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Gedeon Márta 
 
 

Ötletek a főnevek tárgyesetének tanításához 
 
 
Feltételezzük, hogy tanítványaink már ismerik a hangrend és illeszkedés szabályait, tudják az 
alanyi ragozás minden csinját-bínját, tisztában vannak a határozatlan névelő fogalmával, 
ismerik a főnevek és melléknevek többes számát és a számokat. Azzal is tisztában vannak 
már, hogy az indoeurópai nyelvekkel ellentétben, a magyarban általában nem használjuk a 
személyes névmásokat, hiszen a személyragok egyértelműen utalnak a cselekvés végzőjére. 
 
Főzök  egy  kávét.   Könyveket  nézegetek. 
Irsz  egy   levelet.   Képeslapokat  válogatsz. 
Kér   három  banánt.   Rajzfilmeket  néz. 
 
Tanulunk egy   verset.   Házakat  rajzolunk. 
Vártok  egy   lányt.   Hegyeket  láttok. 
Néznek  egy   filmet.   Szerszámokat  vesznek. 
  
 
A magyarban a tárgyat a t-raggal jelöljük. A tárgy a kit?, mit?, kiket?, miket? kérdésre felel.   
 
KIT? MIT? 
 
1. Magánhangzóra végződő főnevek + -t 
 
férfi  férfit    kifli  kiflit 
nő  nőt    szőlő  szőlőt 
Kati  Katit    kávé  kávét 
Zoli  Zolit    kesztyű kesztyűt 
 
apa  apát    alma  almát 
anyuka  anyukát   labda  labdát 
Éva  Évát    mese  mesét 
Ede  Edét    sárgadinnye sárgadinnyét 
 
A nyelvünket tanulók maguk is rájönnek a szabályra, hagyjuk, ők mondják ki: a magán-
hangzóra végződő főnevekhez (általában) közvetlenül kapcsoljuk a t-ragot. Az a-ra, e-re 
végződő főnevek megnyúlnak a t-rag előtt, tehát: a-ból á lesz, e-ből é lesz.) 
 
2. Mássalhangzóra végződő főnevek  Mássalhangzóra végződő főnevek 
  + -ot, -at       + -et, -öt 
(mély és vegyes hangrendű főnevek)  (magas hangrendű főnevek) 
 
diák   diákot    szék   széket 
szomszéd  szomszédot   kép   képet 
újság   újságot    füzet   füzetet 
ország   országot   zöldség  zöldséget 
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toll   tollat    gyümölcs  gyümölcsöt 
vár   várat    tök   tököt 
ház   házat    elnök   elnököt 
tárgy   tárgyat    török   törököt 
 
(Itt, ha szükséges, elmondhatjuk, hogy az a kötőhangzós főnevek általában egytagúak, és az 
ősi szókincsünkhöz tartoznak. Hangsúlyoznunk kell, hogy jóval gyakoribb az o kötőhang a 
mássalhangzóra végződő főnevek esetében, mint az a. Az ö kötőhang is jóval ritkábban 
szerepel, mint az e, csak akkor, ha a szó utolsó magánhangzója ajakkerekítéses ö,ő,ü,ű, de 
könyvet, földet, fület, sültet, hölgyet, völgyet!) 
 
 
3. l, ly, n, ny, r, s, sz, z, zs-re végződő főnevek  +  -t 
 
bor   bort    sör   sört 
banán   banánt    sütemény  süteményt 
tojás   tojást    pénz   pénzt 
király   királyt    vélemény  véleményt 
 
Ez alól a szabály alól is van néhány kivétel: halat, házat, várat, tejet, fejet, mézet, stb. A 
mássalhangzó torlódást kerüljük el a következő szavakban: 
rajzot, borsot, meszet, sorsot, stb. 
Az egytagú főnevek tárgyesetét egyszerűbb, ha minden alkalommal külön megtanítjuk 
tanítványainknak, vagy a szótárból tanulják meg, annyira „kiszámíthatatlanok”: lábat, napot, 
botot, tájat, könyvet, ködöt. 
 
4. Az összetett főneveknél a szó utolsó tagja a döntő: ha az mély vagy vegyes hangrendű, 
mély kötőhangzót kap a szó a t tárgyrag előtt; ha magas hangrendű, magas a kötőhangzó is: 
 
napszemüveget, fegyverszünetet, tanulóbérletet, napsugarat, szemétkosarat, könyvespolcot. 
 
5. Idegen szavaknál vagy idegen eredetű szavaknál az utolsó magánhangzó a döntő: koncertet, 
modemet, sztetoszkópot. 
 
6. Érdemes együtt megadni a rendhagyó főnevek főbb típusait: 
 
a) a szó utolsó, hosszú magánhangzója megrövidül: 
 
madár  madarat   híd  hidat 
kanál  kanalat    nyár  nyarat 
bogár  bogarat   víz  vizet 
út  utat     tűz  tüzet 
 
b) az utolsó magánhangzó kiesik: 
 
sátor  sátrat    tükör  tükröt    
szobor  szobrot    eper  epret 
cukor  cukrom   terem  termet 
szatyor  szatyrot   csokor  csokrot 
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c) sok egytagú, hosszú magánhangzóra végződő szó v kötőhangot kap és megrövidül: 
 
ló  lovat    kő  követ 
hó  havat    fű  füvet 
tó  tavat    mű  művet! (nem rövidül!) 
 
d) az -alom, -elem végződés a t tárgyrag hatására -almot, -elmet lesz: 
 
hatalom  hatalmat  terjedelem terjedelmet 
bonyodalom  bonyodalmat  félelem félelmet 
forradalom  forradalmat  kényelem kényelmet 
 
   
7. A főnevek tárgyesete többes számban 
 
KIKET? MIKET?    

 
a többes szám jele + -at/-et  

 
(hívjuk fel a nyelvtanulók figyelmét, hogy nincs -ot  
változat!)  
 
katonákat     embereket 
képeslapokat     térképeket 
butaságokat     nézeteket 
programokat     történeteket 

 
 
Ötletek a gyakoroltatáshoz 

 
Folytasd! 
 
1. Mit látsz, ha becsukod a szemed? 
Egy régi várat, egy nagy folyót, egy sűrű erdőt, egy kis embert, ... 
Hívjuk fel a figyelmüket, hogy a melléknév (jelzőként) változatlan! 
 
 
2. Mit látsz, ha kinyitod a szemed? 
Egy szürke házat, egy fát, egy fecskét, sok embert, ... 
 
 
3. Mit főzöl vasárnap, ha vendégek jönnek? 
Meggyszószt, lazacot, marhapörköltet, ... 
 
4. Milyen bútorokat teszel  
– a nappali szobába?  
 
Két fotelt, egy kanapét, egy kisasztalt, ... 
 
– a gyerekszobába? 
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– a konyhába? 
 
– az előszobába? 
 
– a fürdőszobába?  
 
5. Mit keresel mindig? 
Tollat, ceruzát, faragót, címeket, telefonszámokat,... 
 
6. Milyen táncokat tudsz táncolni? 
Csárdást, polkát, keringőt, ... 
 
7. Milyen tantárgyakat tanulsz? 
Magyart, történelmet, éneket, ... 
 
8. Mit szoktál venni minden reggel? 
Kenyeret, tejet, kiflit, ... 
 
9.  Mit szoktál születésnapra, névnapra venni? 
Könyvet, parfümöt, naptárt, ... 
 
10. Miket rendelsz az étteremben? Húzd alá, amit étteremben szoktál enni! 
 
Spenótot, virslit, fánkot, rántott szeletet, sült burgonyát, paradicsomlevest, húslevest, 
sertéspörköltet, gombalevest, rizst, töltött paprikát, halászlét, franciasalátát, rántott májat, 
túrós csuszát, káposztás kockát, gesztenyés palacsintát, meggyes rétest, krémest, 
uborkasalátát, céklasalátát, erőlevest májgaluskával, rántott sajtot, sült csirkét, rántott májat, 
marhapörköltet, galuskát, rántott pontyot, tortát. 
 
Készíts étlapot a fenti ételekből! Válogasd szét az ételeket! (Vigyázz: most alanyesetben 
szerepeljenek az ételek!) 
 
Legyenek: 
 
Előételek: franciasaláta,  
Levesek: 
Saláták: 
Frissensültek: 
Készételek: 
Köretek: 
Halételek: 
Tészták: 
Desszertek: 
 
11. Mit veszel? 
 
– a postán: borítékot, bélyeget,... 
 
– a virágüzletben: … 
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– az illatszerboltban: … 
 
– a papírboltban: … 
 
 
12. Mit csinálsz, ha ráérsz, ha éhes vagy, ha fáradt vagy, ha unatkozol? 
 
Zenét hallgatok, levelet írok, ... 
(Ügyelj, hogy legyen mindig tárgy az ige mellett!) 
 
13. Keress egy érdekes képet, fotót vagy rajzot, és írd le, mit látsz rajta! 
 
14. Mit kérsz karácsonyra? 
Egy fényképalbumot, fülbevalót, ... 
 
15. Most te találj ki érdekes feladatokat a tárgyrag gyakorlására, és küldd el nekünk az 
Őrszavak szerkesztőségébe! 
 
  
 
 
 
 
 
 


