
Jó reggelt kívánok Mindnyájatoknak!
ellenőrizzétek, hogy helyesen oldottátok

VAGYTOK, DE AZÉRT MÉGIS……
kell leírni, mert az már ott van (ott kéne, hogy legyen a füzetetekben és a fejetekben!). 4. feladat 
az én példáim, azok számára, akiknek nem sikerült találni ilyen mellékneveket, tehá
nem kell kijavítani! 

Melléknév4 - megoldás 

 

1.Egészítsd ki a hiányzó mássalhangzót! (

értelmesebb, szívósabbak, frissebbet, legki

óvatosan 

 

2. Képezzetek mellékneveket az alábbi szavakból!

januári, tanulságos, ujjas/ujjnyi, harap

színtelen/színes, járási, tükörös, párkány

 

3. Fokozzátok a megadott mellékneveket!

merész   merészebb  

utolsó   utolsóbb  
csak a –leg előtagot használjuk! 

nagyképű  nagyképűbb  
jelentésű, akkor az utótagot fokozzuk!

kisméretű   kisebb méretű  
akkor az előtagot fokozzuk, és a tagokat 

káros   károsabb  

törékeny  törékenyebb  

rosszindulatú  rosszindulatúbb
jelentésű, akkor az utótagot fokozzuk!

alsó   alsóbb   
–leg előtagot használjuk! 

óvatos   óvatosabb  

keményfejű  keményfejűbb  
jelentésű, akkor az utótagot fokozzuk!

naiv   naivabb  

jóízű   jobb ízű  
az előtagot fokozzuk, és a tagokat különírjuk!

Jó reggelt kívánok Mindnyájatoknak! Itt küldöm a Melléknév4 feladatainak megoldását. Kérlek, 
ellenőrizzétek, hogy helyesen oldottátok-e meg a feladatokat (TUDOM, HOGY IGEN! TI ÜGYESEK 

VAGYTOK, DE AZÉRT MÉGIS……  A 3. feladatnál pirossal írtam egy kis magyarázatot, azt nem 
kell leírni, mert az már ott van (ott kéne, hogy legyen a füzetetekben és a fejetekben!). 4. feladat 
az én példáim, azok számára, akiknek nem sikerült találni ilyen mellékneveket, tehá

1.Egészítsd ki a hiányzó mássalhangzót! (s – ss) 

ebbet, legkisebbeket, okosabban, kiadósabbakat, hango

mellékneveket az alábbi szavakból! 

, harapós, hangos, telefonos, zümmögő, számítógép

árkányi, kőhídgyarmati 

3. Fokozzátok a megadott mellékneveket! 

 legmerészebb 

 legutolsó A –só, - ső végű melléknevek felsőfokú alakjában 

 legnagyképűbb Ha az –ú, -ű végű összetett melléknév elvont 
akkor az utótagot fokozzuk! 

 legkisebb méretű Ha az összetett melléknév konkrét jelentésű, 
akkor az előtagot fokozzuk, és a tagokat különírjuk! 

 legkárosabb 

 legtörékenyebb 

rosszindulatúbb legrosszindulatúbb Ha az –ú, -ű végű 
akkor az utótagot fokozzuk! 

 legalső A –só, - ső végű melléknevek felsőfokú alakjában csak a 

 legóvatosabb 

 legkeményfejűbb Ha az –ú, -ű végű összetett melléknév elvont 
akkor az utótagot fokozzuk! 

 legnaivabb 

 legjobb ízű Ha az összetett melléknév konkrét jelentésű, 
különírjuk! 

Itt küldöm a Melléknév4 feladatainak megoldását. Kérlek, 
e meg a feladatokat (TUDOM, HOGY IGEN! TI ÜGYESEK 

3. feladatnál pirossal írtam egy kis magyarázatot, azt nem 
kell leírni, mert az már ott van (ott kéne, hogy legyen a füzetetekben és a fejetekben!). 4. feladat – ezek csak 
az én példáim, azok számára, akiknek nem sikerült találni ilyen mellékneveket, tehát ha Te nem ezeket írtad, 

abbakat, hangosabban, kedvesebb, 

, számítógépes, számtalan, 

ső végű melléknevek felsőfokú alakjában 

összetett melléknév elvont 

összetett melléknév konkrét jelentésű, 

ű végű összetett melléknév elvont 

ső végű melléknevek felsőfokú alakjában csak a 

összetett melléknév elvont 

összetett melléknév konkrét jelentésű, akkor 



bőkezű   bőkezűbb  legbőkezűbb Ha az –ú, -ű végű összetett melléknév elvont 
jelentésű, akkor az utótagot fokozzuk! 

belső   belsőbb  legbelső A –só, - ső végű melléknevek felsőfokú alakjában csak 
a –leg előtagot használjuk! 

nagyfokú  nagyobb fokú  legnagyobb fokú Ha az összetett melléknév konkrét jelentésű, 
akkor az előtagot fokozzuk, és a tagokat különírjuk! 

ügyes   ügyesebb  legügyesebb 

sokoldalú  sokoldalúbb  legsokoldalúbb Ha az –ú, -ű végű összetett melléknév elvont 
jelentésű, akkor az utótagot fokozzuk! 

vízízű   vízízűbb  legvízízűbb Ha az –ú, -ű végű összetett melléknév elvont 
jelentésű, akkor az utótagot fokozzuk! 

külső   külsőbb  legkülső A –só, - ső végű melléknevek felsőfokú alakjában csak 
a –leg előtagot használjuk! 

nagyszerű  nagyszerűbb  legnagyszerűbb Ha az –ú, -ű végű összetett melléknév elvont 
jelentésű, akkor az utótagot fokozzuk! 

 

 

4. Gyűjts össze mellékneveket (legalább ötöt) a minta szerint! 

a/ összehasonlítást fejez ki: galambősz,villámgyors, nyílegyenes, jéghideg, mézédes, koromfekete 

b/ színt, árnyalatot jelöl: babakék, királykék, sötétzöld, hófehér, orgonalila, púderrózsaszín, tengerkék 

 

 


