
Sziasztok! Remélem kipihentétek magatokat! 

tudtam rövidíteni, tudjátok csak „dióhéjban”
(már azzal is tanultok!), és kérlek tanuljátok meg!

 

A számnév 

Fogalma: 
– A számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg.

Kérdőszavai: 
– Hány? Mennyi? Hányadik? Hányad?

Fajtái: 
1.) Határozott számnév 
a) Tőszámnév – a számot nevezi meg, 
b) Sorszámnév – valakinek vagy valaminek a sorban elfoglalt helyét fejezi ki. Képzője a 
tizedik, századik. Az egy és a kettő rendhagyó módon alakul: 
c) Törtszámnév – az egész szám törtrészét jelöli
2.) Határozatlan számnév – csak körülbelül, 
tengernyi 

Helyesírása: 
1.) A számok tagolása 
– kétezerig minden szám nevét egybeírjuk; ezen
tizennégy, nyolcszázkilencvenhat, ezerhétszázhetvenkettő,
ötvenháromezer, hatvankétmillió 
– kétezren felül a számnevet – hátulról számolva 
közé kötőjelet teszünk 
3 016 = háromezer-tizenhat 
47 563 = negyvenhétezer-ötszázhatvanhárom
7 490 530 = hétmillió-négyszázkilencvenezer

A számjeggyel írt tőszámnévhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot. Pl

Az egy számnevet röviden írjuk, de hosszan ejtjük (
ejtjük (millió – milió)! 

A tíz és a húsz számnevek magánhangzója megrövidül, amikor sorszámnév vagy összetett számnév 
előtagjaként használjuk őket. Pl.: tize

2.) A sorszámnevek helyesírása 
– a számok után pontot teszünk, utána pedig 
10–12. oldalon 
– a pontot a toldalékokat kapcsoló kötőjel előtt is megta
3.-nak futott be, a 8.-ba jár, a 10.-kel, a Tutaj u. 4.

Az évszázadok, kerületek, uralkodók sorszámait általában római számokkal írjuk. Pl.: XX. század (20. 
század), II. Rákóczi Ferenc (2. Rákóczi Ferenc), IX. kerület (9. kerület) 
3.) A törtszámnevek helyesírása 
– külön írjuk: ha azt fejezzük ki, hogy hány darabot veszünk
csak egy negyed almát kérek; 
– egybe írjuk: ha az egész egy részét jelöli
az ország kétharmad része, háromnegyed óra múlva találkozunk
– órát jelölő szerkezetek írása 
negyed kilenc, fél tizenkettő, háromnegyed négy
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számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg.

Hány? Mennyi? Hányadik? Hányad? 

a számot nevezi meg, a megszámlált mennyiséget jelöli. Pl.: egy, öt
valakinek vagy valaminek a sorban elfoglalt helyét fejezi ki. Képzője a 

rendhagyó módon alakul: első (nem egyedik),
részét jelöli. Képzője a –d. Pl.: ötöd, tized, század

csak körülbelül, pontatlanul jelöli meg a mennyiséget.

kétezerig minden szám nevét egybeírjuk; ezen felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat
tizennégy, nyolcszázkilencvenhat, ezerhétszázhetvenkettő, 

hátulról számolva – hármas számcsoportok szerint tagoljuk, és a csoportok 

ötszázhatvanhárom 
négyszázkilencvenezer-ötszázharminc 

A számjeggyel írt tőszámnévhez kötőjellel kapcsoljuk a toldalékot. Pl.: 28-an, 320

számnevet röviden írjuk, de hosszan ejtjük (egy – eggy), a milliót pedig hosszan írjuk, de röviden 

számnevek magánhangzója megrövidül, amikor sorszámnév vagy összetett számnév 
tizedik, tizennyolc, huszadik, százhuszonkettő 

, utána pedig kisbetűvel folytatjuk tovább az írást! Pl.: 

a pontot a toldalékokat kapcsoló kötőjel előtt is megtartjuk 
kel, a Tutaj u. 4.-ben 

Az évszázadok, kerületek, uralkodók sorszámait általában római számokkal írjuk. Pl.: XX. század (20. 
század), II. Rákóczi Ferenc (2. Rákóczi Ferenc), IX. kerület (9. kerület)  

külön írjuk: ha azt fejezzük ki, hogy hány darabot veszünk, az egyes részekből 

egybe írjuk: ha az egész egy részét jelöli 
az ország kétharmad része, háromnegyed óra múlva találkozunk 

negyed kilenc, fél tizenkettő, háromnegyed négy 

Küldöm az új tananyagot, sajnos jobban nem 

Ez a jövő hétre szóló anyag, írjátok a füzetbe 

számnév személyek, tárgyak, dolgok számát, mennyiségét, a sorban elfoglalt helyét mutatja meg. 

egy, öt, tíz, száz 
valakinek vagy valaminek a sorban elfoglalt helyét fejezi ki. Képzője a –dik. Pl.: ötödik, 

(nem egyedik), második ( nem kettedik) 
ötöd, tized, század 

éget. Pl.: sok, kevés, néhány, 

felül csak a kerek ezreseket és a milliósokat 

hármas számcsoportok szerint tagoljuk, és a csoportok 

320-ból, 80%-os, 16.25-kor 

pedig hosszan írjuk, de röviden 

számnevek magánhangzója megrövidül, amikor sorszámnév vagy összetett számnév 

folytatjuk tovább az írást! Pl.: 1. osztály, 3. sor, a 

Az évszázadok, kerületek, uralkodók sorszámait általában római számokkal írjuk. Pl.: XX. század (20. 

 



A keltezés: 
1.) Dátum írása 
– 2012. szeptember 1. 
– 2012. szept. 1. 
– 2012. IX. 1. 
– 2012. 9. 1. 
(nullákat nem írunk az egy jeggyel írt számok elé!) 
2.) Pontok az évszám után 
a) van pont 
1848. március 9. 
1848. márciusban 
1848. áprilisi 
1983. évi, 1983–1984. 1983/1984. 1983–84. 1983/84. évi 
1944. őszi 
1918. október végén 
b) nincs pont 
– birtokviszonyban vannak (valaminek a valamije) 
1848 márciusában, 1944 őszén 
– időt jelölő névutó van az évszám után 
1848 előtti, 1849 utáni, 
3.) Toldalékok kapcsolása a dátumokhoz 
– pont nélkül, kötőjellel 
az 1838-i árvíz; Magyarország 1514-ben; 1848. márc. 15-én 
1./1-je (elseje), 1-jén/1-én (elsején), 1-jéig/1-ig (elsejéig)  
1983. december 20-a és 31-e között, 1983. december 10-e óta 

 


