5.Írd le a következő melléknevek felső

szélső …………………………………

belső …………………………………

felső …………………………………

vő idejű ige = ................................................................................

c) madár + melléknév + feltételes módú ige = .......................................................................

Csoportosítsd az alábbi mellékneveket aszerint, hogy melyik érzékszervünkkel különböztetjük meg őket! 

csendes,  színes,  keserű  bolyhos, kemény,  szagos,

(néhány melléknevet több érzékszervünkkel is érzékelhetünk!)  

fül kéz 
  
  
  
  
  
  

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

………………..  ügytlen ……………………

……………….  száraz ………………………

………………….  rövid ………………………

………………..  gyors ………………………

5.Írd le a következő melléknevek felsőfokú alakját! 

………..  alsó …………………………………

………… külső ………………………………

……..   

.......................................................................................................... 

....................................................... 

Csoportosítsd az alábbi mellékneveket aszerint, hogy melyik érzékszervünkkel különböztetjük meg őket!  

szagos,  zajos,  halk,  sima,  

nyelv 
 
 
 
 
 
 

, majd annak középfokú alakját! 

…… …………………..... 

….  ………………………. 

…. ………………………. 

… ………………………... 

………. 

……….. 
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