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SZÓFAJOK 

 

 „A szó külső idoma egy hang; megütünk egy billentyűt, s az zeng, de vele együtt zeng a roppant 
hangszekrény is, a múlt és a jelen, minden, amit tudtunk és tudunk, s minden, amit csak 
sejtünk is, homályosan.” 

Kosztolányi Dezső 

1. Írj példát! 

 főnévi mutató névmás:       _____________ 

 egyes szám 2. személyű visszaható névmás:    _____________ 

 melléknévi határozatlan névmás:      _____________ 

 számnévi kérdő névmás:       _____________ 

 többes szám 2. személyű birtokos névmás:     _____________ 

 egyes szám 1. személyű határozóragos személyes névmás:  _____________ 

2. Nevezd meg a következő névmások fajtáját! 

 bárki:  ____________________________________________________ 

 ennyiért: ____________________________________________________ 

 kitől?:  ____________________________________________________ 

 nekem: ____________________________________________________ 

 egymással: ____________________________________________________ 

 miénket: ____________________________________________________ 

 magatokról: ____________________________________________________ 

 valamennyi: ____________________________________________________ 

 akihez:  ____________________________________________________ 

 semmilyen: ____________________________________________________ 

3. Keresd az igeneveket! 

Gántról indulva éppen csak keresztezni kell az Oroszlányt Csákvárral összekötő utat, s 
néhány kilométernyi autózás után máris megérkezünk a mindössze harmincegy lakosú 
Vérteskozmára… Vérteskozma azonban mégsem kelti halott falu képét, mert az utóbbi 
néhány esztendőben mind több régi és elhagyott ház talál ott új gazdára. Elsősorban 
fővárosi érdeklődők jelentkeznek egy-egy ilyen azonos mintára épült, előtornácos házért, 
s aztán az eredeti és igen népies formákat megőrizve, a lakóépületeket sorra felújítják, és a 
szigorú téli hónapoktól eltekintve rendszeresen lakják is. 
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4. Elemezd az alábbi igéket a következő szempontok szerint:  

mód, idő, szám, személy, ragozás. 

leírhatnátok: ____________________________________________________ 

játsszatok: ____________________________________________________ 

kitaláljuk: ____________________________________________________ 

5.  Írd le a következő igék egyes szám 2. személyű felszólító módú alakjait! (alanyi és 
tárgyas ragozásban) 

  kér, mos, hisz, marad, vasal 

6. Sorold fel azokat a szófajokat, amelyek képesek a szám és személy kifejezésére, és 
mindegyik mellé írj egy-egy példát egyes szám 1. személyre! 

7. Nevezd meg az idézet minden szavának szófaját! 

 „Ó, az ember gyarló teremtés, mikor imádkozik vagy vétkezik. Minden csak máz 
rajtunk, mely gyöngeségeket von be. Bűneink nagy része túlhajtott erény, erényeink nagy 
része magát ki nem nőtt bűn. Játékszerei vagyunk ellenszenveinknek és közönyünknek, 
mely érzéseink lángját oltja ki, hogy a sötétségben szellemünk elaludjék, és szívtelenség 
által butákká váljunk.”  

 (Kemény Zsigmond) 

8. Írj egy-egy példát a következő szófaji kategóriákra! 

 határozói igenév:   __________________________ 

 folyamatos melléknévi igenév: __________________________ 

 képzett melléknév:   __________________________ 

 igekötős igenév:   __________________________ 

 személyragos határozószó:  __________________________ 

 névmási határozószó:  __________________________ 

 személyragos főnévi igenév:  __________________________ 

9. Képezz a húz igéből műveltető, szenvedő, visszaható igefajtát, majd ható igét!  

(E. sz./3. sz. alanyi ragozás; kijelentő mód) 

10. Alakítsd át tárgyassá igekötő segítségével az alábbi igéket! Foglald őket mondatba! 

 mászik: ____________________________________________________ 

 pihen:  ____________________________________________________ 

 áll:  ____________________________________________________ 

 úszik:  ____________________________________________________ 

 Például:  ül – Megüli a lovat. 
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11.  Több szavunk van, amely egyszerre több szófaji csoportba is beleillik 
(kereszteződő szófajúság) vagy használatától függően hol az egyik, hol a másik 
szófaji kategóriába tartozik (kettős, hármas szófajúság). Figyeld meg az alábbi 
példákat, majd a felsorolt szavakat osztályozd aszerint, hogy kereszteződő vagy 
kettős, hármas szófajú!  

 Például: 

 Kereszteződő szófajúság: 
   vonatkozó névmás  

   aki  kötőszói névmás 

      kötőszó  

     határozószó  

   amikor kötőszói határozószó 

     kötőszó  

 Kettős, hármas szófajúság: 

  főnév 

   nappal 

     időhatározószó 

 

     főnév 

  mostoha 

    melléknév 

este, olasz, amennyi, ahová, rólam, benned, magyar, ahol, zavar, zsarnok, kék, 
szegény, gazdag, vad 

12.  Az alábbi szavakkal alkoss két-két mondatot úgy, hogy a szó a megjelölt szófaji 
értékben szerepeljen!  

    főnév 

 gyümölcsös 

    melléknév 

   ige 

 fagy 

   főnév 
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   főnév 

 nyom 

   ige 

 
   főnév 

 zár  

   ige 

   
   főnév 

 magyar 

   melléknév  

13. Melyek a főnévi igenevek a) főnévre, b) igére jellemző tulajdonságai? 

Figyeld meg a főnévi igenevek mondatrészi szerepét! Melyek azok a mondatok, 
amelyekben a mondatrészi szerep a főnévi igenév igei természetére utal? Milyen 
mondatrészi szerepek bizonyítják a főnévi jelleget? 

a) Felállni! 
b) Segíteni fogok. 
c) Dohányozni tilos! 
d) Vanni van, de nem adok. 
e) Eljöttem beszélgetni. 
f) Aludni akarok. 

Meg tudnád magyarázni, miért nevezzük ezeket a szavakat igenévnek, és miért 
mondjuk azt, hogy átmeneti szófaj? 

14. Állapítsd meg a kiemelt szavak szófaját és mondatrészi szerepét!  
Az okozott kár igen jelentős volt. 
Az árvíz okozta kár igen jelentős volt. 

A ház mögötti fa árnyékot tart. 
Kellemetlenek a felelés előtti percek. 

15.  Állapítsd meg az alábbi mondatok kiemelt szavainak szófaji értékét! 

 Ezt a munkát gyorsan kell elvégezned. 

 Gyors léptekkel haladt el az ablak előtt. 

 Tegnap este a gyorson találkoztam vele. 

 Egész nyáron hűvösek voltak az esték. 
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 Milyen szófajú a kiemelt szó? 

 „Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort.” (Kölcsey) 
  a) valóságos határozószó 
  b) igekötő 
  c) határozói igenév 
  d) névutó 
 Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

16. A szövegből írd ki az alábbi szófaji csoportokba tartozó szavakat! 

a) cselekvő ige:   _______________________________________ 

b) ragos melléknévi igenév: _______________________________________ 

c) képzett melléknév:  _______________________________________ 

d) névmási kötőszó:  _______________________________________ 

e) egyedi főnév:   _______________________________________ 

 „Körös-körül, a nyugtalan táj fölött hóbortos felhők kalandoztak, lőporfüst 
kóválygott a levegőben, vörös tócsák csillogtak a földön, mint egy csataképen, melyről 
elvonultak a küzdők. Egy eltévedt trombitahang keringett a völgyben, aztán irányt vett, és 
elszállt a lucerna felé, lassulóan, lombhullóan, mint fészke körül a fácán.” 

 (Örkény István) 

17. A következő mondat néhány szavát elhelyeztük egy táblázatban, s mellettük 
feltüntettünk három-három szófaji kategóriát. Válaszd ki a helyes minősítést! 

 Nem kevés haszon származna abból is, ha a hosszú időn át veszteséges és 
hatékonnyá nem tehető területekről kivonnák a tőkét, ha elérnénk, hogy a lakosság 
megtakarított pénzét vállakozásokba fektesse. 
 haszon:  1. gyűjtőnév 

   2. egyedi főnév 

   3. elvont főnév 
 abból:  1. valóságos határozószó 
   2. mutató névmás 
   3. utalószó 
 hatékonnyá: 1. melléknév 
   2. elvont főnév 
   3. határozószó 
 lakosság: 1. elvont főnév 
   2. gyűjtőnév 
   3. egyedi főnév 
 megtakarított:  1. befejezett melléknévi igenév 
   2. múlt idejű ige 
   3. melléknév 
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18. Helyezd el a táblázatba a következő igéket: kérkedik, lopakodik, vágtat, vigasztal. 

   Tárgyas    Tárgyatlan 

   _____________  _____________ 

   _____________  _____________ 

   _____________  _____________ 

   _____________  _____________ 

19. Írd le hibátlanul a következő helytelenül írt neveket! 

országos széchenyi könyvtár _______________________________________ 

kelet-ázsia   _______________________________________ 

vörös sándor (a költő)  _______________________________________ 

élet és irodalom  _______________________________________ 

maros megye   _______________________________________ 

duna tisza köze   _______________________________________ 

kalotaszeg   _______________________________________ 

nyárád mente   _______________________________________ 

dunán túl   _______________________________________ 

szabadság tér   _______________________________________ 

közép európa   _______________________________________ 

csendes óceán   _______________________________________ 

közép európai   _______________________________________ 

bükk hegység   _______________________________________ 

zete laki    _______________________________________ 

kriterion könyvkiadó  _______________________________________ 

állami magyar színház  _______________________________________ 

20. Miért különlegesek az alábbi felsőfokú szóalakok? 

 legfelső, legteteje, legalul, leginkább, legkevésbé, legszemrevalóbb 

 Írd le a következő kifejezések középfokú alakjait! 

kis fizetésű: __________________________ 

nagy szájú: __________________________ 

nagyszájú: __________________________ 

bőkezű: __________________________ 

kitartó: __________________________ 
 Milyen szabály szerint jártál el? 


