
8. o. nyelvtan 
 

Új témakörbe kezdünk. Témakörünk az Állandó és változó nyelvünk. Ezzel kapcsolatosan 

fogtok a következő órákon ismereteket szerezni. 

Kérlek, először olvasd el a Tk/57. oldalán lévő felvezető szöveget. Itt sok elgondolkodtató 

kérdést találsz, ami remélem felkelti érdeklődésed, hiszen ez a rész nem lesz már olyan 

„száraz”. 
 

A héten két óra anyagát kell elsajátítanod, mivel magyarázni nem fogok tudni, ezért nagyon 

fontos, hogy a videókat - amelyek segítenek az új anyag ismeretének elsajátításában - 

mindenképpen nézd meg. 





1. óra 
 

Írd fel a füzetedbe a témakör címét! Ez a következő: Állandó és változó anyanyelvünk 

Írd fel a mai óra címét! Ez a következő: A magyar nyelv eredete és típusai 

Először a magyar nyelv eredetével kapcsolatosan fogsz ismereteket szerezni. 

Most nézd meg a videót! https://www.youtube.com/watch?v=-WNNSLhlPI8 

 

 

Olvasd el kérlek a Tk/ 58-59. oldalán lévő tankönyvi szöveget. Figyeld meg a nyelvcsaládok 

ábráját is! A táblázat a nyelvtípusokat és azok jellemzőit mutatja be. Ehhez is kapsz 

segítséget, de előbb az olvasás, tudod… 

Íme a segítség! Olvasd el! 
 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar- 

nyelv/magyar- nyelv/nyelvtipusok/nyelvek-tipusai 

 
 

Megismerkedtél nyelvünk alapvető jellemzőivel, a 

nyelvtípusokkal. 

Írd le a füzetbe a vázlatot, majd tanuld meg! 
 

 VÁZLAT 
 

A magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, amely az uráli alapnyelvből fejlődött ki. 

A legközelebbi rokonaink az obi – ugorok. 

Két nép tartozik ide: 
 

1. hanti (osztják) 

2. manysi (vogul) 

https://www.youtube.com/watch?v=-WNNSLhlPI8
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/magyar-nyelv/nyelvtipusok/nyelvek-tipusai
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/magyar-nyelv/nyelvtipusok/nyelvek-tipusai
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/magyar-nyelv/magyar-nyelv/nyelvtipusok/nyelvek-tipusai


A nyelvek csoportosíthatóak nyelvtípusok szerint: 
 

I. izoláló 

II. agglutináló – ilyen a magyar nyelv, a szótőhöz ragasztjuk, illesztjük a toldalékokat 

(képző; jel; rag) 

III. flektáló 

 

 

Házi feladat: munkafüzet: 45-46. o. / 2 olvasni és a 47/3 táblázatot kitölteni. 

 

 

2. óra 
 

Írd fel a füzetbe a címet! Állandóság és változás nyelvünkben 

 
Minden, ami él, az változik, de ebben a változásban mindig fellelhető az állandóság is. Úgy is 

fogalmazhatunk, hogy csak az élő, amiben vagy akiben az állandóság és a folyamatos változás 

egysége fellelhető. Te is folyamatosan változol, gondolj testedre, elmédre, érzéseidre. 

 

Egy dél-karolinai hegyvidéki közmondás szerint: „Nem vagyunk azok, akikké lenni akarunk, 

nem vagyunk azok, akikké leszünk, de azok sem vagyunk, akik voltunk.” Ez a közmondás 

ugyan az emberre vonatkozik, de vonatkozhatna akár a nyelvre, a beszédre is, hiszen a nyelvet 

használók révén a nyelv és annak hangzó formája is folyamatosan módosul, változik 

megtartva annak alapvető állandó jegyeit. 

 

A nyelv nincs meg beszéd nélkül és fordítva sem, a beszéd sincs nyelv nélkül, tehát 

feltételezik egymást. 

 

Az a nyelv, amelyet nem beszélnek, nem használnak, megmerevedik, nem változik, 

„állandóvá” válik. Ez a nyelv azonban halálra van ítélve. 

 
Jegyezd meg, írd le a következőket a füzetedbe!!! 

VÁZLAT: 

Mi a nyelv állandósága? 
 

- az emberek korábbi ismeretei, tapasztalatai, tudása, amelyet a nyelvünk őriz 

Mi a változás a nyelvben? 



- új dolgok, jelenségek, fogalmak megnevezése (Ha úgy tetszik szükségből 

teremtünk új szavakat, s adunk a szavaknak jelentést.) 

Pl. informatika szakszavai PC; Drive; stb. 

 

 

Most olvasd el a tankönyv 60. oldalát! 

 

 
Biztos eszedbe jutott, hogy megannyi szavunk van, amely nem a magyar ember 

„találmánya”, jövevényszóként, vagy idegen szóként honosodott meg nyelvünkben, 

gazdagítva ezzel szókincsünket. S közben évek teltek, múltak, már nem is érezzük oly 

idegennek. 

 

 
Nézd meg a következő videót! 

 

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/nyelvi-valtozas 
 
 
 
 
 

Házi feladat: munkafüzet 49/2 feladata 
 

Házi feladat – fotóval dokumentálva, e-mailben küldve április 6-ig: 

viraghalmi0214@gmail.com 

KÉREM, HOGY EGY E-MAILBEN KÜLDD EL A NYELVTAN ÉS 

IRODALOM HÁZIKAT!!!!!! 

https://zanza.tv/magyar-nyelv/nyelvtortenet/nyelvi-valtozas
mailto:viraghalmi0214@gmail.com

