
GYŐRINÉ KONTOR ÉVA

ANGOL
ALAP/OS/
NYELVTAN

I • ' NEM CSAK

KEZDŐKNEK, 
ÚJRAKEZDŐKNEK, 
FIATALOKNAK ÉS 
IDŐSEBBEKNEK

HANEM BÁRKINEK, AKINEK IDEJE, ENERGIÁJA, KEDVE VAN A NYELVTANULÁSHOZ! 
NA, ÉS ANNAK, AKI MEGVESZI EZT A KÖNYVET, ÉS VÉGIG IS OLVASSA AZT!



KEDVES OLVASÓ!

A  SZAMARPAD SOROZAT N AG Y  SIKEJMKENYSZERITETTE,
HOGY ELŐRUKKOLJUNK EGY O L w f lm L V K Ö N Y V V E L ,

AMIT TEUESEN KEZDŐ NYELVTANULÓK IS | f lM É N Y E S E N  HASZNÁLHATNAK 
AZ ANGOL NYELV SORÁN.

NEMRE, ÉLETKORRA, ÉS T ^ H a SI SZOKÁSOKRA 
EZ ALKALOMMAL SEM V E T jH N K  TÚLZOTT FIGYELMET,

ARRA AZO NBAN  IGEN, HOGY EGYSZERŰElfloZÉRTHETÖEN , LOGIKUSAN MUTASSUK BE 
AZT AZ ANGOL NYELVTANBÓL, A M IT ^ V lN T Ü N K  FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES TUDNI.

EZ A  KONH 
A  KÖ N YV  PUSZTA BIRTJ 

A  RENDSZERI

„CSODAFEGYVER",
(SA NEM MENTESÍTI A  NYELVTANULÓT 
JULÁS KÖTELEZETTSÉGE ALÓ L

REMEUUK, MOST SEM FOG CSt 
TÚLZOTT VIZU i 

.AMENNYIBEN^ 
lNRA IN(

Ül BENNÜNK. UGYANIS EZ A  KÖ N YV  SEM KÉPESKÖNYV. 
In g e r f ü g g ö k  n e  k ís é r l e t e z z e n e k  vele i 

Os z t ó n a k  t a r t ja  a  b e v e z e t ő  s z ö v e g e t , és

LETT TŐLE, KÉRJÜK HALADÉKTALANUL TEGYE LE A
s v á b é i  k ísé r le t e zg et é s  m a r a d a n d ó  p s z ic h é s

KÁROSODÁST, ESETLEG 
‘ A  TÉVES FELISMERÉST OKOZHATJA, HOGY 
kMÁR SOHA SEM FOGOK MEGTANULNI ANGOLUL?!"

A PE

rMEG'l 
KÉRJÍ 

rA  FÁRAD1

KEDVES OLVASÓ!
HIGGYE EL, EZ CSAK Ö N Ö N  MÚLIK!

MOST Ö N Ö N  A  SOR!
Ik  A  MAGUNKÉT, MEGÍRTUK ÉS KIADTUK EZT A  KÖNYVET.
EGYE HÁT A  BÁTORSÁGOT, NE SAJNÁLJA AZ  IDŐT,
Ló t , o l v a s s a  a l a p / o s /  n y e l v t a n t ;

3ATOKAT, O üVT-SON MJJ SSEN ANGOLUL,
!s  KIVEL, HÁT MAGÁBAN?

?L, ÖN  IS MEGTANULHAT ANGOLC

SZÓVAL KEDVES KEZDŐK, 
ÚJRAKEZDŐK, BIZONYTALAN 

FIATALOK, ÉSIDÖSEBBEK,
HAJRÁ!

DJRA FELHÍVJUK A  FIGYELMET ARRA, HOGY A  KŐNK 
jÍARÁT TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLT. NEM ROBBAN, DE 

SAJNOS TÚL VÉKONY, EZÉRT 
BILLEGŐ SZEKRÉNYEK, ASZTALOK, ÁGYAK, 

/ESPOLCOK ALÁTÁMASZTÁSÁRA Ö N M AG ÁBAN  NEM ALlj 
A  KIADÓ EZENNEL KIJELENTI, HOGY 

KmINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A  KÖ N YV HELYTELEÍ 
ÍNDELTETÉSSZERÜ HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ, A  KEDVES Öli 

ÉRŐ ERKÖLCSI, NEM VAGYONI, ANYAGI KÁROKÉRT!]
. TOVÁBBÁ ENGEDÉLY NÉLKÜL SOKSZOROSÍTANI, ILL. A  SZEfj

4Y!

IDNI!

JÓ TANULÁST KÍVÁN:

GYÖRINÉ KONTOR ÉVA, BRENYÓ JÓZSEF

Szamárpad Alap/os/ Nyelvtan 
Kiadja: Inter Active Team Kft.
1014 Budapest, Országház utca 13
Tel.: 06-30-9-510-555
Egyéni és csoportos nyelvtanfolyamc

ISBN 963214357-4

7 9 9 6 3 2  1435 7 5



/
Győriné Kontor Eva

Angol 
alap/os/ nyelvtan

Érthető nyelvtani magyarázatok 
táblázatokkal, példamondatokkal és gyakorlatokkal. 

Kezdőknek, újrakezdőknek, bizonytalanoknak, 
fiataloknak és idősebbeknek.

2004



Előszó

Több éves nyelvtanítás után elérkezettnek láttam az időt ahhoz, hogy egy olyan 
nyelvtankönyvet írjak, ami azoknak a nyelvtanulóknak az igényeit is kielégíti, akik valóban az 
alapoktól szeretnék a nyelv rendszerét átvenni és megérteni.

Mivel tanítottam angolul óvodásokat, általános iskolásokat, középiskolásokat, főiskolásokat, 
egyetemistákat, sőt munka mellett tanuló felnőtteket is, így többnyire az ő kérdéseiktől 
indíttatva ültem le a számítógéphez rendszerbe foglalni a válaszokat, majd ebből kiindulva az 
angol nyelvtant.

Fő célom az volt, hogy olyan tanulókkal is megértessem az angol nyelvet, akik azelőtt 
semmilyen nyelvet nem sajátítottak el, teljesen tiszta lappal indulnak a nyelvtanulás néhol 
labirintusnak tűnő erdejében. Megpróbáltam ezt az utat világossá, könnyen járhatóvá és 
akadálymentessé tenni mindenki számára.

A magyarázatokon túl a könyv végén levő feladatok is segítenek elsajátítani a nyelvtant, 
melyekhez a megoldást is megtalálják a feladatok után.

Remélem, minél többen veszik kezükbe könyvemet, s miután a végéhez értek másoknak is 
ajánlják majd.

Amennyiben a szerzővel szeretnék felvenni a kapcsolatot, azt a gvorie l@axelero.hu e-mail 
címen megtehetik.

Sok sikert kívánok az angol nyelv alapos elsajátításához:
Győri né Kontor Éva
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Angol alap ío&í nyelvtan

1. Személyes névmások (Personal Pronouns)

My one regret in life is that I am not someone else. -  Woody Allen
(Egyetlen bánatom az életben, hogy nem valaki más vagyok.)

alanyeset

Míg a magyar nyelvben hat különböző személyes névmást különböztetünk meg, addig az 
angol nyelv hét személyes névmást ismer. Nézzük meg melyek ezek:

Magyar személyes 
névmás

Angol személyes 
Névmás Megjegyzés

Egyes szám:
s

L személy En (E/l.) I Mindig nagybetűvel írjuk.

2. személy TQ (E/2.) You Jelentése még: ön, maga. Ugyanúgy 
használjuk, mint a többes számú 
alakját.

3. személy 0  (E/3.) He Azokra az élőlényekre, főleg 
emberekre használjuk, akiknek a 
természetes neme hím (férfi, fiú).

She Azokra az élőlényekre, főleg 
emberekre használjuk, akiknek a 
természetes neme nő (asszonyok, 
lányok).

It Azokra a dolgokra használjuk, 
melyeknél nem állapítható meg a 
természetes nem (növények, 
tárgyak, állatok stb.) Fordítható 
még: ez, az.

Többes szám:
1. személy Mi (T/l.) We A hivatalos nyelv használja még az 

úgynevezett királyi többes szám 
kifejezésére (király, királynő, pápa 
stb.). Hétköznapi nyelvben 
előfordul még, amikor gyerekekhez, 
illetve betegekhez beszélünk.

2 személy Ti (T/2.)

You Jelentése még: önök, maguk. 
Ugyanúgy használjuk, mint az 
egyes számú alakját.

ff

3. személy O k  (T/3.) They
Elő és élettelen dolgokra egyaránt 
vonatkozik. Fordítható még: ezek, 
azok.
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Angol alap ;'os/ nyelvtan

, ‘ / tárgyeset

A tárgyesetre a magyar nyelvben mindig úgy kérdezünk, hogy Kit? , illetve Mit?,. Mivel az 
angol az alanyeset (Ki? , Mi? ,) és a birtokos eset (Kinek a ...? , Minek a ...? , Kié? , Mié? ,) 
kivételével minden esetben a tárgyesetet használja, ezért többféle más kérdés is vonatkozik rá 
(pl. Kivel? , Mivel? , Kiről? , Miről? , Kitől? , Mitől? , stb.).

Szám/személy Angol személyes névmás 
tárgyesete Jelentése lehet

E/l. Me Engem

E/2. You Téged, önt, magát

Hím Őt (hímnem)
E/3. Her Ot (nőnem)

It Ot, azt (semlegesnem)

T/l. Us Minket

T/2. You Titeket, önöket, magukat

T/3. Them
rr

Okét, azokat

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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Angol alap /os/ nyelvtan

p o

birtokos a

Az angol nyelvben két fajta birtokos esetet különböztetünk meg. Az egyiket birtokos jelzővel 
fejezzük ki -  ez után mindig áll főnév -  , a másikat önálló birtokos névmással -  ez után főnév 
sohasem állhat. A birtokos jelzőre minden esetben úgy kérdezünk, hogy ’ Kinek a ... ( 
valamije, valakije ) ? illetve ’ Minek a ... ( valamije, valakije ) ? ’. Az önálló birtokos 
névmásra minden esetben úgy kérdezünk, hogy ’ Kié? ’. Ennél az esetnél nincs
semlegesnemre rákérdezés, ezért nincs ’ Mié? ’.

Szám/személy
Birtokos jelző 

(Possessive 
Adjective)

Jelentés -  példa

Önálló birtokos 
névmás 

(Possessive 
Pronoun)

Jelentés -  példa

E/l. My Az én ... m 
Az én lakásom. = 
My fiat.

Mine Az envém 
Ez a lakás az enyém. 
= This flat is mine.

E/2. Your A te ... d 
A te lakásod = Your 
fiat.

Yours A tied 
Ez a lakás a tied.= 
This flat is yours.

E/3. His Az ő ... a 
Az ő lakása = His 
fiat. -hímnem

His Az övé 
Ez a lakás az övé. = This 
flat is his.-hímnem

Her Az ő ... a
Az ő lakása = Her 
fiat. - nőnem

Val aminek a ... a

Hers Az övé 
Ez a lakás az övé. = 
This flat is hers. - 
nőnem

Its A lába. = Its lég. — —

T/l. Our A m i ... nk 
A mi lakásunk. -  
Our fiat.

Ours A mienk 
Ez a lakás a mienk. 
= This flat is ours.

T/2. Your A ti ...tok 
A ti lakásotok. = 
Your fiat.

Yours A tietek 
Ez a lakás a tietek. = 
This flat is yours.

T/3. Their Az ő ... k 
Az ő lakásuk = Their 
fiat.

Theirs Az övéké.
Ez a lakás az övéké. 
= This flat is theirs.

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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Angol alap losl nyelvtan

2. A főnév (Nouns) ___________________________

My music is best understood by children and animals. - Igor Stravinsky
(A zenémet a legjobban a gyerekek és az állatok értik.)

A magyar nyelvben és az angol nyelvben is két nagy csoportját különböztetjük meg a 
főneveknek: közös főnév (ezeket mindig kisbetűvel írjuk) és tulajdon főnév (ezeket mindig 
nagybetűvel írjuk). Ebben a részben a közös főnevekről lesz szó.
Fontos tudni, hogy a főnevek lehetnek megszámlálhatóak és meeszámlálMtatiaiiok. 
Különösnek tűnhet első látásra, pedig a magyar nyelvben is van ez a két csoportosítás, csak ez 
teljesen egyértelmű már a beszélő számára. Azt mondjuk például, hogy egy lakás, de azt már 
nem, hogy egy pénz (ez igen furcsának tűnik, ráadásul hibás is).
Nagyon fontos, hogy az angol főnévnek nincs ragozott alakja. Csak a többes szám képzésekor 
kap végződést.

Mire keií igvelni a megszámlálható főnév használatakor? (Countable Nouns)

Bármilyen sorszámnév állhat előtte, pl. egy = one, kettő = two, ötszáz = fi ve hundred stb. 
Tehát darabszámra meg tudjuk számolni.
Állhat előtte határozatlan névelő. A magyar nyelvben ezt is úgy mondjuk, hogy egy = a 
(mássalhangzóval kezdődő szavak előtt), an (magánhangzóval kezdődő szavak előtt) pl. 
egy lakás = a fiat, egy alma = an apple.
Többes számba is tudjuk tenni. Az angol nyelv sokkal többször használja a többes számot, 
mint a magyar. Nemcsak akkor, amikor több dologról beszél, pl. almák = apples, hanem 
amikor, több mint egy dologról beszél, és ezt számszerűen jelöli is, pl. két lakás = two 
flats. Látjuk, hogy a magyar nyelv nem azt mondja, hogy két lakások, viszont az angol 
nyelv igen.

» ¿ á g a i  c B u rá ig . V,

Szabály Egyes szám / Jelentés Többes szám

A legtöbb főnév s végződést kap. fiat = lakás 
apple = alma

flats
apples

Ha a főnév, úgy végződik, hogy 
s, sh, ss, eh, x, o, akkor es 

végződést kap.

Az o-ra végződő idegen eredetű 
vagy rövidített szavak végződése 

csak .v.

bús = busz 
bush = bokor 
kiss = csók 

match = gyufa, meccs 
potato = burgonya 

box= doboz

pl. piano = zongora

buses
bushes
kisses

matches
potatoes

boxes

pianos

Ha a főnév, úgy végződik, hogy /, wolf = farkas wolves
illetve fe, akkor az f  kiesik és a knife = kés knives

végződése vés lesz. Kivétel: dJ. roof = háztető roofs
Ha a főnév úgy végződik, hogy 
mássalhangzó + y, akkor az y lady = hölgy ladies
kiesik és ¡es végződést kap.
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Angol alap /os/ nyelvtan

Vannak olyan főnevek, melyeknek a többes száma nem (e)s-re végződik. Ezek a 
RENDHAGYÓ többes számú főnevek. Főbb csoportosításuk a következő:

a szó belsejében a többes szám képzésekor magánhangzó változás történik: pl.: man ~ 
férfi —► men, woman = nő —► women, foot = lábfej —► feet, tooth = fog —> teeth 
a többes számú főnév végződése en lesz: pl.: ox = ökör —> oxen, child = gyerek —► 
children
többfajta változás is végbemegy: pl.: mouse = egér —> mice, person = ember —» people

- az egyes számú főnév alakja a többes számban nem változik egyáltalán: pl.: sheep = 
bárány —► sheep

Vannak még az olyan főnevek is, melyeknek a jelentésűik döftti el, hogy megszámlálható, 
vagy megszámlálhatatlan-e. Néhány példa:

Angol főnév Magyar jelentése, ha 
megszámlálható

Magyar jelentése, ha 
megszámlálhatatlan

experience élmény tapasztalat
hair hajszál haj, szőrzet

paper újság papír

hogy e&y főnév az angol nyelvben megszámlálfaatatî i? (Uncountable

1. Ha a főnév folyadékot jelöl pl.: víz = water, olaj = oil, tej = milk stb.
2. Ha a főnév olyan ételt jelöl, ami tömegben van jelen pl.: rizs = rice, sajt = cheese, méz = 

honey stb.
3. Ha a főnév anyagnevet jelöl pl.: vas = iron, műanyag = plastic, arany = gold stb.
4. Ha a főnév elvont fogalmat jelöl pl.: barátság = friendship, szerelem = lőve, szabadság = 

freedom stb.
5. Egyéb olyan főnév, ami egyik fent említett csoportba sem sorolható pl.: bútor = furniture,

tanács = advice, pénz = money stb.
6.

Nem állhat előtte sorszámnév, határozatlan névelő és nem tehető többes számba, vagyis 
egyáltalán nem viselkedhet úgy, mint a megszámlálható főnév.

Ekkor a szó elé kell tenni a piece of kifejezést, ami azt jelenti, hogy ’ egy darab belőle ’. 
Tehát: egy bútor = a piece of furniture. Ez az eljárás főleg az 5. csoportba tartozó főnevekre 
vonatkozik.

Az 1. és a 2. csoportba tartozó főneveknek szinte mindegyike elé egy külön kifejezést kell 
tenni!
Például: egy pohár víz = a glass of water, egy üveg olaj = a bottle of oil, egy doboz tej = a 
carton of milk, egy tál rizs = a bowl of rice, egy szelet sajt = a slice of cheese, egy kanál 
méz = a spoonful of honey stb. Ha a mennyiségből több van mint egy, akkor természetesen 
az of előtti szót lehet csak többes számba tenni, pl.: két üveg olaj = two bottles of oil.
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Angol alap /os/ nyelvtan

3. Mennyiség kifejezése (Quality: many, much, a lot of / lots of.
(a) few, (a) little, some, anv)

Somé people like my advice so much that they frame it upon the wall instead of using it. - 
Gordon R. Dickson
(Néhány embernek annyira tetszik a tanácsom, hogy a falra teszik, ahelyett, hogy alkalmaznák.)

Mennyiség kifejezésekor többnyire két doigot kell figyelembe venni,:
hogy a főnév vagy megskÉáaillUlMiMlaii (uncountable),

- illetve, hogy állító, tagadó, vagy kérdő mondatról van szó.

Amikor megszámlálható főnév áll a mennyiséget kifejező szó után, akkor az ige mindig 
többes számú alakot vesz fel és a főnév is többes számban áll. Ha azonban 
megszámlálhatatlan főnév áll a mennyiséget kifejező szó után, akkor az ige mindig egyes 
számú alakot vesz fel és a főnév is egyes számban áll

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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Angol alap /os/ nyelvtan

Mennyiség kifejezése
Megszámlálható 

főnév 
(Countable nouns)

Megszámlálhatatlan 
főnév 

(Uncountable nouns) Megjegyzés

állítás ► 

tagadás ► 

kérdés ►

VÍ!in\ — sok 
There are too many 
pens here. = Túl sok 
toll van itt.
There aren’t many 
pens here. = Nines 
sok toll itt.
Are there many pens 
here? = Sok toll van 
itt?

She’s got so much 
hair. = Neki (nőnem) 
olyan sok haja van. 
Has she got much 
hair? = Neki (nőnem) 
sok haja van?
She hasn’t got much 
hair. = Neki (nőnem) 
nincs sok haja.

Many és much
legtöbbször csak 
akkor állnak állító 
mondatokban, ha 
valamilyen módosító
szó van előttük, pl.: 
too = túlságosan, 
so = olyan, 
very = nagyon, stb.

állítás ► 

tagadás ►

kérdés ►

There are a few  pens 
here. = Van néhány 
toll itt.
There aren’t a few  
pens here. = Nines 
néhány toll itt.

Are there a few  pens 
here? = Van néhány 
toll itt?

AJ$tle .<». kevés,

She’s got a little hair. 
= Neki (nőnem) van 
egy kis / kevés haja. 
She hasn’t got a little 
hair. = Neki (nőnem) 
nincs egy kis / kevés 
haja.
Has she got a little 
hair? = Neki (nőnem) 
van egy kis / kevés 
haja?

Amikor a nélkül 
szerepel few és little, 
akkor negatív 
jelentést kap a főnév, 
fordítása pedig csak 
egy néhány, csak egy 
kevés. Mivel a 
hétköznapi beszéd ezt 
ritkán használja, így 
ajánlatosabb az only a 
few, only a little 
szerkezeteket 
alkalmazni.

állítás ► 

tagadás ►

kérdés ►

There are some pens here. = Van néhány toll 
itt.
There aren’t any pens here. = Itt nincsenek 
tollak.
She hasn’t got any hair. = Neki (nőnem) 
nincs haja.
Can I have some pens, please? = Kaphatnék 
egy pár tollat, kérem?
Has she got any hair? = Neki (nőnem) van 
haja?

Mind a somé, mind az 
any használható meg
számlálható és meg
számlálhatatlan 
főneveknél is.
A somé főleg állító 
mondatokban jellem
ző, viszont ha kérdő 
mondatokban áll, 
akkor pozitív választ 
várunk.

állítás ► There are a lot o f / lots o f / plenty o f pens 
here. = Sok toll van itt.
She’s got a lot o f / lots o f / plenty o f hair. =
Neki (nőnem) sok haja van.

A lót of, Lots of,
Plenty of kifejezések 
többnyire állító mon
datokban állnak, és 
mindegy, hogy meg
számlálható vagy 
megszámlálhatatlan 
főnevekhez kapcsol
juk ezeket.
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Angol alap /os/ nyelvtan

4. Birtokviszony (Possessive / Genitive Case, of + noun, have, have got)

One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one 
extraordinary man. - Elbert Hubbard
(Egy gép képes elvégezni ötven átlagember munkáját. Egyetlen gép sem képes egy rendkívüli ember munkáját 
végezni.)

Birtokviszonynak nevezzük azt a szerkezetet,

y  amikor valakinek, vagy valaminek a valakijéről, vagy valamijéről beszélünk (possessive / 
genitive case, of + noun),

> illetve, ha valakinek, vagy valaminek van valakije, vagy valamije have / have got.

Az gjposú birtokviszony kifejezésekor a magyar nyelvben mindig előre jön a birtokos 
(Kinek a ...?, Minek a ...?) utána pedig a birtok (valakije, valamije).Példa: édesapám 
(=birtokos) nővére (=birtok), a ház (=birtokos) ablakai (=birtok). Az angol nyelvben azonban 
nem mindig ez a sorrend érvényesül. Amikor a birtokos élőlény, akkor elöl áll a birtokos, 
utána pedig a birtok, ha azonban a birtokos élettelen, akkor elöl áll a birtok, utána pedig a 
birtokos.

Egyesszám k  ' eotés Többesszám Jelentés

1. Élőlényt 
kifejező főnév

our father’s 
sister

édesapánk
nővére

our parents’ car

szüléink autójaKépzése: 
birtokos + ’ + s + 

birtok
Képzése: 

birtokosok + ’+ 
birtok

2. Rendhagyó 
többesszámú 

főnév

the child’s shoes

a gyerek cipői

the children’s
shoes

a gyerekek cipőiKépzése: 
birtokos + ’ + s + 

birtok

Képzése: 
birtokosok + ’ + 

s + birtok

3. Élettelen 
dolgot kifejező 

főnév

the windows of 
the house

a ház ablakai

the windows of 
the houses

a házak ablakai
Képzése: 

birtok + of + 
birtokos

Képzése: 
birtok + of + 
birtokosok
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Angol alap /os/ nyelvtan

M jffffff  Az 1. és 2. csoportba tartozó birtokos élőlényt kifejező főnevek elé tilos egyszerre 
névelőt és birtokos névmást is tenni.Példa: the her brother’s daughter. Helyesen: her brother’s 
daughter = a bátyjának a lánya. Ha mégis így szeretnénk kifejezni, akkor azt csak úgy 
tehetjük meg, ha összekeverjük a 3. csoporttal. Példák: a letter of his girlfriend’s = 
barátnőjének az egyik levele, a nice holiday of ours = a mi egyik szép nyaralásunk.

Az 1. csoportba tartozó főnevek, nemcsak birtokost kifejező élőlényekre vonatkoznak, hanem 
olyan élettelen dolgot kifejező főnévre,

> ami kapcsolatban van az emberekkel, illetve azok tevékenységével. Példa: the college’s 
rooms = a főiskola helyiségei

> ami időkifejezést jelöl. Példa: a week’s journey = egyhetes utazás

> aminek a birtoka egy igére utal. Példa: the plane’s departure = a repülő indulása

>  ami helységnévre utal. Példa: Budapest’s museums = Budapest múzeumai

A ' i t i i M M l  birtokviszony kifejezésekor pedig have got / has got (= van valamije, valakije) 
kifejezést használunk. Mint minden igei szerkezetet, ezt is három alap mondattípusba illeszthetjük be.

Have, have got:

alany

minden számban és személyben have got (I’ve 
got = nekem van, you’ve got = neked, nektek 
van, we’ve got = nekünk van, they’ve got = 

nekik van), kivéve E/3. ahol has got (he’s got = 
neki van -  hímnem, she’s got = neki van -  
nőnem, it’s got = neki van -  semlegesnem)

tárgy
(valamije,
valakije)

többi
mondatrész

Példa I have got a cár. = Nekem van egy autóm. She has got a cár. = Neki (nőnem) van 
egy autója.

alany

minden számban és személyben have nőt got 
(haven’t got), kivéve E/3. ahol has nőt got 

(hasn’t got)

tárgy
(valamije,
valakije)

többi
mondatrész

Példa I haven’t got a car. = Nekem nincs autóm. She hasn’t got a car. = 
nincs autója.

STeki (nőnem)

kérdőszó, ha 
van

minden számban 
és személyben 
have , kivéve E/3. 
ahol has

alany got
tárgy

(valamije,
valakije)

többi
mondatrész

Példa Why have you got a cár? = Miért van neked autód? Why has she got a cár? = 
Miért van neki (nőnem) autója?
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Előfordul még ez a szerkezet a got szócska nélkül is:

Állítás

.

alany

minden számban és személyben have 
(I’ve = nekem van, you’ve = neked, nektek van, 

we’ve = nekünk van, they’ve = nekik van), 
kivéve E/3. ahol has (he’s = neki van -  hímnem, 

she’s = neki van -nőnem, 
it’s = neki van -  semlegesnem)

tárgy
(valamije,
valakije)

többi
mondatrész

Példa I ha ve a cár. = Nekem van egy autóm.
She has a cár. = Neki (nőnem) van egy autója.

Tagadás alany

minden számban és személyben 
do not (don’t) have, kivéve E/3. 

ahol does not (doesn’t) have

tárgy
(valamije,
valakije)

többi
mondatrész

Példa
I don’t have a car. = Nekem nincs autóm.
She doesn’t have a car. = Neki (nőnem) nincs autója.

Kérdés
kérdőszó, ha 

van do, kivéve E/3. 
ahol does alany

minden 
számban és 
személyben 

have

tárgy
(valamije,
valakije)

többi
mondatrész

Példa
Why do you have a cár? = Miért van neked autód?
Why does she have a cár? = Miért van neki (nőnem) autója?

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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Angol alap /os/ nyelvtan

M BM É i A fent leírt mondatok mindegyike egyszerű jelen időben (Present Simple) van. 
Ezt a típusú szerkezetet nem lehet folyamatos igeidőkbe tenni. A befejezett jelennél (Present 
Perfect), múlt időnél (Pást Simple), befejezett múltnál (Pást Perfect) és a jövő idejű 
mondatoknál (Future Simple, Future Perfect) a got szócska kiesik, így a have got helyett a 
have megfelelő alakját használjuk a birtokviszony kifejezésére. A tagadás és kérdés az 
igeidőhöz tartozó segédigével történik

Igeidők #  

Mondattípus

Egyszerű 
befejezett 

jelen (Present 
Perfect 
Simple)

Egyszerű 
múlt 

(Past Simple)

Egyszerű 
befejezett 

múlt 
(Past Perfect 

Simple)

Egyszerű jövő 
(Future 
Simple)

Egyszerű
befejezett

jövő
(Future
Perfect
Simple)

Állítás

I’ve had a 
car for a 

year. = Egy 
éve van egy 

autóm.

I had a car 
last year. =

Volt egy 
autóm tavaly.

I had had a 
car before I 

bought a 
bike. = Volt 
egy autóm, 

mielőtt vettem 
egy biciklit.

I will have a 
car. = Lesz 
egy autóm.

I will have 
had a car by 
tomorrow. =

Lesz egy 
autóm 

holnapra.

Tagadás

I haven’t had
a car for a 
year. = Egy 
éve nincs 

autóm.

I didn’t have 
a car last 

year. = Nem 
volt autóm 

tavaly.

I hadn’t had 
a car before I 

bought a 
bike. = Nem
volt autóm, 

mielőtt vettem 
egy biciklit.

I won’t have 
a car. = Nem
lesz autóm.

I won’t have 
had a car by 
tomorrow. =

Nem lesz 
autóm 

holnapra.

Kérdés

How long 
have you had 

a car ? = 
Mióta van 

autód?

When did 
you have a

car ? = Mikor 
volt autód?

Had you had 
a car before I 

bought a 
bike? = Volt
egy autód, 

mielő tt 
vettem egy 

biciklit?

Will you 
have a car? =

Lesz egy 
autód?

By when will 
you have had 

a car? =
Mikorra lesz 

autód?

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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5. Elöliárószavak (Prepositions)_______________________________

It is impossible to imagine Goethe or Beethoven being good at billiards or golf. - H. L. Ménekén
(Lehetetlenség elképzelni, hogy Goethe vagy Beethoven jól billiárdozott vagy golfozott volna.)

A magyar nyelvben az elöljárószavak kis számban vannak jelen, és ezeket sem 
elöljárószavakként, hanem névutókként használjuk (pl. mögött, között, előtt stb.). A többi 
esetben többnyire a toldalékokat (pl.-bán, -ról, -tói stb.) és az igekötőket (pl. be, le, fel stb.) 
használjuk. Az angol nyelv ezeket az elöljárószavakat illetve prepozíciókat személyes 
névmások (mindig tárgyesetben állnak) után, főnevek előtt, néha után, sőt melléknevek után 
is és igék után is alkalmazza. A következő elöljárók használatosak a leggyakrabban:

'é 1 Lehetséges jelentés ¡¡Ér • • lé Lehetséges jelentés

about -ról, -ről for -nak, -nek
after után from -tói, tői

among között (több dolog) in -bán, -ben
against ellen in front of -előtt (térben)
above felett into -ba,-be

at -kor, -nál, -nél off le
before Előtt (időben) on -on,-en,-ön
behind mögött out el
below alatt (nem konkrét) out of valahonnan ki

between Között (két dolog) under alatt (konkrét)
beside mellett with -val, -vei

by -nál, -nél without nélkül

íme néhány példa az elöljárószavak használatára:

EéaéxakáLsasMfiasss,x á m á x ú u & M  S
between 2 children = 2 gyerek között, by the window = az ablaknál, without him = nélküle, 
from  Sarah with love = Sárától szeretettel, on the table = az asztalon, in honey = mézben 
stb.
Néhány olyan eset, ami a magyar gondolkodásmódtól eltér: in the sky = az égen, in the field 
= a mezőn, in the photo = a fényképen, in English = angolul, at the bus stop = a 
buszmegállóban, at the door = az ajtóban

a picture of something (sg), somebody (sy) = egy kép valamiről (vmiről),valakiről (vkiről), 
an answer to sg = egy válasz vmire, a rise in sg = emelkedése vminek, a need for  sg, sy = 
szükség vmi, vki iránt, a solution to sg = megoldás vmire, a reason for  sg = vminek az oka 
stb.
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ÜleHélmevek után feléifik n. tg ki kelt tenni a létiuét *to be' = lenni):

to be interested in sg, sy = érdekel vmi,vki, to be satisfied with sg, sy = elégedett lenni 
vmivel, vkivel, to be responsible for  sg, sy = felelős lenni vmi, vki iránt, to be tired o f sg, sy 
= unni vmit, vkit, to be good at sg = jó lenni vmiben, to be dependent on sg, sy = függ 
vmitől, vkitől stb.

Igék után (e/, a csoDort a leunairvobb. az iizck ieleméhét sokféleképpen módosíthatjuk máv

to turn on/off sg = vmit be/ki-kapcsolni, to believe in sg, sy = hinni vmiben, vkiben, to look 
after sg, sy = gondoskodni vmiről, vkiről, to look for  sg, sy = keresni vmit, vkit, to look 
down on sy = lenézni vkit, to thank sy for  sy = megköszönni vkinek vmit, to concentrate on 
sg, sy = koncentrálni vmire, vkire, to bump into sg, sy = beleütközni vmibe, vkibe stb.

Időkifeiezések elöliárószavakkal:

A kérdőszó mindig When? == Mikor?

in on at
Évek: in 2003 ('2003-ban'). in 
1996 (1996-ban)
Hónapok: in Mav(máiusban). 
in June (júniusban)
Évszakok:in spring/summer/ 
autumn/winter (tavasszal, 
nyáron, ősszel, télen) 
Évszázadok: in the 21st 
century (a 21. Században) 
Napszakok: in the

Napok önállóan és 
nap szakokkal', on Sundav 
(vasárnap), on Monday 
morning (hétfő reggel) 
Hétköznap: on weekdavs 
(hétköznapokon) 
Dátumok: on 7th April 
(április 7-én)

Orakifeiezések: at 10 o’clock 
(10 órakor)
Ünnepek: at Christmas 
(karácsonykor), at Easter 
(húsvétkor)
Hétvége: at the weekend 
(hétvégén)
Napszakok: at dawn 
(hajnalban), at noon (délben), 
at night (éjszaka), 
at midnight (éjfélkor) 
Jelenles: at present. at the 
moment (jelenleg)

morning/evening/afternoon
(reggel, este, délután)
Múlva: in a week, (egv hét 
múlva) in 9 months (9 hónap 
múlva)

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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6. Névelők (Articles)_________________________ _______________

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about 
the former. - Albert Einstein
(Csupán két dolog végtelen, az univerzum és az emberi butaság, ám az elsőben nem vagyok biztos.)

A névelőket két csoportra osztjuk: és
A határozatlan névelők: a, an -  mindkettő azt jelenti, hogy ’ egy Ez a két névelő abban 
különbözik egymástól, hogy az a mássalhangzóval kezdődő szavak előtt áll, pl.: a woman = 
egy nő, míg az an magánhangzóval kezdődő szavak előtt használatos, pl.: an island = egy 
sziget. Határozatlan névelőt nem lehet többes számú főnév, illetve megszámlálhatatlan főnév 
előtt használni. A határozott névelő: the -  jelentése ’ a, az ’. A magyar nyelv a 
mássalhangzóval kezdődő szavak előtt ’ a ’ (a /akás), a magánhangzóval kezdődő szavak előtt 
’ az ’ (az ember) névelőt használ. Az angol nyelv, írásban nem tesz különbséget, viszont 
szóban külön jelöli az eltérést. Ha a szó mássalhangzóval kezdődik, akkor a kiejtése /őa/ (ez 
kb. úgy hangzik, hogy dö), magánhangzóval kezdődő szavak előtt a kiejtése /öl/ (ez kb. úgy 
hangzik, hogy di). Mivel a határozott névelő használata igen sokrétű, ezért ezzel bővebben 
kell foglalkozni .

(Definite Articles)

1. Amikor egy olyan dologról beszélünk, amit már előzőleg említettünk, illetve nyilvánvaló 
a beszélő és a hallgató számára is az adott dolog. Példa: a spanyol lány = the Spanish girl

2. Amikor hangszerről van szó (amin játszunk). Példa: zongorázni = play the piano
3. Amikor földrajzi területekről általában beszélünk.

Példa: Szeretem a tengert = I love the sea.
4. Amikor moziról és színházról beszélünk (ahova járunk).

Példa: moziba menni/járni = to go to the cinema
5. Amikor emberek egy bizonyos csoportját melléknévvel fejezzük ki. Példa: a fiatalok = the 

young Vigyázat! A melléknevet nem tehetjük többes számba, viszont a jelentése többes 
számú, tehát az ige nem kap E/3. végződést.

6. Amikor olyan nemzetiségekről beszélünk általában, melyek a következő végződéssel 
rendelkeznek: -ss, -sh, -eh, -ese. Példa: a svájciak = the Swiss, az angolok = the English, 
a hollandok = the Dutch, a japánok = the Japanese

7. Amikor egy családról beszélünk úgy, hogy a családnevet többes számba tesszük.
Példa: Clintonék = the Clintons

8. Amikor konkrétan nevén nevezzük az óceánt, tengert, folyót, csatornát, szigetcsoportot, 
hegyláncot, sivatagot, szállodát, éttermet, sörözőt, múzeumot, galériát, mozit, színházat, 
egyéb épületet (amelyet nem valakiről, vagy valamilyen helyről neveztek el), újságot (ami 
nem magazin), egyéb létesítményt vagy földrajzi helyet, amelynek a nevében benne van 
egy of. Példa: Csendes-óceán = the Pacific Ocean, Vörös-tenger = the Red Sea, Duna = 
the Danube, Panama-csatorna = the Panama Canal, Alpok = the Alps, Szahara = the 
Sahara (Desert), Hilton = the Hilton (Hotel), Kék étterem = the Blue Restaurant, ír 
söröző = the Irish pub, Nemzeti Múzeum = the National Museum, Tate Galéria = the 
Tate Gallery, Ezüst mozi = the Silver Cinema, Madách Színház = the Madách 
Theatre, Fehér Ház = the White House, Blikk = the Blikk, Kínai Nagy Fal = the Great 
Wall of China

9. Amikor olyan országról beszélünk, aminek a nevében benne van vagy volt: States, 
Kingdom, Republic, Union.

_____________________________________ Angol alap /os/ nyelvtan_____________________________________
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Példa: Amerikai Egyesült Államok = the United States of America, Egyesült Királyság = 
the United Kingdom, Dominikai Köztársaság = the Dominican Republic, Szovjetunió = 
the Soviet Union 

10. Amikor az ország, vagy a város nevéhez szorosan hozzátartozik.
Példa: Hollandia = the Netherlands, Vatikán = the Vatican, Hága = the Hague

U M e L te .M Z Q l. pysiy
1. Amikor a főnév előtt a személyes névmás birtokos esetben áll. Példa: a fiam = my son
2. Amikor a főnév előtt közvetlenül valamilyen mutató névmás

(this = ez, that = az, these = ezek, those = azok) áll önállóan vagy számnévvel együtt. 
Példa: ezek a lakások -  these flats, az a három fiú = those three boys.

3. Amikor a next... = következő, jövő, this ... = ezen a, mai, every ... = minden, last... = 
múlt, elmúlt szavak időkifejezésekhez kapcsolódnak. Példa: a jövő nyáron = next 
summer, ezen az estén = this evening, minden héten = every week, az elmúlt hónapban 
= last month. Fontos még, hogy elöljárószavak nélkül használjuk az ilyen kifejezéseket.

4. Amikor konkrétan nevén nevezzük az utcát, utat, teret, parkot, hidat, tavat, hegyet. Példa: 
Fő utca = Main Street, Barna út = Brown Road, Gyémánt tér = Diamond Square, Zöld 
park = Green Park, Szabadság-híd = Liberty Bridge, Balaton = Lake Balaton,
Mount Everest = Mount Everest

5. Amikor dolgokról, állatokról vagy emberekről általában beszélünk. Példa: Szeretem az 
autókat, madarakat és a gyerekeket. = I like cars, birds and children.

6. Amikor a televízióról, mint műsorszolgáltatásról, nem pedig készülékről beszélünk.
Példa: TV-t nézni = to watch TV. (De: bekapcsolni a TV-t = to switch on the TV)

7. Amikor étkezésekről beszélünk. Példa: reggelizni = to have breakfast
8. Amikor számokkal együtt álló kifejezésekről beszélünk. Példa: a 7-es busz = 

bus (number) 7, a 15. oldal = page 15, a 308-as szoba = Room 308
9. A bed = ágy, work = munka(hely), home = otthon szavak esetében. Példa: az ágyban 

lenni = to be in bed, befejezni a munkát = to finish work, haza menni = to go home.
(De: az ágyon rajzolni = to draw on the bed)

10. Amikor a school = iskola, university = egyetem, church = templom, prison = börtön 
szavak intézményt jelölnek. Példa: az iskolában lenni = to be at school, elvégezni az 
egyetemet = to finish university, a templomba járni = to go to church, a börtönben lenni 
= to be in prison. (De: A szülők az iskolában voltak /magában az épületben/. = The 
parents were in the school.)

íveiét használói? (indefinite Articles)

1. Amikor a főnév megszámlálható és nem áll többes számban.
Példa: Ez egy alma. = This is an apple.

2. Amikor dolgokról, állatokról vagy emberekről általában beszélünk.
Példa: A papagáj egy madár. = A  parrot is a bird.

3. Amikor valakinek a foglalkozásáról beszélünk. Példa: Ő orvos. = He / She is a doctor.
4. Amikor bizonyos idő-, sebesség- illetve súly kifejezéseket használunk.

Példa: naponta ötször = five times a day, 50 kilométer per óra = 50 kilometres an hour, 
kilója 1000 forint = 1000 forints a kilo.

5. Amikor fejfájásról és megfázásról beszélünk.
Példa: fejfájás = a headache, megfázás = a cold. (De azt, hogy megfázni, kétféleképpen 
is lehet mondani: to catch a cold, to catch cold.)
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7. A létige (to be) ^ ________________________________________

Politics is supposed to be the second oldest profession. I have come to realize that it 
bears a very close resemblance to the first. - Rónáid Reagan
(A politikáról azt tartják, hogy a második legősibb foglalkozás. Rá kell döbbennem , hogy nagyban hasonlít az 
elsőhöz.)

Az angol nyelvben a mondat nem állhat ige nélkül. Míg magyarul az a mondat, hogy ’ Ez egy 
könyv. ’ ige nélkül is teljes életet él, addig ez az angol nyelvben ige nélkül hibás. Valójában a 
magyar mondatban is van ige, de ez csak igazán a múlt időben és a jövő időben jelenik meg. 
(Ez egy könyv volt. Ez egy könyv lesz.)
A to be létigét többnyire akkor használjuk, amikor létezést, állapotot, illetve tulajdonságot 
jelölünk.
Példa: létezés - Ez egykönyv. = This is a book. 

állapot - Én boldog vagyok. = I am happy.
-&2&ljdö&sá£ - A falak fehérek. = The walls are white.

Egyéb esetek, melyekben mindig ki kell tenni a to be létigét:

- ^életkor: I’m 35 years old. = 35 éves vagyok.
- méret és súly kifejezése: She’s 65 kilos and he’s 170 centimetres tall. = Ő (nőnem)

65 kiló és o (hímnem) 170 centi magas.
ár megjelölése; It’s € 5. = Ez 5 euró.

- There is / are, There was / were szerkezet. Amikor egy nem meghatározott személy vagy 
dolog a mondat alanya, akkor there + be + főnév szerkezetet használunk. 
Példa: There are 24 plates on the table. = 24 tányér van az asztalon.

Ezeknél a példáknál is látható, hogy a létigének ragozott alakjai is vannak. A ragozás jelen és
múlt igeidőben mutatkozik meg igazán. Jövő időben a képzése minden számban és 
személyben will (’11) / will not (won’t) + be, E/l. és T/l.-nél lehet shall (’11) / shall not 
(shan’t) + be is. A befejezett (perfect) igeidőknél have / has been, haven’t / hasn’t been, 
had been, hadn’t been.

Szám / személy To be ragozott alakjai Példa rövid alakkal is / 
Jelentés

E/l. I Am I am (I’m) at home. = En 
otthon vagyok.

E/2. You Are You are (You’re) a boy. = Te
fiú vagy.

E/3. He, She, It Is She is (She’s) sad. = 0  
szomorú.

T/l. We Are We are (We’re) strong. = Mi
erősek vagyunk.

T/2, You Are You are (You’re) at school.
= Ti iskolában vagytok.

T/3. They Are They are (They’re) rich. =
Ők gazdagok.
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A személyes névmást össze is lehet vonni a létigével, ezt hívjuk vid alaknak: I am = I’m, 
you are = you’re, he is = he’s, she is = she’s, it is = it’s, we are = we’re, you are = you’re, 
they are -  they’re

jelen idő - tagadás:

Szám / személy To be ragozott alakjai Példa rövid alakkal is / 
Jelentés

E/l. I Am not I am not (I’m not) at home.

E/2. You Are not
= En nem vagyok otthon. 

You are not (You aren’t) a

E/3. He, She, It Is not
boy. = Te nem fiú vagy. 

She is not (She isn’t) sad. = 
Ő nem szomorú.

T/l. We Are not We are not (We aren’t) 
strong. = Mi nem vagyunk 

erősek.
T/2. You Are not You are not (You aren’t) at 

school. = Ti nem iskolában

T/3. They Are not
vagytok.

They are not (They aren’t) 
rich. = Ok nem gazdagok.

Rövid alakja a tagadásnak is van: I am not = I’m not, you are not = you aren’t, he is not = 
he isn’t, she is not = she isn’t, it is not = it isn’t, we are not = we aren’t, you are not = you 
aren’t, they are not = they aren’t

Itten idő -  kérdés:
A kérdésnél ugyanezeket az alakokat használjuk, annyi különbséggel, hogy a szórend 
megváltozik. Amikor közvetlenül az alany után tesszük az igét, azt egyenes szórendnek 
hívjuk (állításnál, tagadásnál). Amikor a létige az alany elé kerül, azt fordított szórendnek 
hívjuk, és ezt a szórendet használjuk a kérdésben.

Szám / személy Példa / Jelentés Rövid igen / nem válaszok
E/l. I 

E/2. You 
E/3. He, She, It

Am  I at home? = Én otthon vagyok? 
Are you a boy? = Te fiú vagy?

Is she sad? = Ő szomorú?

Yes, I am. / No, Vm not.
Yes, you are. I No, you aren’t. 
Yes, she is. / No, she isn’t.

T/l. We 
T/2. You

T/3. They

Are we strong? = Mi erősek vagyunk? 
Are you at school? = Ti iskolában 

vagytok?
Are they rich? = Ők gazdagok?

Yes, we are. / No, we aren’t. 
Yes, you are. i No, you aren’t. 

Yes, they are. / No, they 
aren’t

szerkesztünk, akkor a kérdőszó mindig a létige előtt áll. Példa: Why is she sad? = Ő miért 
szomorú?
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.kfefí léc«
A kérdést is lehet tagadni. Ennek kétféle változata van az angol nyelvben. Megkülönböztetjük 
a hivatalos és a beszélt nyelvben (rövid alakos) használatos tagadást._____________________

Szám / személy Hivatalos nyelv Beszélt nyelv / Rövid alak
E/l. I 

E/2. You 

E/3. He, She, It

Ám I nőt at home? = En nem
otthon vagyok?

Are you nőt a boy? = Te nem 
fiú vagy?

Is she nőt sad? = Ő nem
szomorú?

Itt nincs rövid alak. Ugyanaz használatos, 
m int a hivatalos nyelvben.

Aren’t you a boy? = Te nem 
fiú vagy?

Isn't she sad? = Ő nem
szomorú?

T/l. We 

T/2. You 

T/3. They

Are we nőt strong? = Mi 
nem vagyunk erősek?

Are you nőt at school? = Ti 
nem iskolában vagytok? 

Are they nőt rich? = Ők nem 
gazdagok?

Aren’t we strong? = Mi nem 
vagyunk erősek? 

Aren’t you at school? = Ti 
nem iskolában vagytok? 

Aren’t they rich? = Ők nem 
gazdagok?

Múlt idő - állítás:
Szám / személy To be ragozott alakjai Példa / Jelentés

E/l. I was I was a t home. = Én otthon voltam.
E/2. You were You were a boy. = Te kisfiú voltál.

E/3. He, She, It was She was sad. = 0  szomorú volt.

T/l. We were We were strong. =  Mi erősek voltunk.

T/2. You were You were at school. = Ti iskolában
voltatok.

T/3. They were They were rich. = Ok gazadagok
voltak.

Rövid alakok a múlt idejű állításoknál nincsenek.

Múlt idő - tagadás:
Szám / személy To be ragozott alakjai Példa / Jelentés

E/l. I was not I was nőt at home. = En nem 
voltam otthon.

E/2. You were not You were nőt a boy. = Te
nem voltál kisfiú.

E/3. He, She, It was not She was nőt sad. = Ő nem 
volt szomorú.

T/l. We were not We were nőt strong. = Mi 
nem voltunk erősek.

T/2. You were not You were nőt at school. = Ti
nem voltatok iskolában.

T/3. They were not They were nőt rich. = Ők
nem voltak gazdagok.

Rovid alak >k: I was not = I wasn’t, you were not = you weren’t, he was not = he wasn’t, 
she was not = she wasn’t, it was not = it wasn’t, we were not = we weren’t, you were not = 
you weren’t, they were not = they weren’t
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llÓit idő -  kérdés:

Ugyanaz érvényes a szórendre, mint a jelen időnél. Tehát, itt is fordított szórend használatos.
Szám / személy Példa / Jelentés Rövid igen / nem válaszok

E/l. I 
E/2. You 

E/3. He, She, It

Was I at home? = En otthon voltam? 
Were you a boy? = Te voltál kisfiú? 

Was she sad? = Ő szomorú volt?

Yes, I was. / No, I wasn’t.
Yes, you were. / No, you weren’t. 
Yes, she was. / No, she wasn’t.

T/l. We 
T/2. You

T/3. They

Were we strong? = Mi erősek voltunk? 
Were you at school? = Ti iskolában 

voltatok?
Were they rich? = Ők gazdagok 

voltak?

Yes, we were. / No, we 
weren’t.

Yes, you were. / No, you 
weren’t.

Yes, they were. 1 No, they 
weren’t.

Rövid alakok ennél a kérdés típusnál nincsenek

Ha kérdőszavas, vagyis kiegészítendő kérdést szerkesztünk, akkor a kérdőszó mindig a létige 
előtt áll. Példa: Why was she sad? = Ő miért volt szomorú?

í&últ idő -  kérdés + tagadás:
Szám / személy Hivatalos nyelv Beszélt nyelv / Rövid alak

E/l. I 

E/2. You 

E/3. He, She, It

Was I nőt at home? = En
nem voltam otthon? 

Were you nőt a boy? = Te 
nem voltál kisfiú ?

Was she nőt sad? = Ő nem 
volt szomorú?

Wasn’t I at home? = En nem 
voltam otthon? 

Weren’t you a boy? = Te 
nem voltál kisfiú? 

Wasn’t she sad? = Ő nem 
volt szomorú?

T/l. We 

T/2. You 

T/3. They

Were we nőt strong? = Mi 
nem voltunk erősek? 

Were you nőt at school? = Ti 
nem voltatok iskolában? 

Were they nőt rich? = Ők 
nem voltak gazdagok?

Weren’t we strong? = Mi 
nem voltunk erősek? 

Weren’t you at school? = Ti 
nem voltatok iskolában? 

Weren’t they rich? = Ők nem 
voltak gazdagok?

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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8. Számnevek és dátumok (Numerals and Dates)_________________

Three things in human life are important: the first is to be kind; the second is to be kind; 
and the third is to be kind. - Henry James
(Az ember életében három dolog fontos: az első, hogy légy kedves; a második, hogy légy kedves; és a harmadik, 
hogy légy kedves.)

A számneveknek két nagy csoportját különböztetjük meg. Az egyik csoportba a tőszámnevek, 
a másik csoportba a sűrszámríevek tartoznak

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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Tőszámok - tőszámnevek
Számok

(angol
központozással)

Toszamnev (Cardinal Numbers) Megjegyzés

í one
Amikor a főnév megszámlálható, és több mint egy 
van belőle, akkor mindig többes számba kell tenni. 
Példa: one girl = egy leány, two girls = két leány

2 two
3 three
4 four
5 five

A 10 - 20 közé eső számokat úgy képezzük, 
hogy a számhoz a teen végződést tesszük. 
Kivétel ez alól a 11-eleven és a 12-twelve. 
Változások a következő számok esetében 
figyelhetők meg: 13-thirteen, 15-fifteen, 18- 
eighteen (a 18 esetében kiesik egy ’t ’).

6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten
11 eleven
12 twelve

A 21 -  100 közé eső nem kerek számokat úgy 
képezzük, hogy a nagyobb szám után tesszük a 
kisebbet, és közéjük kötőjel kerül.

13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen

A kerek számok úgy képződnek, hogy a szám 
után ty végződés kerül. A következő kerek 
számok is ty végződést kapnak, viszont a 
kiinduló számban változás megy végbe: 20 - 
twen/y, 30 - thiríy, 40 - foríy (itt kiesik egy 
’u’), 50 -  fifíy, 80 - eighíy (itt kiesik egy ’t ’).

18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
30 thirty

Hundred és thousand számnevek előtt legtöbbször 
akkor áll a, amikor egy szám kezdete.
Thousand előtt akkor is állhat one, ha egy szám 
kezdete, de ha százas tagot mondunk utána, akkor 
csak one szócskát rakhatunk elé. PL: 1,521 -  one 
thousand, fi ve hundred and twenty-one

33 thirty-three
34 thirty-four
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty

Hundred után mindig ki kell tenni az and (= 
és) szócskát. Thousand után akkor, ha tízes 
szám áll közvetlenül utána.

Ha több száz, ezer, illetve millió dologról 
beszélünk, és kitesszük a számnevet (ami 
természetesen több mint egy), akkor nem kell a 
hundred, thousand és millión szavakat többes 
számba tenni. Akkor állhatnak többes számban, 
ha főnevek százairól, ezreiről, illetve millióiról 
van szó. Pl. galambok százai = hundreds of 
pigeons, emberek ezrei = thousands of people, 
milliónyi szó = inillions of words.

90 ninety
100 a / one hundred
101 a hundred and one
123 a hundred and twenty-three
200 two hundred

1,000 a / one thousand
1,010 a thousand and ten
5,000 five thousand
6,189 six thousand, one hundred and eighty-nine

40,000 forty thousand
78,320 seventy-eight thousand, three hundred and twenty
800,000 eight hundred thousand

1,000,000 a / one million
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> A tőszámnevek írásában is különbség van a magyar nyelvhez képest. Ahová a magyar 
pontot tesz (pl. 1.010), oda az angol helyesírás szerint vessző kerül (pl. 1,010). 
Amikor magyarul vesszőt teszünk egy szám után (pl. 5,6), akkor az angol nyelv pontot rak 
(pl. 5.6 = five point six).

•

> Az évszámokat két részre bontjuk, és így mondjuk a különböző tagokat: 
1970 = nineteen seventy. Amikor százas évszámról beszélünk, akkor a következőképpen 
alakul a képzés: 1800 = eighteen hundred.

> Százas évszám alatt az utolsó két számot vonjuk össze: 541 = five forty-one. Itt kell 
megemlíteni az időszámításunk előtti és az időszámításunk utáni kifejezéseket:

> B.C. (Before Christ) = időszámításunk előtt,

> A.D. (Anno Domini) = időszámításunk után. Használatuk: 39 B.C. -  i.e. 39, A.D. 289 = 
289 (ezt a magyar nyelv nem szokta betűvel jelölni).

> Ezres évszámoknál a hagyományos módon kell eljárni (vagyis nem szedjük két részre): 
2000 = two thousand, 2003 = two thousand and three (az and szócskát az amerikai angol 
elhagyja).

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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Sorszámok -  Sorszámnevek
Sorszámok Sorszamnev (Ordinal Numbers) Megjegyzés

Ist first

Ezekre a számnevekre a kérdés az, 
hogy ’ Hányadik?
Amikor a sorszámokat számmal 
leírjuk, akkor utánuk az angol nem 
pontot tesz, hanem az utolsó két betűt 
teszi a szám után.
1. 2. 3. számok rendhagyó módon 
képződnek.
4. - 20. Közé eső számok th végződést 
kapnak.
Változás történik az
5. = fifth,
8. = eighth (kiesik egy t),
9. = ninth (kiesik az e),
12. = twelfth (a ve helyére f kerül) 
számok esetében.

2nd second
3rd third
4 íh fourth
5th fifth
6th sixth
'yth seventh
8th eighth
gth ninth
10th tenth
IIth eleventh
12th twelfth
13th thirteenth
14th fourteenth
15th fifteenth
16th sixteenth
17th seventeenth
18th eighteenth
19th nineteenth

A sorszámneveket általában a 
the határozott névelő előzi meg, 
pl.: a 21. nap -  the twenty-first day.
A királyok, királynők nevében 
a számot római számmal írjuk, 
pl.: Charles V =  V. Károly, 
de amikor elolvassuk, a sorszámnevet 
mondjuk ki, előtte határozott 
névelővel: Charles the Fifth.

20th twentieth
21st twenty-first
22nd twenty-second
30th thirtieth
33rd thirty-third
34th thirty-fourth

-p* o & fortieth
50th fiftieth
60th sixtieth
70th seventieth
80th eightieth

20. -  90. kerek számok esetében a 
végződés ieth lesz úgy, hogy a 
tőszámnév y végződése kiesik.
Nem kerek számok esetében csak az 
utolsó tagot változtatjuk meg.

90th ninetieth
100th hundredth
101st hundred and first
123rd hundred and twenty-third
200th two hundredthsooo

thousandth
1,010th thousand and tenth

Az összetett sorsyámnevek esetében az 
and = és használatára ugyanaz a 
szabály vonatkozik mint a 
tőszámnevekre. 101st = the hundred and 
first.

5,000th five thousandth
6,189th six thousand, one hundred and eighty-ninth
40,000th forty thousandth
78,320th seventy-eight thousand, three hundred and twentieth

800,000th eight hundred thousandth
1,000,000th millionth
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Dátumok (Dates ): \

Sorszámneveket használ az angol nyelv a dátumok képzésében a következőképpen: vagy a 
nap kerül előre és utána a hónap, vagy pedig előre kerül a hónap és utána a nap.
Hónapok: January, February, March, April, May, June, July, August, September, 
October, November, December (a hónapokat mindig nagy kezdőbetűvel írjuk).

Példa: május 15. = 15th May, 15 May, 15th of May, May 15, May the 15th, May 15th = the 
fifteenth of May, May the fifteenth, július 4. = the fourth of July, July the fourth, 
december 22. = the twenty-second of December, December the twenty-second.

Ha az évet is hozzátesszük, akkor az mindig a kifejezés végén áll:
1996. december 22. = December 22nf 1996,
22nd December 1996 = the twenty-second of December, nineteen ninety-six /

December the twenty-second, nineteen ninety-six.

Arra a kérdésre, hogy ’ Mikor? ’= When? , angolul elöljárós szerkezettel válaszolunk.
Példa: 1968. május 15-én = on the fifteenth of May, nineteen sixty-eight / on May the 
fifteenth, nineteen sixty-eight

Amikor számmal írjuk le a dátumot, akkor a brit angol nyelv helyesírását követjük:

2003. 02. 25. = 25 / 02 / 2003, 25 - 02 - 2003, 25. 02. 2003.

Tehát a számok esetében mindig a nap kerül előre.
(Az amerikai angol nyelv teszi előre a hónapot, majd a napot, utána az évet: 02. 25. 2003)

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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9. Melléknevek (Adjectives)__________________________________

The best way to become acquainted with a subject is to write a book about it. - Benjamin
Disraeli
(A legjobb módja annak, hogy elmélyüljünk egy témában az, ha könyvet írunk róla.)

A melléknevekre leggyakrabban úgy kérdezünk, hogy ’ Milyen?

> Az angol nyelv a mellékneveket nem teszi többes számba. Példa: Az a kert nagyon szép. = 
That garden is very nice., Azok a kertek nagyon szépek. = Those gardens are very nice. 
Vannak azonban olyan melléknevek, amelyek bizonyos embercsoportra vonatkoznak, és 
ezeknél a mellékneveknél többes számú ige használatos, míg maga a melléknév 
változatlan marad, elé pedig the határozott névelő kerül: a gazdagok = the rich, a 
szegények = the poor, a betegek = the sick, a fogyatékosok = the handicapped, a vakok = 
the blind. Példa: A gazdagok mindig boldogok? = Are the rich always happy?

> Az angol nyelv olyan igék után is melléknevet használ, ahol magyarul határozót 
mondunk. Ilyen igék: look = kinéz valahogyan, sound = hangzik valahogyan, feel = érzi 
magát valahogyan. Példák: Fantasztikusan nézel ki. = You look fantastic., Ez a történet 
különösen hangzik. = This story sounds strange., Borzasztóan érzik magukat. = They 
feel terrible.

> Mi a sorrend, ha több melléknév is van a főnév előtt? Ebben az esetben több szempontból 
kell a mellékneveket megvizsgálni. Előre kerül az a melléknév, amelyik szubjektív, vagyis 
az egyén személyes véleményén alapszik: egy csúnya fekete patkány = an ugly black rat. 
A főnévtől távolodva a következő sorrendet lehet felállítani a melléknevek esetében: 
legközelebb áll az anyaga, előtte az eredete, az előtt a színe és az alakja, előtte pedig a kor 
és a méret. Példa: egy kis régi kör alakú piros amerikai műanyag jelvény = a small old 
round red American plastic badge

Három féle fokot különböztetünk meg a melléknevek összehasonlításakor (Comparison):

használunk azokban a mondatokban, ahol ilyen / olyan...... , mint illetve nem ilyen
I olyan...... , mint kifejezések állnak. Ebben az esetben a melléknevet as ... as, illetve nőt as /
so ... as kifejezésekbe tesszük. A tagadásnál a nőt szócska után állhat as és so is.
Példa: Olyan magas vagy, mint Frank. = You are as toll as Frank. Nem vagy olyan magas, 
mint Fred. = You are nőt as tall as Fred. / You are nőt so tall as Fred.

használunk azokban a mondatokban, ahol ...bb, mint kifejezés áll. Ebben az 
esetben a melléknevet középfokba tesszük, és a mint szócska than lesz.
Példa: Magasabb vagy, mint Peter. = You are taller than Peter.

¡¡használunk azokban a mondatokban, ahol a leg.. .bb kifejezés áll. Ebben az esetben 
a melléknevet felsőfokba tesszük, és elé the névelő kerül.
Példa: Te vagy a legmagasabb nő. = You are the tallest woman.

27



Angol alap /os/ nyelvtan

Amikor kitesszük a felsőfokú kifejezés után, hogy kik közül, illetve, hogy hol, akkor 
kétféleképpen lehet eljárnunk. 1. A felsőfokú kifejezés után of kerül, ha elvont főnévről van 
szó. 2. Amikor konkrét főnév áll a kifejezés után, akkor in kerül a mondatba. Példák: 1. Ez 
életem legszebb ajándéka. = This is the nicest gift of my life., 2. Ő a legintelligensebb fiú a 
faluban. = He is the most intelligent boy in the viliágé.

Attól függően, hogy milyen melléknév áll a mondatban többféle képzési mód létezik.

Melléknév jellemzője 
Példa alapfokban 

(Positive)

Képzése
Középfokban Felsőfokban 
(Comparative) (Superlative)

Példa

egy szótagú: 
short = rövid

-er toldalékot kap -est toldalékot kap shorter = rövidebb, 
shortest = legrövidebb

egy szótagú és e-re 
végződik: large = nagy

-r toldalékot kap -st toldalékot kap larger = nagyobb 
largesí -  legnagyobb

egy szótagú és két 
mássalhangzó között egy 
magánhangzó áll: hot = forró

az utolsó 
mássalhangzó 

megkettőződik + 
-er toldalékot kap

az utolsó mássalhangzó 
megkettőződik + 

-est toldalékot kap

hotíer = forróbb 
hottest = legforróbb

két szótagú és y-ra 
végződik: lazy = lusta

az y-ból i lesz + - 
er toldalékot kap

az y-ból i lesz + -est 
toldalékot kap

lazier = boldogabb 
laziest = legboldogabb

kettő vagy több szótagú: 
exact = pontos

elé more kerül elé most kerül more exact = pontosabb 
most exact = legpontosabb

Speciális esetek előfordulhatnak a mellékneveknél, ilyenkor lehet úgy képezni, mintha egy 
szótagú lenne (-er, -est), vagy lehet úgy képezni, mintha több szótagú lenne (more, most).
Példa: polite = udvarias, stupid = buta, quiet = csendes, tired = fáradt, azok a melléknevek is 
ide tartoznak, amiknek a végződése: -er, -le, ow, clever = okos, gentle = gyengéd, hollow = 
üreges.__________ ___________________________ ________________________________

Melléknév Középfok Felsőfok
polite politer more polite politest most polite
stupid stupider more stupid stupidest most stupid
quiet quieter more quiet quietest most quiet
tired tireder more tired tiredest most tired
clever cleverer more clever cleverest most clever
gentle gentler more gentle gentlest most gentle
hollow hollower more hollow hollowest most hollow

Vannak olyan melléknevek, melyeknek a középfoka és felsőfoka eltér az alapfoktól, ezeket 
mellékneveknek hívjuk.__________________ _____________________________

Melléknév Középfok Felsőfok
good = jó better = jobb best = legjobb
bad = rossz worse = rosszabb worst = legrosszabb
far = távoli farther = távolabbi (térben)

further = további (fogalom is, térben is)
farthest = legtávolabbi (térben) 
furthest = legtovábbi (fogalom is, 
térben is)

old = idős (szabályos: older = idősebb) 
elder = idősebb valaki (családtag)

(szabályos: oldest = legidősebb) 
eldest = legidősebb valaki (családtag)

much / many = sok more = több most = legtöbb
little = kevés less = kevesebb least = legkevesebb
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10. Szórend (Word order)

It usually takes more than three weeks to prepare a good impromptu speech. - Mark Twain
(Általában több, mint három hetet vesz igénybe, hogy elkészítsünk egy jó  rögtönzött beszédet.)

Mivel az angol mondat szórendje meglehetősen kötött, ezért a szabályokat a következőképpen 
lehet összefoglalni:

fÜ Egyenes szórend:

Alany 
(Ki?, Mi?)

Állítmány 
(Mit állítok?)

Tárgy 
(Kit?, Mit?)

Helyhatározó
(Hol?)

Időhatározó
(Mikor?)

I buy a book in the bookshop every month.
En minden hónapban veszek egy könyvet a könyvesboltban.

Előfordul azonban, hogy az időhatároz i mondat elejére kerül:
Időhatározó

(Mikor?)
Alany 

(Ki?, Mi?)
Állítmány 

(Mit állítok?)
Tárgy 

(Kit?, Mit?)
Helyhatározó

(Hol?)
Every month / 

Sometimes
I buy a book in the bookshop.

En minden hónapban / néha veszek egy könyvet a könyvesboltban.

Wtfáarisájíi idóh re lói legtöbbször a főiee előtt állna £ a mondatban:

Alany 
(Ki?, Mi?)

Gyakorisági
időhatározó

(Milyen
gyakran?)

Állítmány 
(Mit állítok?)

Tárgy 
(Kit?, Mit?)

Helyhatározó
(Hol?)

I always buy a book in the bookshop.
En mindig veszek egy könyvet a könyvesboltban.

Amikor az állítmányt létigé\ * (to be) fejezzük ki, akkor a gyakorisági időhatározó a létige 
után áll:

Alany 
(Ki?, Mi?)

Létige 
(to be)

Gyakorisági 
időhatározó 

(Milyen gyakran?)

Helyhatározó
(Hol?)

I was rarely at home.
En ritkán vo tam otthon.

Amikor a monc atban segédige van, akkor az mindig a főige előtt áll:
Alany 

(Ki?, Mi?) Segédige Főige Tárgy 
(Kit?, Mit?)

Helyhatározó
(Hol?)

Időhatározó
(Mikor?)

They can read a newspaper at the station in the 
morning.

Tudnak reggelente újságot olvasni az állomáson.
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Kérdő szórend:

Amikor kérdőszó van a mondatban, vagyis kiegészítendő mondatot képezünk, akkor a 
kérdőszó mindig a mondat elején áll, az alany elé pedig segédige kerül:

Kérdőszó Segédige Alany 
(Ki?, Mi?) Főige Tárgy 

(Kit?, Mit?)
Helyhatározó

(Hol?)
Időhatározó

(Mikor?)

Why do you buy a book in the 
bookshop

every
month?

Miért veszel minden hónapban egy könyvet a könyvesboltban?

Amikor nincs kér 3szó a mondatban, vagyis eldöntendő mondatot képezünk, akkor a 
segédige áll mindig a mondat elején:

Segédige Alany 
(Ki?, Mi?)

Főige Tárgy 
(Kit?, Mit?)

Helyhatározó
(Hol?)

Időhatározó
(Mikor?)

Do you buy a book in the 
bookshop

every
month?

Minden hónapban veszel egy könyvet a könyvesboltban?

Amikor akkor egyszerű jelenben (present simple) és egyszerű múltban
(pást simple) nincs segédige:

Kérdőszó Állítmány 
(Mit állítok?)

Tárgy 
(Kit?, Mit?)

Who loves / loved you?
Ki szeret /  szeretett téged?

Amikor tétige (to be) van a kérdő mondatban, akkor az mindig az alany előtt áll:

Kérdőszó Létige 
(to be)

Alany
(Ki?, Mi?)

Helyhatározó
(Hol?)

When were you in Debrecen?
Mikor voltál Debrecenben?

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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11. Igeidők (Tenses)

Míg a magyar nyelvben három igeidőt használunk: jelen, múlt és jövő, addig az angol nyelv 12 
igeidőt különböztet meg: egyszerű jelen, folyamatos jelen, befejezett egyszerű jelen, befejezett 
folyamatos jelen, egyszerű múlt, folyamatos múlt, befejezett egyszerű múlt, befejezett folyamatos 
múlt, egyszerű jövő, folyamatos jövő, befejezett egyszerű jövő, befejezett folyamatos jövő.

(1) Present Simple (Egyszerű ielen)________ ___________________

A dog in a kennel barks at his fleas; a dog hunting does not notice them. Chinese Proverb
(A kutya az óljában a bolháit ugatja; a vadászó kutya észre sem vesz őket. -  kínai közmondás)

- Amikor nincs létige (to be = lenni) a mondatban:

Alany

minden számban és 
személyben az ige 1. alakja 
(szótári alak = Infinitive), 
kivéve E/3. ahol az ige (e)s 
végződést kap (infinitive + 

(e)s)

tárgy, ha 
van többi mondatrész

! Példa I love you. = Szeretlek". He loves me. = Ő szeret engem

A tagadás és kérdés a do / does, do nőt (don’t) / does nőt (doesn’t) segédige segítségével 
történik.

m U

do not (don’t) minden 
számban és személyben, 
kivéve E/3., ahol does 

not (doesn’t)

az ige 1. 
alakja 

(infiniti 
ve)

tárgy, ha van többi
mondatrész

Példa I don’t lőve you. = Nem szeretlek.
He doesn’t lőve me. = Ő nem szeret engem.

Kérdőszó, ha 
van

do minden 
számban és 
személyben, 
kivéve E/3., 

ahol does

alany

az ige 1.
alakja

(infinitive)
Tárgy, 
ha van

többi
mondatrész

Példa Why do I lőve you? = Miért szeretlek?
Why does he lőve me? = Miért szeret engem?

H H é » ! Amikor az alanyra kérdezünk, akkor nincs segédige (a kérdőszó ilyenkor Ki?, Mi?, 
Kik?, Mik?). Példa: Who loves me? = Ki szeret engem?

- Amikor ¡¡¡¡¡¡¡l van a mondatban, akkor nincs a tagadásnál és a kérdésnél do/does segédige. 
A kérdésnél kell a szórenden változtatni. Lásd a létigés fejezetet!
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Hofivan kell a/ (e)s végződést az ifié i alakjából képezni 1 ■?. személy!jen?
Ige 1. alakjának jellemzője Végződés / Példa / Jelentés

alapeset
az ige s végződést kap: 
put -  puts = rak, tesz 
arrive -  arrives = érkezik

végződése: sh, eh, ss, x, o

az ige es végződést kap: 
push -  pushes = tol 
teach -  teaches = tanít 
kiss -  kisses = csókol 
mix -  mixes = kever 
go -  goes = megy 
do -  does = csinál

végződése: mássalhangzó + y
az y-ból i lesz + es 
fry -  fries = süt (olajban) 
cry -  cries = sir

rendhagyó have -  has = van neki

Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor általános igazságról, rendszeres, szokásos, illetve ismétlődő, valamint hosszú időn 
át igaz cselekvésekről beszélünk. Példák: The sun rises in the east. = A Nap keleten kel. 
I get up at 7. = 7-kor szoktam felkelni. I live in Budapest. = Budapesten élek.

> amikor érzékelést kifejező igéket használunk: see = lát, hear = hall, taste = valamilyen 
íze van, smell = valamilyen szaga, illata van. Példa: Do you see that tree? = Látod azt a 
fát?, I hear them. = Hallom őket., It tastes fantastic. = Fantasztikus íze van., The 
flowers don’t smell good. = A virágoknak nincs jó illatuk .

>  amikor olyan ige szerepel a mondatban, amit csak egyszerű igeidőbe lehet tenni: know = 
tud, ismer, love = szeret, like = kedvel, hate -  utál, remember = emlékszik, notice = 
észrevesz, megjegyez, believe in = hisz vmiben, vkiben, belong to = tartozik vmihez, 
vkihez stb. Példa: Do you remember me? = Emlékszel rám?

> amikor a következő kötőszavak szerepelnek a jelen, vagy jövő idejű mellékmondat elején: 
when = amikor, before = mielőtt, after = miután, until/till = valameddig, as soon as = 
mihelyst, if = ha. Példa: Switch off the light in the room before you go out. = Kapcsold 
le a villanyt a szobában, mielőtt elmész!

> amikor gyakorisági időhatározó van a mondatban: always = mindig, often = gyakran, 
usually = rendszerint, sometimes = néha, seldom = ritkán. Ezeket a gyakorisági 
határozókat legtöbbször a főige elé kell tenni. Példa: Do you often go to the cinema? = 
Gyakran mész moziba? Ide tartoznak még azok az időhatározók, amikben szerepel a once 
= egyszer, twice = kétszer three times = háromszor stb. a week = hetente, a month = 
havonta stb. kifejezések. Ezeket az időhatározókat legtöbbször a mondat végére kell tenni. 
Példa: I wash my hair twice a week. = Hetente kétszer mosom meg a hajam. Ezekre az 
ídőhatározókra a How often ... ? = Milyen gyakran ...? kérdőszóval lehet kérdezni.

> amikor olyan jövő idejű eseményről beszélünk, ami menetrend szerint fog bekövetkezni, 
vagy olyan programról van szó, ami tőlünk teljesen független. Példák: The train leaves at 
6.45. = A vonat 6.45-kor indul. The film begins at 8. = A film 8-kor kezdődik.
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(2) Present Continuous (Folyamatos jelen)

The time to repair the roof is when the sun is shining. - John F. Kennedy
(A tetőjavítás ideje akkor van, amikor süt a nap.)

* I&:.■Hm ̂  j >

Alany

to be
megfelelő 

alakja (E/l.: 
am, E/2., 
T /l., T/2., 
T/3.: are, 
E/3.: is)

az ige 1. 
alakja után 

-ing végződés 
(present 

participle)

tárgy, ha van Többi
mondatrész

Példa
I ’m drinking tea now. = Én most teát iszom. 
You’re drinking tea now. = Te most teát iszol. 
He’s drinking tea now. = Ő most teát iszik.

jjp" ''"  
H | t  -

fc

Alany

to be
megfelelő 

alakja + not 
(E/1.: am not, 

E/2., T/l., 
T/2., T/3.: are 
not / aren’t, 
E/3.: is not / 

isn’t)

az ige 1. 
alakja után 

-ing végződés 
(present 

participle)

tárgy, ha van többi
mondatrész

Példa
I’m not drinking tea now. = Én most nem teát iszom. 
You aren’t drinking tea now. = Te most nem teát iszol. 
He isn’t drinking tea now. = Ő most nem teát iszik.

V 1' *

kérdőszó, 
ha van

to be megfelelő 
alakja (E/l.: am, 
E/2., T /U  T/2., 
T/3.: are, E/3.: 

is)

Alany

az ige 1. 
alakja után

ing
végződés
(present

participle)

Tárgy, ha 
van

többi
mondatré

sz

Példa
Why am I drinking tea now? = Miért iszom most teát? 
Why are you drinking tea now? = Miért iszol most teát? 
Why is he drinking tea now? = Miért iszik ő most teát?

g&y-r-.- :: . ■■ ■
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Ho£Yan keilaztnft végződést az ige 1. alakjából képezni? —....... ....... ........ 1
\ lse  \ . a\akAárvak \e\\emző\e \ "Vé&zödés 1 Példa | \

alapeset
az ige ing végződést kap: r 
work -  work ing = dolgozik 
ring -  ring ing = csönget

rövid ige, aminek a végén két mássalhangzó 
között egy magánhangzó áll

az utolsó mássalhangzó megkettőződik + ing: 
swim -  swimming = úszik 
sit -  sitt ing = ül

az ige 1 -re végződik
az 1 megkettőződik + ing: 
control -  controlling = irányít 
travel -  travelling = utazik

az ige e-re végződik, amit nem ejtünk
kiesik az e + ing: 
type -  typing = gépel 
make -  making = készít

az ige ie-re végződik
az ie-ből y lesz + ing: 
lie -  lying = fekszik 
die -  dying = meghal

Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor a beszéd pillanatában, illetve a beszéd pillanata körül történő cselekvésről, 
eseményről beszélünk. Példák: Mr Tree is sleeping at home now. = Tree úr most otthon 
alszik. My parents are planning to go to France this month. = A szüleim azt 
tervezgetik, hogy Franciaországba mennek ebben a hónapban.

> amikor ideiglenes állapotról, helyzetről beszélünk: They are cooking in the bathroom. = 
A fürdőszobában főznek. (Természetesen csak addig, amíg felújítják a konyhát.)

> amikor változó állapotról, helyzetről beszélünk: The price of flats is rising. = A lakások 
ára emelkedik.

> amikor valaki úgy viselkedik, hogy az tőle nem megszokott (ez being használatot kíván); 
You are being so cruel to me now. = Most olyan kegyetlen vagy velem.

P amikor olyan cselekvésről, eseményről beszélünk, ami nagyon zavaró és igen gyakran 
előfordul (ez always használatot kíván): The children are always running up and down 
in the room. = A gyerekek mindig fel-alá rohangálnak a szobában.

amikor olyan jövúidejü, általában a közeljövőben bekövetkező cselekvésről, eseményről 
beszélünk, amit már elterveztünk, megszerveztünk. Ilyenkor ajánlatos időhatározót 
használni a mondatban a félreértések elkerülése végett. A come = jön és go = igék 
esetében azonban nem szükséges. Példa: I’m flying to Brazil next year. = Jövőre 
Brazíliába repülök. What are you doing this evening? = Mit csinálsz ma este?, I’m 
going to the cinema. = Moziba megyek. I’m meeting her at 10.30 at the station. = 
10.30-kor találkozók vele az állomáson.
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(3) Present Perfect Simple (Befejezett egyszerű jelen)_______

Only he that has travelled the road knows where the holes are deep. Chinese Proverb
(Aki végigment az úton, csak az tudja, hogy hol mélyek a gödrök. -  kínai közmondás)

■
minden 

számban és 
személyben 
have, kivéve 
E/3. ahol has

ige 3. alakja 
(past 

participle)
tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa I have painted the fence blue. = Kékre festettem a kerítést. 
She has painted the fence blue. = Kékre festette a kerítést.

j alany

minden 
számban és 
személyben 

have nőt 
(haven’t), 

kivéve E/3. 
ahol has nőt 

(hasn’t)

ige 3. alakja 
(past 

participle)
tárgy, ha van többi

mondatrész

I haven’t painted the fence blue. = Nem festettem kékre a kerítést. 
She hasn’t painted the fence blue. = Nem festette kékre a kerítést.

minden

kérdőszó, 
ha van

számban és 
személyben 

have, 
kivéve E/3. 

ahol has

Alany
ige 3. alakja 

(past 
participle)

Tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Have you painted the fence blue? = Lefestetted kékre a kerítést? 
Has she painted the fence blue? = Lefestette kékre a kerítést?

Az ige 3. alakja (past participle) úgy képződik, hogy az 1. alakja -ed végződést kap. 
Ugyanez a képzése a szabályos múlt időnek is.
Amennyiben az ige rendhagyó, az azt jelenti, hogy a végződése nem -ed lesz, és a 3. alakot is 
és a 2. alakot is (múlt idő = simple past) külön meg kell tanulni.
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¡Hkĵ vsn Lel! "i -ed vé ¿w, „t v, «:?,1 >ól képezni? Jj
Ige 1. alakjának jellemzője Végződés / Példa /  Jelentés

szabályos ige
az ige -ed végződést kap: 
work -  worked = dolgozott 
play -  play ed = játszott

rövid ige, aminek a végén két 
mássalhangzó között egy magánhangzó áll

az utolsó mássalhangzó megkettőződik + ed: 
hop -  hoppé«/ = ugrált 
stop -  stopped = megállt

az ige 1 -re végződik
az 1 megkettőződik + ed: 
control -  controlled = irányított 
travel -  travelled = utazott

az ige e-re végződik, amit nem ejtünk
kiesik az e + ed: 
type -  typed = gépelt 
love -  loved = szeretett

végződése: mássalhangzó + y
az y-ból i lesz + ed
fry -  fried = sütött (olajban)
cry -  cried = sírt

rendhagyó

1. alak - 2. alak - 3. alak Jelentés 
be -  was, were -  been = volt 
buy -  bought -  bought = vett 
cut -  cut -  cut = vágott 
sing -  sang -sung = énekelt

Ezt az igeidőt akkor használjuk:
> amikor egy olyan cselekvésről, eseményről, állapotról beszélünk, ami a múltban 

elkezdődött és a jelenben is tart, vagy nemrég zárult le és eredménye van a jelenben, 
illetve amikor egy befejezett, múltbeli cselekvésről beszélünk, de nem fontos, hogy mikor 
történt, csak az, hogy megtörtént. Példák: I have bought a new car. = Vettem egy új 
autót. The woman has cleaned the room. = A nő kitakarította a szobát. I have been to 
Croatia. = Voltam Horvátországban.

> amikor already = már (állítás), just = éppen most, yet = már (kérdésben), még 
(tagadásban), never = soha, ever = valaha (kérdésben), recently = nemrég, lately = 
mostanában, so far = ez idáig, időkifejezések szerepelnek a mondatban. Példák: Joe has 
just come home. = Józsi éppen most jött haza. Have you ever been to Italy? = Voltál-e 
már valaha Olaszországban?

> amikor for + időtartam = valamennyi ideje, vagy since + időpont = valami óta, áll a 
cselekvés, történés, létezés esetében, ami még nem zárult le és a mondatban olyan ige 
szerepel, amit nem lehet folyamatos igeidőbe tenni. Példák: They have known me for  5 
years. = Ők 5 éve ismernek engem. My friend has been there since Monday. = A 
barátnőm hétfő óta ott van.

> amikor a kérdés How long ...?, Since when ...? = Mióta ... ?, Mennyi ideje ... ? 
kérdőszóval kezdődik és a mondatban olyan ige szerepel, amit nem lehet folyamatos 
igeidőbe tenni. Példa: How long (Since when) have you been in love? = Mióta vagytok 
szerelmesek?

>• amikor arról beszélünk, hogy először, másodszor, harmadszor stb. történik valami. Példa: 
This is the fifth  time you have asked me this question. = Ötödszörre teszed fel ezt a 
kérdést nekem. A present perfect igeidőt használó mondatokat -  szituációtól függően -  
múlt vagy jelen időben fordítjuk magyarra.
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(4) Present Perfect Continuous (Befejezett folyamatos jelen)_____

I have been thinking that I would make a proposition to my Republican friends... that if 
they will stop telling lies about the Democrats, we will stop telling the truth about them. 
• Adlai E. Stevenson Jr.
(Azon gondolkozom, hogy teszek egy javaslatot a republikánus barátaimnak ...h a  abbahagyják a hazudozást a 
demokratákról, akkor mi abbahagyjuk az igazmondást velük kapcsolatban.)

alany

minden 
számban és 
személyben 

have, 
kivéve E/3. 

ahol has

Létige 3. 
Alakja = 

been

az ige ing
és alakja 
(present 

participle)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Példa I have been painting the fence for two hours. = Két órája festem a kerítést.

Vsy
/e 

( : 
* ~ 

 ̂ ̂
W

alany

minden 
számban és 
személyben 

have nőt 
(haven’t), 

kivéve E/3. 
ahol has 

nőt 
(hasn’t)

Létige 3. 
Alakja = 

been

az ige ing
és alakja 
(present 

participle)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Példa I haven’t been painting the fence for two hours.
kerítést.

= Nem két órája festem a

minden az ige
számban és létige 3. ing-es tárgy, 

ha vanszemélyben alany alakja = alakja
have, kivéve been (present
E/3. ahol has participle)

többi
mondatrész

How long have you been painting the fence? = Mennyi ideje fested a kerítést?
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Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor egy olyan cselekvésről, eseményről, beszélünk, ami a múltban elkezdődött és a
jelenben is tart, vagy nemrég zárult le és szoros kapcsolata van a jelennel, sőt a 
cselekvésnek, illetve az eseménynek látható, érezhető hatása van a jelenben.

> Példák: I have been swimming. = Úsztam. (Ezért vizes a hajam.)
Has she been crying? = Ő sírt? (Látom, hogy könnyes a szeme.)

>  aTrii&o’í Hot v S&c&asYaxft -  v VJíSjíSík -
időkifejezéssel együtt áll a cselekvés és történés esetében, ami még nem zárult le.

> Példák: They have been singing for 5 hours. = Ők 5 órája énekelnek.
My friend has been playing tennis since 8 o’clock. = A barátnőm 8 óra óta teniszezik.
Ilyenkor a kérdés How long ...?, Since when ...? = Mióta ... ?, Mennyi ideje ... ?
kérdőszóval kezdődik.
Példa: How long (Since when) have you been sitting here? = Mióta ültök itt?

> Gyakran alig van különbség a folyamatos és egyszerű befejezett jelen között, ilyenkor az
angol a folyamatos igeidőt részesíti előnyben. Kivételt képeznek ez alól azok az igék,
amiket egyébként is ritkán használunk folyamatos igeidőben, például know = tud, ismer, 
like = szeret, hate = utál, need = szüksége van vmire, vkire stb.

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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(5) Past Simple (Egyszerű múlt)_____ ___

Who never climbed high never fell low. English Proverb
(Aki nem mászott magasra soha nem esett nagyot.- angol közmondás)

- Amikor (to be = lenni) a mondatban:

alany

minden számban és 
személyben az ige 2. alakja 

(simple pást), ahol a 
szabályos ige -ed végződést 

kap, rendhagyó igék 
esetében másként képződik 

______ (simple pást)______

tárgy, ha 
van

I loved you. = Szerettelek.

többi mondatrész

A tagadás didn’t, a kérdés did segédigével történik.

alany

did not 
(didn’t)
minden 

számban és 
személyben

az ige 1. 
alakja 

(infinitive)
tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa I didn’t love you = Nem szerettelek.

i kérdőszó, ha 
van

did minden 
számban és 
személyben

alany
az ige 1.

alakja
(infinitive)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Példa Why did I love you? = Miért szerettelek?

; Amikor az alanyra kérdezünk, akkor nincs segédige (a kérdőszó ilyenkor Ki?, Mi?, 
Kik?, Mik?). Példa: Who loved me? = Ki szeretett engem?

- Amikor M lljlÉ ift a mondatban, akkor nincs a tagadásnál és a kérdésnél did segédige. A 
kérdésnél kell a szórenden változtatni. Lásd a létigés fejezetet!

Az ige 2. alakja úgy képződik, hogy az l. alakja ed végződést kap. Amennyiben az ige 
rendhagyó, az azt jelenti, hogy a végződése nem ed lesz, és mind a 2. alakot, mind a 3. alakot 
külön meg kell tanulni.

Az ige -ed végződésének képzése megtalálható a present perfect fejezetben.
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Üaszoáissa: ■ ■ ,-H

Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor a múltban elkezdődött egy cselekvés, történés, létezés, és a múltban le is zárult 
Példa: He worked a lot yesterday. = Tegnap sokat dolgozott.

> amikor a múltban egymás után történtek az események.
Példa: They cooked dinner and had a party. = Vacsorát főztek, majd buliztak.

> amikor a last ... = múlt ...., ... ago = ... ezelőtt, yesterday = tegnap időkifejezések 
szerepelnek a mondatban.
Példa: My granny went home last week / 3 days ago / yesterday. -  A nagyim hazament 
múlt héten / 3 nappal ezelőtt / tegnap.

> amikor a kérdőszó When ... 1 I What time ... 1 -  Mikor ... ? és a kérdés a múltra 
vonatkozik.
Példa: When / What time did you arrive in Hungary? = Mikor érkeztél 
Magyarországra?

> amikor olyan ige szerepel a mondatban, amit csak egyszerű igeidőbe lehet tenni:
know = tud, ismer, love = szeret, like = kedvel, hate = utál, remember = emlékszik, 
notice = észrevesz, megjegyez, believe ín = hisz vmiben, vkiben, belong to = tartozik 
vmihez, vkihez stb.
Példa: Did you remember me? = Emlékeztél rám?

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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(6) Past Continuous (Folyamatos múlt)________________________

If you want to test your memory, try to recall what you were worrying about one year 
ago today. Rotarian
(Ha tesztelni akarod a memóriád, próbálj meg visszaemlékezni arra, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt mi miatt 
aggódtál.)

1 alany

to be
megfelelő 

alakja (E/l., 
E/3.: was, 
E/2., T/L, 
T/2., T/3.: 

were)

az ige 1. 
alakja után 

-ing végződés 
(present 

participle)

tárgy, ha van többi
mondatrész

Példa I was drinking tea at 5. = Én teát ittam 5-kor. 
You were drinking tea at 5. = Te teát ittál 5-kor.

BgSk W ; ■■
alany

to be
megfelelő 

alakja + not 
(E/l., E/3.: 
was not / 

wasn’t, E/2., 
T/L, T/2., 
T/3.: were 

not / weren’t)

az ige 1. 
alakja után 

-ing végződés 
(present 

participle)

tárgy, ha van többi
mondatrész

Példa I wasn’t drinking tea at 5. = Én nem ittam teát 5-kor. 
You weren’t drinking tea at 5. = Te nem ittál teát 5-kor.

kérdőszó, 
ha van

to be az ige 1. 
alakja után 

-ing 
végződés 
(present 

participle)

megfelelő 
alakja (E/l., 
E/3.: was, 
E/2., T/L, 
T/2., T/3.: 

were)

Alany tárgy, ha 
van

többi 
mondatrész

Példa Why was I drinking tea at 5? = Miért ittam teát 5-kor? 
Why were you drinking tea at 5? = Miért ittál teát 5-kor?
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Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor a múlt egy adott időpontjában történő cselekvésről, történésről beszélünk.
Példa: He was reading a book at 4.30. yesterday. = Tegnap 4.30-kor egy könyvet 
olvasott.

> amikor a múltban két párhuzamosan, egy időben zajló cselekvésről, történésről beszélünk: 
Példa: He was reading a book while I was watching TV. = Ő egy könyvet olvasott, 
miközben én TV-t néztem.

> amikor a múltban két esemény történt, és ezek közül az egyik rövidebb volt (egyszerű 
múlt), a másik hosszabb (folyamatos múlt).
Példa. He was reading a book when a bird flew into the room. = Éppen könyvet 
olvasott, amikor egy madár berepült a szobába.

> amikor leírásokat fejezünk ki,, mivel a folyamatos múlt idő egy hosszabb időn át tartó 
cselekvést, eseményt feltételez.
Példa: I went to Mary’s party yesterday. She looked beautiful. She was wearing a 
little black dress and a wonderful necklace. = Tegnap elmentem Mary bulijára. 
Csodásán nézett ki. Egy kis fekete ruhát és egy gyönyörű nyakláncot viselt.

> amikor bizonyos esetekben hangsúlyozzuk a befejezetlenséget, szemben az egyszerű múlt 
idővel.
Példa. I was reading a detective story yesterday (and I’ll finish it today). = Tegnap egy 
krimit olvastam (és ma be fogom fejezni). I read a detective story yesterday (and I 
finished it). = Tegnap (el)olvastam egy krimit (és befejeztem).

y  amikor olyan időhatározók szerepelnek a mondatban, amelyek a múlt egy adott 
időpontjában végbemenő cselekvésre, történésre utalnak: this time last week -  múlt héten 
ilyenkor, at 8 (o’clock) = 8 (óra)kor, 3 minutes ago = 3 perccel ezelőtt 
Példa: I was swimming this time last week. -  Múlt héten ilyenkor úsztam.

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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(7) Past Perfect Simple (Befejezett egyszerű múlt)_____________

What a good thing Adam had. When he said a good thing he knew nobody had said it 
before. - Mark Twain
(Micsoda jó  dolga volt Adómnak. Amikor egy jó  dolgot mondott, tudta, hogy azelőtt senki nem mondott ilyet. )

m m ,I alany

minden 
számban és 
személyben 

had

ige 3. alakja 
(past 

participle)
tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa I had painted the fence before you came. =
jöttél.

Lefestettem a kerítést, mielőtt

alany

minden 
számban és 
személyben 

had not 
(hadn’t)

ige 3. alakja 
(past 

participle)
tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa I hadn’t painted the fence before you came. = Nem festettem le a kerítést, 
mielőtt jöttél.

minden ige 3.
kérdőszó, számban és Alany Alakja tárgy, ha többi

ha van személyben
had

(past
participle)

van mondatrész

Had you painted the fence before I came? = Lefestetted a kerítést, mielőtt jöttem?

Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor a múltban egy esemény előtt egy másik esemény történt. Példa: My children had done 
their homework before they cleaned the house. = A gyerekeim elkészítették a házifeladatukat, 
mielőtt kitakarították a házat. / After my children had done their homework, they cleaned the 
house. = Miután a gyerekeim elkészítették a házifeladatukat, kitakarították a házat.

Múlt Jelen Jő vő

My children had 
done their homework

before they cleaned 
the house.

After mv children had 
done their homework

they cleaned the house.
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> amikor hangsúlyozni akarjuk, hogy egy múltbeli eseménynél korábban történt egy másik 
esemény.
Példa: Jane was 23 when she moved to Budapest. Her dog died 2 years before and 
since then she had had a parrot. When she arrived in the capital... =
Jane 23 éves volt, amikor Budapestre költözött. A kutyája 2 évvel azelőtt halt meg, és 
azóta egy papagája volt. Amikor megérkezett a fővárosba ....

A past perfect simple a present perfect simple megfelelője a múltban.

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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(8) Past Perfect Continuous (Befejezett folyamatos múlt)

■fofee:

ĵj"

alany

minden 
számban és 
személyben 

had

Létige 3. 
Alakja = 

been

az ige ing
és alakja 
(present 

participle)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Példa We had been singing for an hour when the dogs started to bark. = Egy órája 
énekeltünk, amikor a kutyák elkezdtek ugatni.

lg* - ? ’ •

alany

minden 
számban és 
személyben 

had not 
(hadn’t)

Létige 3. 
Alakja = 

been

az ige ing
és alakja 
(present 

participle)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Példa
We hadn’t been singing
énekeltünk egy órája, amik

or an hour when the dogs started to bark. = Nem
or a kutyák elkezdtek ugatni.

Kjgfc;/ •
kérdőszó, 
ha van

minden 
számban és 
személyben 

had

alany
létige 3. 
alakja = 

been

az ige 
ing-es
alakja

(present
participle)

tárgy, 
ha van

többi
mondatrész

Példa
How long had you been singing when the dogs started to bark? = Mennyi 
ideig énekeltetek, amikor a kutyák elkezdtek ugatni?

flBMMkKÉ
Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor a múltban történt egy esemény, és ennek látható, érezhető hatása volt a múltban. 
Példa: (Tegnap, mikor hazaérkeztem olaj szag volt a lakásban. Megkérdeztem a férjemet, 
hogy mitől lehet ez e szag, erre ő azt mondta, hogy főzött. Ma ezt elmesélem az 
ismerőseimnek: When I arrived home yesterday, the flat smelt oil. = Amikor tegnap 
hazaérkeztem, a lakásban olaj szag volt.) My husband had been cooking. = A férjem 
főzött.

> amikor a múltban rövidebb, vagy hosszabb ideig történt egy esemény, egy másik esemény 
előtt: Példa: My friend had been driving his new car fo r ten minutes when he ran out 
of fuel. = A barátom tíz percig vezette az új autóját, amikor kifogyott az üzemanyag.

A past perfect continuous úgy viszonyul a past perfect simple-hez, mint a present perfect simple a 
present perfect contimious-höz. Itt sem használhatóak a folyamatos igeidőben ritkán használt igék, 
például know = tud, ismer, like = szeret, hate = utál, need = szüksége van vmire, vkire stb.
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(9) Future Simple (Egyszerű jövő)

Fortune will call at the smiling gate. Japanese Proverb
(A szerencse a mosolygó kapunál fog megállni. - japán közmondás)

Képzése:

Állítás alany

minden számban és 
személyben will, de 
E/l. és T/l.-nél lehet 
shall is (I’ll, you’ll, 

he’ll, she’ll, it’ll, 
we’ll, you’ll, they’ll)

az ige 1.
alakja

(infinitive)
Tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa I will / shall (FII) miss you. = Hiányozni fogsz nekem. 
He’ll miss me. = Hiányozni fogok neki.

Tagadás alany

will not (won’t)
minden számban és 
személyben, de E /l. 

és T/l.-nél lehet shall 
not (shan’t) is

az ige 1. 
alakja 

(infinitive)
tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa
I will not / shall not (won’t, shan’t) miss you. = Nem fogsz hiányozni 
nekem.
He won’t miss me. = Nem fogok hiányozni neki.

Kérdés kérdőszó, ha 
van

Minden 
számban és 
személyben 
will, de E/l. 
és T/l.-nél 

lehet shall is

alany
az ige 1. 

alakja 
(infinitive)

tárgy, 
ha van

többi
mondatrész

Példa When will / shall I miss you? = Mikor fogsz hiányozni nekem? 
When will he miss me? = Mikor fogok hiányozni neki?

Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor a beszéd pillanatában döntjük el, hogy mit fogunk csinálni. 
Példa: FII switch on the TV. = Be fogom kapcsolni a TV-t.
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> amikor megígérünk, visszautasítunk, felajánlunk valamit, beleegyezünk valamibe, illetve 
megkérünk valakit valamire.
Példa: Thanks for the book. I’ll give it back next week. = Köszönöm a könyvet. Jövő 
héten visszaadom. (ígéret)

> amikor olyat jósolunk a jövőre nézve, amiben nem vagyunk teljesen biztosak, csak a 
megérzéseink sugallnak valamit.
Példa: You’ll be very famous one day. = Egy nap nagyon híres leszel.

> amikor fenyegetünk, vagy figyelmeztetünk valakit.
Példa: Put your toys away or I will never buy you anything. Rakd el a játékaidat, vagy 
nem veszek neked soha semmit!

> amikor olyan kifejezések szerepelnek a mondatban, mint be sure = biztos valamiben, 
probably = valószínűleg, expect = vár, gondol, wonder = kíváncsi, hogy ..., (don’t) 
think = (nem) hisz.
Példa: I'm  sure he’ll send you an SMS. = Biztos vagyok abban, hogy küld neked egy 
SMS-t.

> amikor egy jövőbeli tényről beszélünk.
Példa: The President will open the new school on Wednesday. = Az elnök megnyitja az 
új iskolát szerdán.

> A shall I, shall we szerkezeteket olyan kérdésekben használjuk, amelyekben javasolunk 
valamit, segítséget ajánlunk fel, vagy tanácsot kérünk.
Példa: Shall I carry your bag? = Vigyem a táskádat?,
What shall we do now? = Most mit csináljunk?

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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(10) Future Continuous (Folyamatos jövő)_____________________

Always be nice to those younger than you, because they are the ones who will be writing 
about you. - Cyril Connolly
(Mindig légy kedves azokhoz, akik fiatalabbak nálad, mert ők azok, akik írnak majd rólad.)

Állítás alany

minden számban és 
személyben will, de 
E/l. és T/l.-nél lehet 
shall is (I’ll, you’ll, 

he’ll, she’ll, it’ll, 
we’ll, you’ll, they’ll)

be

az ige ing
és alakja 
(present 

participle)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Példa I’ll be drinking tea at 5. = Én 5-kor teát fogok inni.

Tagadás alany

will not (won’t) 
minden számban 
és személyben, 
de E/l. és T/l.- 
nél lehet shall 
not (shan’t) is

be

az ige ing
és alakja 
(present 

participle)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Példa I won’t be drinking tea at 5. = Én 5-kor nem fogok teát inni.

Kérdés
kérdősz 

ó, ha 
van

minden 
számban és 
személyben 
will, de E/l. 
És T/l.-nél 

lehet shall is

Alany be

az ige 
ing-es 
alakja 

(present 
participle)

tárgy, 
ha van

többi
mondatrész

Példa Why will I be drinking tea at 5? = Miért fogok én 5-kor teát inni?

Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor a jövő egy adott időpontjában végbemenő cselekvésről beszélünk. Példa: We’ll be 
sitting in the room at 6 tomorrow. = Holnap 6-kor a szobában fogunk ülni.

> amikor a jövőben egy esemény biztosan be fog következni. Példa: I will be travelling to 
Rome tomorrow. = Holnap Rómába fogok utazni.

> amikor hátsó szándékkal kérdezünk rá valakinek a tervére. Péda: Will you be using the car 
next week? = Használni fogod az autót jövő héten? (Hátsó szándék: Én szeretném 
kölcsönkérni.)
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( ll)Future Perfect Simple (Befejezett egyszerű jövő)_____________

How far you go in life depends on your being tender with the young, compassionate with 
the aged, sympathetic with the striving, and tolerant of the weak and the strong - 
because someday you will have been all of these. - George Washington Carver
(Az, hogy milyen messze jutsz az életben, attól függ, hogy mennyire vagy gyengéd a fiatalokkal, irgalmas az öregekkel, 
együttérző a törekvőkkel és toleráns a gyöngékhez és az erősekhez -  mert egy nap mindegyik te leszel.)

1

Példa

alany

Minden 
számban és 
személyben 

will

have
ige 3. alakja 

(past 
participle)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

I will have painted the fence by 6. = Le fogom festeni a kerítést 6-ra.

P alany

Minden 
számban és 
személyben 

will not 
(won’t)

have
ige 3. alakja 

(past 
participle)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Példa I won’t have painted the fence by 6. = Nem fogom lefesteni a kerítést 6-ra.

1 kérdősz 
ó, ha 
van

Minden 
számban és 
személyben 

will

alany have
ige 3. alakja 

(past 
participle)

tárgy, 
ha van

többi
mondatrész

Példa By when will you have painted the fence? = Mikorra fogod lefesteni a 
kerítést?

Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor a jövő egy adott időpontjára valami be fog fejeződni. Példa: My friend will have 
read this book by next week. = A barátom el fogja olvasni ezt a könyvet jövő hétre.

> amikor egy mondatban szerepel a by the time ... = mikorra ... kifejezés. Ekkor a by the 
time után egyszerű jelen igeidőt használunk, a másik tagmondatban befejezett jövőt. 
Példa: FII will have done my homework by the time you come home. = Meg fogom 
csinálni a házi feladatot, mire hazajössz.
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(12)Future Perfect Continuous (Befejezett folyamatos jövő)

K /p/.'äo:

Állítás alany

Minden 
számban és 
személyben 

will

have
létige 3. 
alakja = 

been

az ige ing
és alakja 
(present 

participle)

tárgy, 
ha van

többi
mondatrész

Példa He’ll have been playing football for 15 years next year 
hogy focizik.

. = Jövőre lesz 15 éve,

alany

Minden 
számban és 
személyben 

will not 
(won’t)

have
létige 3. 
alakja = 

been

az ige ing
és alakja 
(present 

participle)

tárgy, 
ha van

többi
mondatrész

Példa He won’t have been playing football for 15 years next year. = Nem 15 éve lesz 
jövőre, hogy focizik.

Kérdés
Kérdős 
zó, ha 
van

minden
számban

és
személy 
ben will

Alany have
létige 3. 
alakja = 

been

az ige ing
és alakja 
(present 

participle)

tárgy, 
ha van

többi
mondatrész

Példa How long will he have been playing football next year? = Mennyi ideje lesz 
jövőre, hogy focizik?

Használata:

Ezt az igeidőt akkor használjuk:

> amikor egy cselekvés elkezdődik, vagy elkezdődött és egy bizonyos időtartamon keresztül 
fog tartani egy jövőbeli időpontig, de akkor sem biztos, hogy befejeződik.
Példa: This spring I’ll have been driving a cár fór 10 years. = Idén tavasszal lesz 10 
éve, hogy autót vezetek.
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Az angol igeidők összefoglaló táblázata

Perfect
M i ü
Befejezett 
egyszerű

Perfect 
Continuous

I mtt 
folyamatos

Simple
Egyszerű

Continuous
Folyamatos

Tenses
Igeidők

I’m sure I’ll
sing. 

(Biztosan 
énekelni fogok.)

I’ll be singing at 
8 tomorrow.
(Holnap 8-kor 

énekelni fogok.)

I’ve never sung.
(Soha nem 
énekeltem.)

I had sung 
before I went to 

school.
(Énekeltem, 

mielőtt iskolába 
mentem.)

FII have sung 
the song by 5.
(5-re el fogom 

énekelni a dalt.)

I sang last week.
(Múlt héten 
énekeltem.)

I was singing at 
3 yesterday. 

(Tegnap 3-kor 
énekeltem.)

I had been 
singing for 2 

hours before she 
started to cry.

(2 órája 
énekeltem, 
amikor ő 

elkezdett sírni.)

I’ll have been 
singing for 2 
years next 

month.
(Jövő hónapban 
lesz 2 éve, hogy 

énekelek.)

I sing every day. 
(Minden nap 
énekelek.)

I’m singing 
now.

(Most énekelek.)

I’ve been 
singing for 2 

hours.
(2 órája 

énekelek.)

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK



Említést kell még tenni két olyan szerkezetről, amelyek Igeidő kifejezésére szolgálnak, de a 
táblázatban nincs helyük:

To be going to______________________________________________

We have got to have a dream if we are going to make a dream come true. - Denis Waitley
(Kell, hogy legyen egy álmunk, ha egy álmot valóra akarunk váltani.)

_______________________________________ Angol alap /os/ nyelvtan_______________________________________

Ennél a szerkezetnél a to be a megfelelő alakjába kerül, a going to után pedig az ige 1. alakja 
áll.

Állítás alany
to be

megfelelő
alakja

going to ige 1. Alakja 
(infinitive) tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa I’m going to iron the clothes next morning. = Holnap reggel ki fogom 
vasalni a ruhákat.

Tagadás alany

to be
megfelelő 
alakja + 

not

going to ige 1. Alakja 
(infinitive) tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa I’m not going to iron the clothes next morning. = Holnap reggel nem 
fogom kivasalni a ruhákat.

■ KéEáÉÍ.vV: P •
__

kérdőszó, 
ha van

to be
megfelelő

alakja
alany going

to

Ige 1. 
Alakja 

(infinitive)

tárgy, ha 
van

többi
mondatrész

Példa Where are you going to iron the clothes next morning? = Hol fogod 
holnap reggel kivasalni a ruhákat?

Használata:
Ezt a szerkezetet akkor használjuk:

>  amikor a jövőben valami meg fog történni és erre a jelenből következtetünk. Példa: (The 
birds are flying low. = Alacsonyan szállnak a madarak.) It’s going to rain. = Esni fog.

> amikor előre eldöntöttük, hogy valamit meg fogunk csinálni a jövőben. Példa: W e’re 
going to buy some apples on Friday. = Veszünk majd néhány almát pénteken.

> amikor a múltban elterveztük, hogy megcsinálunk valamit, de ez nem történt meg. Példa: 
We were going to sleep in a castle but it was just a hut. = Úgy volt, hogy egy 
kastályban alszunk, de az csak egy kunyhó volt.
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Used to

Charles V. said that a man who knew four languages was worth four men; and 
Alexander the Great so valued learning, that he used to say he was more indebted to 
Aristotle for giving him knowledge than, his father Philip for giving him life. - Lord 
Macaulay
(V. Károly azt mondta, hogy az az ember, aki négy nyelven beszél négy emberrel ér fel; Nagy Sándor olyan 
nagyra értékelte a tanulást, hogy azt mondta, hogy nagyobb hálával tartozik Arisztotelésznek, amiért tudást 
adott neki, mint saját apjának Fülöpnek, amiért életet adott neki.)

1 . 1 alany used to ige 1. Alakja 
(infinitive) tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa He used to run 10 kilometres a day. = Régen 10 km-t futott naponta.

1
alany

did not 
(didn’t) use 

to

ige 1. Alakja 
(infinitive) tárgy, ha van többi

mondatrész

Példa He didn’t use to run 10 kilometres a day. = Régen nem futott 10 km-t 
naponta.

used not to 
(usedn’t)

ige 1. Alakja 
(infinitive) tárgy, ha van többi

mondatrész

to run 10 kilometres a day. = Régen nem futott 10 km-t naponta.

J p é r d é s 1 kérdőszó, 
ha van did alany use to ige 1. alakja 

(infinitive)
tárgy, ha 

van
többi

mondatrész

Példa Did he use to run 10 kilometres a day? = Régen 10 km-t futott naponta?

j |;  Kérdés2 kérdőszó, 
ha van used alany to ige 1. alakja 

(infinitive)
tárgy, 
ha van

többi
mondatrész

Példa Used he to run 10 kilometres a day? -  Régen 10 km-t futott naponta?

Példa He usedn’t
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Használata:

> Ezt a szerkezetet múltbéli szokásra, helyzetre, eseményre és állapotra használjuk, ami a 
jelenben már nem áll fenn.
Példa: My cousin used to be very fat when he was a child. = Az unokatestvérem nagyon 
kövér volt gyerekkorában. He used to play basketball at school. = Kosarazott az 
iskolában (de már nem játszik).

> Ennek a szerkezetnek nincs jelen idejű formája, jelen szokásokra és ismétlődő 
cslekvésekre az egyszerű jelen időt használjuk.
Példa: They don’t eat meat. = Nem szoktak húst enni. He plays basketball at school. = 
Az iskolában szokott kosarazni.

> Ennél a szerkezetnél nem tudjuk kifejezni, hogy a cselekvés milyen gyakran, vagy milyen 
hosszú időn át tartott, helyette az egyszerű múlt időt használjuk.
Példa: He played basketball at school twice a week. = Hetente kétszer kosarazott az 
iskolában.

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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12. Módbeli segédigék (Modal auxiliary verbs)

How can  you govern a country which has 246 varieties of cheese? - Charles De Gaulle
(Hogyan lehet egy olyan országot irányítani, aminek 246 féle sajtja van?)

Ebbe a részbe azok a segédigék tartoznak, melyek módosítják a főige jelentését. Mivel 
csoportosításuk igen sokféle lehet, a következő táblázatban csupán az alap csoportok 
találhatók meg: kötelesség - szükségesség, képessége kérés-felajánlás ~ engedély.

Kötelesség, szükség ■

alap segédige 
(basic modal 

auxiliary verb)

állítás ►

tagadás ►

kérdés ►

have to / has to (E/3.) 
kell (külső kényszer)

must
kell (belső kényszer)

should / ought to
(kellene)

I have to go. = Mennem 
kell.
I don’t have to go. = Nem 
kell mennem.
Do you have to go? = 
Menned kell?

I must go. = Mennem 
kell.
I don’t have to go. = Nem 
kell mennem.
Do you have to go? =
Menned kell?

I should go. / I ought to go. = 
Mennem kellene.
I shouldn’t go. = Nem kellene 
mennem.
Should you go? = Menned kellene?

Befejezett jelen 
(present 
perfect) 
állítás ►

tagadás ►

kérdés ►

have had to / has had to (E/3.)

I have had to be here since Monday. = Hétfő óta itt 
kell lennem.
I haven’t had to be here since Monday. = Nem kell 
itt lennem hétfő óta.
Have you had to be here since Monday? = Hétfő óta 
itt kell lenned?

-

Egyszerű múlt 
(Pást simple) 
állítás ►

tagadás ►

kérdés ►

had to

I had to go. = Mennem kellett.

I didn’t have to go. = Nem kellett mennem. 

Did you have to go? = Menned kellett?

should have + past participle 
I should have gone. = Mennem kellett 
volna.
I shouldn’t have gone. = Nem kellett 
volna mennem.
Should you have gone? = Menned 
kellett volna?

Egyszerű jövő 
(Future simple) 
állítás ►

tagadás ►

kérdés ►

will have to

I will have to go tomorrow. = Holnap Mennem kell.

I won’t have to go tomorrow. = Holnap nem kell 
mennem.
Will you have to go tomorrow? = Holnap menned 
kell?

Ugyanaz, mint az alap segédige 
esetében.
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M
alap segédige 
(basic modal 

auxiüary verb) 
állítás ►

tagadás ►

kérdés ►

be able to
(képes)

t ’m able to run. = Tudok futni.

I’m not able to run. = Nem tudok futni. 

Are you able to run? = Tudsz futni?

can
(tud, képes)

I can run. = Tudok futni.

I cannot (can’t) run. = Nem tudok futni. 

Can you run? = Tudsz futni?

Befejezett jelen 
(present 
perfect) 
állítás ►

tagadás ►

kérdés ►

have / has (E/3.) been able to

I’ve been able to run  since Monday. = Hétfő óta tudok futni.

I haven’t been able to run. = Hétfő óta nem tudok futni.

Have you been able to run? = Hétfő óta tudsz futni?
Egyszerű múlt 
(Pást simple)
állítás ►

tagadás ► 

kérdés ►

was / were able to
(egy konkrét helyzet a múltban)

I was able to laugh. = Tudtam nevetni.

I wasn’t able to laugh. = Nem tudtam 
nevetni.
Were you able to laugh? = Tudtál 
nevetni?

could
(általános képesség a múltban) 

I could run. = Tudtam futni.

I couldn’t run. = Nem tudtam futni.

Could you run? = Tudtál futni?

Egyszerű jövő 
(Future simple) 
állítás ►

tagadás ►

kérdés ►

will be able to

I’ll be able to run  on Tuesday. = Tudok 
majd futni kedden.

I won’t be able to run  on Tuesday. = 
Nem tudok majd futni kedden.

Will you be able to run  on Tuesday? =
Tudsz majd futni kedden?

Ugyanaz, mint az alap segédige esetében.

(Request -  offer -  permission)

Kérés
can

could

Felajánlás
can

Engedély 
can 

could 
may 

be allowed to
Can I have a cup of tea? =
Kaphatnék egy csésze teát? 
Could I have a pen? = 
Kaphatnék egy tollat?

Can I help you? = Segíthetek? Can / Could / May I speak to you? = 
Beszélhetnék veled?
I wasn’t allowed to speak. = Nem
engedték, hogy beszéljek.

KÖM.is. jellemzők:

a have to, be able to, és be allowed to kivételével ezek a segédigék minden számban és 
személyben változatlanok

a should have kivételével a főige mindig szótári alakban áll a segédigék után.
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13. Szenvedő szerkezet (Passive Voice)

Somé have been thought brave because they were afraid to run away. - Thomas Fuller
(Néhány ambert azért gondolnak bátornak, mert féltek elmenekülni.)

Mivel az angol nyelv előszeretettel használja ezt a szerkezetet, ezért érdemes igen alaposan 
megvizsgálni.
Elöljáróban tudni kell, hogy létezik cselekvő és szenvedő mondat. Cselekvő mondat az, 
amelyikben a szórend: alany + tárgyas ige + tárgy + többi mondatrész. Példa: Én hosszú 
leveleket írok minden nap. = I write iong letters every day. Szenvedő mondat az, amelyikben 
a szórend: tárgy alanyesetben+ to be megfelelő alakja + tárgyas ige 3. alakja (+ by + 
cselekvést végző) + többi mondatrész. Példa: Hosszú levelek íródnak (általam) minden nap. = 
Long letters are written (by me) every day. Látni lehet, hogy a magyar nyelvben ez a 
szerkezet igen erőltetett.

H B i l i É j i É ■#!fAtfe

A szenvedő szerkezetet akkor használjuk, amikor a mondatban tárgyas ige van és a hangsúly 
nem a cselekvő személyén, hanem magán a cselekvésen van. Ilyenkor vagy nem tudjuk, vagy 
nem akarjuk megnevezni a cselekvő személyét.
Ám ha mégis beletesszük a cselekvő személyét, akkor hangsúlyozott szerepet kap a szenvedő 
mondatban, de soha nem lehet elöl a helye, mivel az angol mondatban előre az kerül, ami már 
korábban köztudott volt.

A szenvedő szerkezet képzése a különböző igeidőkben állításnál

T enses
Igeidők

4»

1

Egyszerű
Continnous
Folyamatos

Perfec* Simple
Befejezett
egyszerű

Perfect
Contjnuous

folyamatos
j

•

Pr t

:

tárgy alanyesetben 
1 + am, is, are + 
főige 3. alakja + 
többi m ondatrész

tárgy alanyesetben 1 
+ am , is, a re  + 
being  + főige 3. 
alakja + többi 
m ondatrész

tárgy alanyesetben 
+ have / has + 
been + főige 3. 
alakja + többi 
mondatrész

Szenvedőben ritka! 
tárgy alanyesetben 
+ have /  has + 
been + being + 
főige 3. alakja + 
többi m ondatrész

-

■

Past
Múlt

........

tárgy alanyesetben 
+ was / were + 
főige 3. alakja + 
többi mondatrész

tárgy alanyesetben 
+ was / were + 
being + főige 3. 
alakja + többi 
mondatrész

tárgy alanyesetben 
+ h ad  + been +
főige 3. A lakja + 
többi m ondatrész

Szenvedőben ritka! 
tárgy alanyesetben 
+ h ad  + been + 
being + főige 3. 
alakja + többi 
m ondatrész

E i t o

tárgy alanyesetben 
+ will + be + főige 
3. alakja + többi 
mondatrész

! Szenvedőben ritka!
1 tárgy alanyesetben 
+ will + be + 
being  + főige 3. 
alakja + többi 
m ondatrész

tárgy alanyesetben 
+ will + have + 
been + főige 3. 
alakja + többi 
mondatrész

Szenvedőben ritka! 
tárgy alanyesetben 
+ will + have + 
been + being +
főige 3. alakja + 
többi m ondatrész
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Igeidők P é ld a Je len té s
■ atSÍttHe I’m, He is, They are taught every day. Engem, Őt, Őket tanítják 

m inden nap.
P l 1 ÉfStBOmoos
(Folyamatos jelen)

I’m being, He is being, 
You are being

taught now. Engem, Őt, Téged, Titeket 
tanítanak most.

Pást Simple
(Egyszerű múlt) I was, They were taught last week. Engem, Őket tanították múlt 

héten.

Part Cootínuous
(Folyamatos múlt)

I was being, You were 
being

taught at 3 
yesterday. Engem, Téged, Titeket 

tanítottak tegnap 3-kor.

Simple (Egyszerű He has been, They have 
been

taught for 2
years. Őt, Őket tanítják 2 éve.

Pást Perfect Simple
(Egyszerű befejezett

i máit)
You had been taught.

Téged, Titeket tanítottak

'
(Egyszeri i jövő) I will be taught next week. Engem  fognak tanítani jövő 

héten.
Future Perfect 

Simple (Befejezett I will have been taught by 5. Engem  m eg fognak tanítani 5- 
re.

Tagadó mondatokban a következő segédigéket kell tagadni: am not, isn’t, aren’t, haven’t, 
hasn’t, wasn’t, weren’t, won’t  Példa: He isn’t taught every day. = Őt nem tanítják minden 
nap. I’m not being taught now. = Engem most nem tanítanak. They haven’t been taught 
for 2 years. = Őket nem tanítják 2 éve.

■ fdő mcwtdatokbí a következő segédigék kerülnek közvetlenül a tárgy elé, ami 
alanyesetben áll: am, is, are, have, has, was, were, will. Példa: Is he taught every day? = 
Őt tanítják minden nap? Am I being taught now. = Engem most tanítanak? Have they been 
taught for 2 years? = Őket 2 éve tanítják?

Azokban az esetekben, amelyekben a segédige, illetve a to szócska után az igének 1. alakban 
kell állnia, ott szenvedő szerkezetben a be segédige áll 1. alakban. Ilyen segédigék: can = 
képes, tud, could = képes volt, tudott, must = kell, have to = kell, should = kellene, may = 
lehet stb. Példa: The room can be cleaned. = A szobát ki lehet takarítani.The room could be 
cleaned. = A szobát ki tudták takarítani. The room must be cleaned. = A szobát ki kell 
takarítani. The room has to be cleaned. = A szobát ki kell takarítani.The room should be 
cleaned. = A szobát ki kellene takarítani. The room may be cleaned. = A szobát ki lehet 
takarítani.

Igék, melyek to szócskával állnak: want to = akar, to be going to = fog csinálni, used to = 
csinált valamit stb. Példa: The boy wants to be loved. = A fiú azt akarja, hogy szeressék.The 
room is going to be cleaned. = A szobát ki fogják takarítani The room used to be cleaned. = 
A szobát régen takarították.
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A szenvedő szerkezet összefoglaló táblázata 
a különböző igeidőkben példamondatokkal

Tenses
Igeidők

*

jele n |

Cselekvő

fa v é d ő

P: fordítás, 
[«mai magyar

Egyszerű

I write letters every 
day.
*

Letters are written 
every day.

(Minden nap levelek 
íródnak.)

Continuous
Folyamatos

__________i

I ’m writing 
letters now.

Letters are being 
written now. 
(Most levelek 

íródnak.)

Pgrtgcj SjfflBk
Befejezett 
egyszerű I

 v  ü . ü gü  : jg

I ’ve written the 
letters.

41
The letters have 

been written.
(A levelek meg 
vannak írva.)

Perfegt
Continuous
Befejezett

folyamatos

I ’ve been writing 
the letters for 2 

hours.

Szenvedőben ritka!

Mefcvé 
U 4 >

- M é Á m i  ‘

I wrote letters last 
week.

4>
Letters were written 

last week. 
(Múlt héten lettek 

megírva a levelek.)

I was writing 
letters at 3 
yesterday.

*
Letters were being 

written a t 3 
yesterday.

(Tegnap 3-kor 
levelek íródtak.)

I had written the 
letters before I 
went to school.

The letters had 
been written 

before I went to 
school.

(A levelek meg 
lettek írva, mielőtt 

elmentem az 
iskolába.)

I had been writing 
the letters for 2 

hours before she 
started to cry.

4»
Szenvedőben ritka!

efeegéett

Í Í Í ¡ P I■sörgyár
M m m M i

I ’m sure I ’ll write 
the letters.

4»
I ’m sure the letters 

will be written.
(Biztos vagyok 
abban, hogy a 

levelek meg lesznek 
írva.)

I ’ll be writing 
letters at 8 
tomorrow.

..........4»
Szenvedőben ritka!

being written a t 8
lum vm T fR

íródni.)

I ’ll have written the 
letters by 5.

*
The letters will 

have been written 
by 5.

(5-re a levelek meg 
lesznek írva.)

I ’ll have been 
writing letters for 2 
years next month.

SzenvedSben ritka!

11 I % H I  m
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Kettős tárgy szenved' szerkezetben (Ii . ject)

Vannak olyan igék, melyeknek az angol nyelvben két tárgya van (indirekt és direkt). A 
magyar nyelvben az egyik tárgy a részeshatározó, a másik a konkrét tárgy.

Cselekvést végző 
személy(ek) ige

részeshatározó 
(angolban ez 
indirekt tárgy

konkrét (direkt) 
tárgy Fordítás

The children sent Father
Christmas a nice story.

A gyerekek 
küldtek a 

Télapónak egy 
kedves történetet.

A következő igéknél lehet megfigyelni ezt a szerkezetet: give = ad, lend = kölcsönad, pay = 
fizet, read = olvas, show = megmutat, take = visz, teach = tanít, write = ír.

Szenvedő mondat kétféle lehet, attól függően, hogy részeshatározót (ez a gyakoribb eset az 
angolban), vagy konkrét tárgyat teszünk előre.

1. Amikor részeshatározó keni! J&easw. > mondatban, akkor a k  i . - ige után ált:

Részeshatározó 
(angolban ez 

indirekt tárgy)

to be megfelelő 
alakja

ige 3. alakja 
(past participle)

konkrét (direkt 
tágy)

Fordítás

Father
Christmas was sent a nice story.

A Télapónak 
küldtek egy 

kedves történetet.

2. Amikor konkrét tárgy kerül előre a szenvedő mondatban, akkor a részeshatározó a főige 
után áll egy to szócska kíséretében:

konkrét (direkt) 
tárgy

to be megfelelő 
alakja

ige 3. alakja 
(past participle)

Részeshatározó 
(angolban ez 

indirekt tárgy)
Fordítás

A nice story was sent to Father 
Christmas.

Küldtek egy 
kedves történetet 

a Télapónak.
Ki véts I a bring = hoz, buy = vesz, make = készít igék, ahol a to helyett for  áll. Példa: 

We brought you some CDs. = Hoztunk nektek néhány CD-t.

1. You were brought some CDs. = Nektek hoztak néhány CD-t.
2. Some CDs were brought for  you. = Néhány CD-t hoztak nektek.
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14. Feltételes mód (Conditional)

Youth would be an ideál state ifit came a little later ín lífe. - H erbert Henry Asquith
(A fiatalság ideális állapot lenne, ha egy kicsit később jönne az életben.)

A feltételes mondat legfőbb jellemzője, hogy két tagmondatból áll, és legtöbbször az if = ha 
kötőszó található meg benne. Az angol nyelv négy fajta feltételes módot használ.

W H t k É M f t e l r  r t

If után egyszerű jelen, másik tagmondatban is egyszerű jelen. Példa: If you wake up, you 
open your eyes. = Ha felébredsz, kinyitod a szemed.

Amikor olyan eseményről, történésről, állapotról beszélünk, ami mindig ugyanúgy megy 
végbe, bármi is történjék.

E M ié teies mód:

If után egyszerű jelen, másik tagmondatban will + ige 1. alakja: Példa: If you love me, you 
will (you’ll) write an SMS to my mother. = Ha szeretsz, írsz egy SMS-t az édesanyámnak.

Amikor olyan eseményről, történésről, állapotról beszélünk, aminek reális esélye van arra, 
hogy végbemenjen a jövőben.

■ K M  ...■

ff után egyszerű múlt, másik tagmondatban would + ige 1. alakja: Példa: If you loved me, you 
would (you’d) write an SMS to my mother. = Ha szereméi, írnál egy SMS-t az édesanyámnak.

Amikor olyan eseményről, történésről, állapotról beszélünk, aminek kevesebb reális esélye van arra, 
hogy végbemenjen a jövőben, ez inkább csak kívánság, vágy, álmodozás, néha fenyegetés is lehet.

Amikor egyszerű múlt időt használunk ennél a 2. szintnél, akkor a was létigét felválthatja a were 
létige. Példák: I would (I’d) go home if I was / were you. = Hazamennék, ha a helyedben lennék. 
She would (She’d) go home if she was / were you. = Hazamenne, ha a helyedben lenne.
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3., szintű fejtételes. mMl

If után befejezeti múlt (had + a főige 3. alakja), másik tagmondatban would + have + főige 3. 
alakja: Példa: If you had (you’d) loved me, you would (you’d) have written an SMS to my 
mother. = Ha szerettél volna, írtál volna egy SMS-t az édesanyámnak.

Használata;

Amikor olyan eseményről, történésről, állapotról beszélünk, ami a múltban nem úgy történt 
meg, ahogy szerettük volna, kellett volna, jó lett volna stb.

> A tagmondatok tetszés szerint felcserélhetők, viszont ha az if-es tagmondat az első, akkor 
a második tagmondat elé vessző kerül. Ugyenez nem fordul elő, ha az if-es tagmondat a 
második.

> Tagadásnál mindkét tagmondatban az igék a megfelelő módon tagadhatok. Példa: I 
wouldn’t have kissed him if he hadn’t been my husband. = Nem csókoltam volna meg, 
ha nem a férjem lett volna.

>  Kérdő mondat képzésekor az if-es tagmondat szórendje változatlan marad, a másik 
tagmondat szórendje változik kérdőre.
Példa: What would you do if you were me? = Mit tennél, ha a helyemben lennél?

> A would és a had segédigék összevont alakja: ’d. Megkülönböztetni úgy tudjuk őket, ha 
megfigyeljük az utánuk álló szavakat. A would után az ige 1. alakja áll, a had után az ige
3. alakja.

> Példák: They’d (= would) buy another car if they were richer. = Vennének egy másik 
autót, ha gazdagabbak lennének. They’d (= would) have bought another car if they’d 
(=had) been richer. = Vettek volna egy másik autót, ha gazdagabbak lettek volna. Tehát 
azt lehet látni, hogy az if-es tagmondatban ilyen esetekben nem állhat would.

> A különböző szintek összeilleszthetők, ha a mondat értelme azt kívánja.
Példa: I wouldn’t be so tired now if I’d (had) gone to bed at 10 last night. = Nem
lennék most ilyen fáradt, ha tegnap este 10-kor lefeküdtem volna. Itt a 2. és a 3. szint lett 
összeillesztve.

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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15.Függő beszéd (Reported Speech)

I told the doctor I broke my leg in two places. He told me to quit going to those places. - 
Henny Youngman
(Mondtam az orvosnak, hogy két helyen törtem el a lábam. Azt mondta, hogy ne menjek többé azokra a 
helyekre.)

Függő beszédet akkor használunk, amikor elismételjük, hogy valaki mit mondott, mit 
kérdezett, mire utasított.

A magyar nyelvben a kiinduló idézett mondat H H f l f l i  a következőképpen néz ki:

- Ebben az évben szeretem az angolt. -  mondta a diák.

Ebből a függő mondat a következő lesz: A diák azt mondta, hogy ebben az évben szereti az 
angolt.

Ami megváltozott, az az alany: én ő (a diák), az igének a végződése, ami igazodott a 
függő beszéd alanyához: szeretem 4  szeret/ és a két tagmondatot a hogy köti össze.

Az angol nyelvben is változások mennek végbe a függő mondatban a következőképpen: 

Kiinduló mondat: ’ I like English this year ’ the student said.

Függő beszéd: The student said (that) he liked English that year.

Az alany itt is megváltozik:

I ^  he, megváltozott az igeidő: present (jelen): like 4  past (múlt): liked, 
megváltozott az időhatározó is: this year that year, a that kötőszó = hogy, 
tetszőlegesen beilleszthető a függő mondatba.

Az igeidő és az időhatározó csak abban az esetben változik meg, ha a függő beszéd bevezető 
szava múlt időben van. Ha jelen idő a mondat eleje, akkor ez a változás nem megy végbe.

Példa: Kiinduló mondat: ’ I like English this year, ’ the student says.
- Ebben az évben szeretem az angolt. -  mondja a diák.

Függő beszéd: The student says (that) he likes English this year.
A diák azt mondja, bogy ebben az évben szereti az angolt.
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Igeidő változás
Kiinduló mondat / Egyenes 

beszéd 
Direct Speech ■>

Függő beszéd 
Reported / Indirect 

Speech

mRPi - ■

l
B*g ■ ti '0m #  R fftatűt

’í  wash my hair,’ Eve said. 
- Szoktam hajat mosni. -  

mondta Éva.

Eve said she washed her 
hair.

Éva azt mondta, hogy szokott 
hajat mosni.

FotyaBM^jíáea ̂ Folyamatos

’I ’m washing my hair,’ Eve 
said.

- A hajamat mosom. -  mondta 
Éva.

Eve said she was washing 
her hair.

Eva azt mondta, hogy a haját 
mossa.

I S8*í MjjiMfet 
síwple jMörftect 

■ á ^ e
Befejezett egyszerű jelen ■> 

Befejezett egy&zerü máit

T v e  washed my hair,’ Eve 
said.

- Megmostam a hajam. -  
mondta Éva.

Eve said she had washed her 
hair.

Eva azt mondta, hogy 
megmosta a haját.

coatiiiisewi Fast perfect

jelen
Beé^ská-^tfis^atos hullt

:

’/ ’ve been washing my hair,’ 
Eve said.

- Hajat mostam / mosok, 
mondta Éva.

Eve said she had been 
washing her hair.

Éva azt mondta, hogy hajat 
mosott / mos.

sintpk
v •» •* T t|í%- >. : *
i W W i -  tmüt

v^ -.^ ili^ ífy H O T rü m ú lt
r : •■■'. C - ' f  h Í W - - ‘-*  V .  .:■ -■ .■■■■.-■■ '

’/  washed my hair,’ Eve said.
- Megmostam a hajam. -  

mondta Éva.

Eve said she washed / had 
washed her hair.

Éva azt mondta, hogy 
megmosta a haját.

«’ < í  TF fWW
4Mmtv«igy ’frflflfc 

n.lj iii^M nrtl tTi'lj Miiiiiif"! mólt
Qtí&t  *  ,m  J r"í‘4 t * ' t ó a í 9V *  %&-

’/  was washing my hair,’ 
Eve said.

- Éppen hajat mostam. -  
mondta Éva.

Eve said she was washing / 
had been washing her hair. 
Éva azt mondta, hogy éppen 

hajat mosott.

A Pást perfect (Befejezett múlt) igeidőben lévő mondatok változatlanok maradnak.
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Segédigék vő isa a fiiét

Segédigék Kiinduló mondat / Egyenes 
beszéd 

Direct Speech 4

Függő beszéd 
Reported / Indirect 

Speech

Shall *  should

’I shall wash my hair,’ I 
said.

- Meg fogom mosni a haj am.-  
mondtam.

I said I should wash my 
hair.

Azt mondtam, hogy meg 
fogom mosni a hajam.

W ill*  would

.

’They will wash their hair,’ 
I said.

- Meg fogják mosni a 
hajukat -  mondtam.

I said they would wash their 
hair.

Azt mondtam, hogy meg 
fogják mosni a hajukat.

Can could

ki:--.'''

’/  can wash my hair,’ Eve 
said.

- Meg tudom mosni a hajam.-  
mondta Éva.

Eve said she could wash her 
hair.

Éva azt mondta, hogy meg 
tudja mosni a haját.

May 4  might€p-." ■ 8 ¡¡J

’/  may wash my hair,’ Eve 
said.

- Lehet, hogy megmosom a 
hajam.- mondta Éva.

Eve said she might wash her 
hair.

Éva azt mondta, hogy lehet, 
hogy megmossa a haját.

A would, could, might, ought to, should segédigék változatlanok maradnak.

I; Idöhatározók változása a fiiggö beszédben

Időhatározók 
Direct Speech 4

Reported / Indirect 
Speech

K L  . ,  today = ma that day
lllfe  jV - ^  now ss most then

rate héten that week
I K : f&ase dtert ~ a nap iban  * those days
j tomorrow » holnap Hl the next / the following day
1 f i p  . 1 11 in two days’ time
i # ' ,  - „ * iövdhéten the following week
f f *  .1 * the day before / the previous day
i  I ’-'iihadw *  tegnapelőtt «i> two days before
1. p .  egy héttel ezelőtt 4 a week before

■ last week ~ műit héten the week before / the previous week

A dőlt betűvel jelölt szavak tetszés szerint más szavakkal is használhatók, pl: year = év, 
month = hónap, decade = évtized, century = évszázad stb.
A következő részben azok a függő mondatok lesznek, melyek kiinduló mondata kérdés. 
Amikor függő kérdő mondatot használunk, akkor azt kell megállapítani, hogy a kiinduló 
mondat eldöntendő, vagy kiegészítendő.
Eldöntendő mondat az a kérdő mondat, amelyre Yes = Igen, vagy No = Nem a válasz. Példa: 
Do you live in Budapest? = Te Budapesten laksz? Válasz: Yes, I do. = Igen., vagy No, I don’t  = Nem.
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Kiegészítendő mondat az a kérdő mondat, amelyik kérdőszóval kezdődik. Példa: Where do 
you live? -  Hol laksz?

Függő ki

Kérdés típusa 
*

Kiinduló kérdés 
Direct Question

Függő kérdés 
Reported / Indirect 

Question

Változások a függő 
kérdésben

Eldöntendő kérdés

’Do you live in 
Budapest?’, the 

teacher asked me.
- Te Budapesten laksz?- 
kérdezte a tanár tőlem.

The teacher asked me 
if /  whether I lived in 

Budapest.
A tanár azt kérdezte 

tőlem, hogy Budapesten 
lakom-e.

Kérdő szórendből egyenes 
szórend lesz (alany + 
állítmány + tárgy, ha van + 
többi mondatrész). Az első 
tagmondat után if / whether 
= vajon kötőszó áll. 
Megváltozik az igeidő, az 
alany és az időhatározó is, 
ha van.
A whether szócskát 
többnyire akkor használjuk, 
ha 2 lehetőség közül 
választunk: Let iné know 
whether you wíll come or 
nőt. = Tudasd velem, hogy 
jössz vagy sem!

Kiegészítendő
kérdés

’Where do you live?’, 
the teacher asked me.

- Hol laksz? -  kérdezte a 
tanár tőlem.

The teacher asked me 
where I lived.

A tanár azt kérdezte 
tőlem, hogy hol lakom.

Kérdő szórendből egyenes 
szórend lesz (alany + 
állítmány + tárgy, ha van + 
többi mondatrész). Az első 
tagmondat után a kiinduló 
mondat kérdőszava áll. 
Megváltozik az igeidő, az 
alany és az időhatározó is, 
ha van.

A függő beszéd legegyszerűbben képezhető típusa a függő felszólítás. Kiinduló felszólító 
mondatot az ige 1. alakjával, vagy a Don’t segédigével képezünk. Példák: Sít down. = 
Ülj(etek) le! Don’t sít down. = Ne ülj(etek) le!
Ide tartozik még a kérés és a tanács is.

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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Fuggó fel1 ; /:* Jani;:,'

Felszólítás, kérés, 
tanács típusa

4*

Kiinduló felszólítás, 
kérés, tanács 

Direct Orders, 
Requests, Advice

Függő felszólítás, 
kérés, tanács 

Reported / Indirect 
Orders, Requests, 

Advice

Változások a függő 
felszólításnál, 

kérésnél, tanácsnál

^(»átfv'felszötítás,
fc'^éfé$,ttuaács

! f v:.v; /

’Sit down,’ the 
teacher said to the 

students.
- Üljetek le! -  mondta 
a tanár a diákoknak.

The teacher told / 
asked / advised the 

students to sit down.
A tanár azt mondta a / 

arra kérte / azt 
tanácsolta a 

diákoknak, hogy 
üljenek le.

A told = mondta, vagy 
asked = kérte, vagy 
advised = tanácsolta 

bevezető igéket 
használjuk, és utánuk jön a 
célszemély, azután pedig 
to szócskát teszünk, majd 

az ige szótári alakja 
következik.

te^^adófeiszólítás,

fT'”” £>■ - M -

o ' . -" - -li * ‘ ¿> • * ■ xy -f* - B fijh jV.- <.* v

’Don’t sit down,’ the 
teacher said to the 

students.
- Ne üljetek le! -  
mondta a tanár a 

diákoknak.

The teacher told 1 
asked / advised the 
students not to sit 

down.
A tanár azt mondta a / 

arra kérte / azt 
tanácsolta a 

diákoknak, ne hogy 
üljenek le.

A told = mondta, vagy 
asked = kérte, vagy 
advised = tanácsolta 

bevezető igéket 
használjuk, és utánuk jön a 
célszemély, azután pedig 

nőt to szerkezetet teszünk, 
majd az ige szótári alakja 

következik.

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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16. Főnévi igenév és az -ing alak (Infinitive and the -ing form = 
gerund)

I ant not young enough to know everything. - Oscar Wilde
(Nem vagyok elég fiatal ahhoz, hogy mindent tudjak.)

Ha két angol igét közvetlenül egymás után helyezünk el egy mondatban, akkor ezt három 
féleképpen tehetjük meg: főnévi igenévvel te nélkül (infinitive without to), to 4-fönévi 
igenévvel (to + infinitive), -ing álakkal (gerund). -Ing alakot minden igéből képezhetünk a 
folyamatos jelennél leírt szabályok alapján. Mivel ez az -  ing alak (gerund) használatában 
különbözik a folyamatos igeidőkben használt alaktól (present participle), így nem 
tévesztendő össze vele!
Milyen szempontok szerint kerülnek az igék főnévi igeneves (infinitive), illetve -ing

to + főnévi igenév
■{te *■

főnévi igenév to nélkül -ingalak
(gerund)

Bizonyos igék után: ask = kér, 
decide = elhatároz, help = segít, 
hope = remél, teli = mond, 
would like = szeretne, would 
prefer -  jobban szeretne stb. 
után.

Példa: He asks me to cook. = 
Arra kér, hogy főzzek.
They would like to ski. = 
Szeretnének síelni.

Bizonyos segédigék után: can = 
tud, képes, must = kell, should 
= kellene, will = fog csinálni, 
stb.

Példa: Joe can drive a car. = Joe 
tud autót vezetni. You should 
study. = Tanulnod kellene.

Bizonyos igék után: like = 
szeret, kedvel, love = szeret, 
imád, hate = utál, dislike = nem 
szeret, enjoy = élvez, prefer = 
jobban szeret, stb.

Példa: She likes watching TV. = 
Szeret TV-t nézni.
Sarah prefers drinking tea. = 
Sára jobban szeret teát inni.

Mondat közepén lévő kérdőszó 
után: what = mi, where = hol, 
who = ki, how = hogyan, stb.

Példa: I don’t know what to 
say. = Nem tudom, hogy mit 
mondjak.

Let -  enged és make = rávesz 
igék után.

Példa: I didn’t let my son travel 
alone. = Nem engedtem, hogy a 
fiam egyedül utazzon.
She made me clean the shoes. =
Rávett arra, hogy kitisztítsam a 
cipőket.

Főnév (noun) képzésekor.

Példa: Swimming is relaxing. = 
Az úszás megnyugtató.
Learning English is my hobby. 
= Az angol tanulás a hobbim.

Too - túlságosan és enough= 
eléggé szavak után.

Példa: He is too old to dance. = 
Túlságosan idős ahhoz, hogy 
táncoljon.
The wine is sweet enough to 
drink. = A bor elég édes ahhoz, 
hogy megigyák.

E/2. és T/2. felszólító mód 
(imperative) képzésekor.

Példa: Write this sentence 
down. = írd le / írjátok le / írja 
le / írják le ezt a mondatot! 
(Tagadásnál azonban a Don’t 
segédige után tesszük az igét. 
Példa: Don’t write this sentence 
down. = Ne írd le / Ne írjátok le 
/ Ne írja le / Ne írják le ezt a 
mondatot!)

Prepozíciók (prepositions) után.

Példa: I am good at singing. = 
Jól énekelek.
They are interested in skating.
= Őket érdekli a korcsolyázás.

Célhatározói
mellékmondatokban.

Példa: We came here to sleep. = 
Azért jöttünk ide, hogy aludjunk.

Go = megy + ige esetében.

Példa: My husband often goes 
fishing. = A férjem gyakran jár 
horgászni.
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17. Fontosabb rendhagyó igék összefoglaló táblázata

Infinitive i ■ Pa
É sszerű műit, 2. alak

Past Participle
3. alak Jelentés

be /bi:/ was /w3z/wDz/ 
were /w3:/wa/ been /bi:n/ van

beat /bi: t/ beat /bírt/ beaten /‘bi.tn/ üt
become / b i 'k A m / became /bi'keim/ become /bi'kAm/ válik vmivé
begin /bi'gm/ began /bi'gaen/ begun /bi'gAn/ elkezdődik
bend /bend/ bent /bent/ bent /bent/ hajlít
bite /bait/ bit /bit/ bitten /'bitn/ harap
blow /blao/ blew /blu:/ blown / b b o n / fúj
break /breik/ broke /break/ broken /'brsnkn/ tör
bring /brii]/ brought /bn:t/ brought /bra:t/ hoz
build /bild/ built /bilt/ built /bilt/ épít
buy /bai/ bought Iby.xl bought /ba:t/ vásárol
catch /kaetf / caught lky.il caught Dty.xl megfog, elkap
choose /tju:z/ chose /tfsuz/ chosen /'tfaozn/ választ
come /kAm/ came /keim/ come /kA.m/ jön
cost /kost/ cost /kost/ cost /k D S t/ kerül vmibe
cut /kAt/ cut /kAt/ cut /kAt/ vág
dig /dig/ dug /dAg/ dug /dAg/ ás
do /du:/ did /did/ done /dAn/ csinál
draw /dn>:/ drew /dm;/ drawn /dn:n/ rajzol

dream /dri:m/ dreamt /dremt/ dreamt /dremt/ álmodikdreamed /dri:md/ dreamed /dri:md/
drink /dri q k/ drank /drae 13 k/ drunk /drÂ k/ iszik
drive /draiv/ drove /drauv/ driven /'drivn/ vezet (jármüvet)
eat /i:t/ ate /et/ eaten /'i:tn/ eszik
fall ¡fy.ll fell /fel/ fallen /'fy.Un/ esik
feed /fi:d/ fed /fed/ fed /fed/ etet
feel /fi:l/ felt /felt/ felt /felt/ érez
fight /fait/ fought /fD:t/ fought /fy.t/ harcol
find /faind/ found /faund/ found /faond/ talál
fly /flai/ flew /flu:/ flown /flaun/ repül
forbid /fa'bid/ forbad(e) /fa' bad/ forbidden /fs'bidn/ megtilt

forecast /'fD:ka:st/ forecast /'fD:ka:st/ 
forecasted /'f3:ka:stid/

forecast /'fD:ka:st/ 
forecasted /'fD:ka:stid/

előrejelez

forget /fs'get/ forgot /fa'gDt/ forgotten /fa'gotn/ elfelejt
forgive /fa'giv/ forgave /fa'geiv/ forgiven /fa'givn/ megbocsát
freeze /fri:z/ froze /frsoz/ frozen /'frauzn1 megfagy
get /get/ got /got/ got /got/ kap
give /giv/ gave /geiv/ given /'givn/ ad
go Igsul went /went/ gone /gon/ megy
grow Igrsd grew /gru:/ grown /graun/ nő
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Infinitive 
Szótári alak, 1. alak inri;, 7 ■Ai-y

Past Participle 
3. atak

hang /hae q / hung /hA q/ hung /hA rj/ függ, lóg
have /haev/ had /haed/ had /haed/ birtokol, van vmije
hide /haid/ hid /hid/ hidden / hidn/ elbújik
hit /hit/ hit /hit/ hit /hit/ megüt
hold /hauid/ held /held/ held /held/ tart
hurt /ha:t/ hurt /h3:t/ hurt /h3:t/ megsért
keep /ki:p/ kept /kept/ kept /kept/ megtart
kneel /ni:l/ knelt /nelt/ knelt /nelt/ térdel
know /nao/ knew /nju:/ known /naun/ tud, ismer
lay /lei/ laid /leid/ laid /leid/ fektet
lead /li:d/ led /led/ led /led/ vezet

learn /b:n/ learnt /b:nt/ learnt /b:nt/ tanullearned /b:nd/ learned /b:nd/
leave /lt:v/ left /left/ left /left/ otthagy
lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/ kölcsönad
let /let/ let /let/ let /let/ hagy
lie /lai/ lay /lei/ lain /lein/ fekszik

light /lait/
lit /lit/
lighted /'laitid/

lit /lit/
lighted /’laitid/ meggyújt

lose /lu:z/ lost /lost/ lost /lost/ elveszít
make /meik/ made /meid/ made /meid/ készít
mean /mi:n/ meant /ment/ meant /ment/ jelent
meet /mi:t/ met /met/ met /met/ találkozik
pay /peí/ paid /peid/ paid /peid/ fizet
put /put/ put /put/ put /put/ rak
read /ri:d/ read /red/ read /red/ olvas
ride /raid/ rode /raod/ ridden /'ridn/ lovagol
ring /riq/ rang /rae q/ rung /rA 13/ cseng(et)
rise /raíz/ rose /rsuz/ risen /'nzn/ emelkedik
run /rAn/ ran /raen/ run /rAn/ fut
say /sei/ said /sed/ said /sed/ mond
see /si:/ saw /sd:/ seen /si:n/ lát
seek /si:k/ sought /sa:t/ SOUght /S3:t/ keres
sell /sel/ sold /sauld/ Sold /sauld/ elad
send /send/ sent /sent/ sent /sent/ küld
set /set/ set /set/ set /set/ nyugszik
sew /saa/ sewed /saud/ sewn/seon//sewed/ssod/ varr
shake //eik/ shook /Jok/ shaken /'/eikan/ ráz
shine //am/ shone //on/ shone /Jon/ ragyog
shoot //u:t/ shot /Jot/ shot /Jot/ lő
show //au/ showed //sod/ shown/faun/ /showed/Jaud/ mutat
shut //At/ shut //At/ shut //At/ becsuk
sing /si q / sang /sae rj/ sung /saq/ énekel
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1 i'l I"
Szótári alak. 1. alak /era mult, 2. alak

Past Participle 
3. alak

Jelentés

sínk /sí q k/ sank /saerjk/ sunk /sAqk/ süllyed
sit /sít/ sat /saet/ sat /s a t/ ül
sleep /sli:p/ slept /slept/ slept /slept/ alszik

smell /smel/
smelt /smelt/ 
smelled /smeld/

smelt /smelt/ 
smelled /smeld/

szagol, szaga van

speak /spi:k/ spoke /spauk/ spoken /'spaukan/ beszél

spell /spel/
spelt /spelt/ 
spelled /speld/

spelt /spelt/ 
spelled /speld/

betűz (szót)

spend /spend/ spent /spent/ spent /spent/ elkölt, eltölt
spit /sp it/ spat /spaet/ spat /spaet/ köp
stand /stand / stood /stod/ stood /stud/ áll
steal /sti:i/ stole /staui/ Stolen /'staolan/ lo p

stick /stik/ stuck /stAk/ stuck /stAk/ ragaszt
sting /sti q / stung /stA q/ Stung /stAq/ csíp
swear /swea/ swore /sw ::/ sworn /swD:n/ esküszik, káromkodik
sweep /swi:p/ swept /swept/ swept /swept/ söpör
SWim /sw im / swam /swaem/ swum /swAm/ úszik
take /teik/ took /tuk/ taken /'teikan/ visz
teach /ti:t̂ 7 taught /tD:t/ taught /to:t/ tanít
tear /tea/ tore /ta:/ torn /tD:n/ szakít, tép
tell /tel/ told /taold/ told /taold/ elmond
think /eiqk/ thought lBy.il thought lQy.il gondol
throw /erau/ threw /eru:/ thrown /eraon/ dob
understand
/And'astaend/

understood /And'astud/ understood /And'astud/ megért

wake /weik/ woke /wauk/ woken /'waukan/ ébred
wear /wea/ wore /wd:/ worn /wD:n/ visel
weep /wi:p/ wept /wept/ wept /wept/ könnyez
win /win/ won /w A n / won /WAn/ nyer
write /rait/ wrote /raut/ written /'ritn/ ír

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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Gyakorlatok a nyelvtani magyarázatokhoz__________________
A. Személyes névmások alany-, tárgy- és birtokos esete (1.)

1. A következő kifejezések a személyes névmások melyik esetét jelölik?
Példa: zöld könyvek (= azok = ők = they) = T/3. alanyeset

1. a fiúk pólóit =.............................................................................................................

2. a színésznő szeretője = .............................................................................................

3. a mienk = ..................................................................................................

4. az autószerelő szerszámai = .....................................................................................

5. az övéké = ..................................................................................................................

6. a te gyereked = ..........................................................................................................

7. az én barátom = .........................................................................................................

8. az asztalokon = ...................................................................................................... -..

9. nagyszüleink = ............................................................... «

10. a rendőrrel = ..............................................................................................................

B. Főnevek, mennyiség kifejezése, birtokviszony és elöliárószavak (2-5.)

1. Mi a következő főnevek többes száma?

Példa: class = classes

1- egg = ...................................................................................................................... ,...

2. monkey = .................................................................................... .................

3. honey (vigyázat!) = ............................................................................................. .

4. enemy = ......................................................................................................................

5. star = ..........................................................................................................................

6. radio = ........................................................................................................................

7. woman = .....................................................................................................................

8. potato = ......................................................................................................................

9. sheep = ......................................................................... ..............................................

10. wife = ..........................................................................................................................
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2. Melyik mennyiség kifejezés illik a következő szavak elé? 

Példa: not many / much plastic = not much plastic

1. a few  / a little children = ......................................................

2. a lot o f / much teeth = ..........................................................

3. some / any flats = .................................................................

4. plenty o ff  many freedom = ...................................................

5. not many / much buses = .....................................................

6. a few / a little cheese = ................................................... .... .

7. some / much apples = ..........................................................

8. lots o f / a  little boxes = .........................................................

9. a few  / a little hairs = ...........................................................

10. not many / much iron = .......................................................

3. A következő kifejezéseket magyarra kell fordítani!

Példa: 5 tanács = 5 pieces of advice

1. a te pénzeddel = ...................................................................

2. csókjainkról = .......................................................................

3. 4 tál rizs előtt = .....................................................................

4. 35 ember mögött=.................................................................

5. 150 háztetőn = ............................... ..................... ..................

6. 7 késsel = ..............................................................................

7. gyerekeiknek = .....................................................................

8. 2 üveg olajban = .................................... ...............................

9. 3 bútor alatt = .......................................................................

10. 20 kanál cukor nélkül = ........................................................
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4. A következő kifejezések ’s, s’, illetve of segítségével képezhetők birtokviszony 
kifejezésekor?

Példa: my dog / bone = my dog’s bone

1. the house / the red roof = ........................................................................................

2. two years / love = .......... ..........................................................................................

3. 3 men / wives = .........................................................................................................

4. a nice lady / cat = .....................................................................................................

5. the car / the seats = ..................................................................................................

6. the dolpins / songs = ................................................................................................

7. the book / the pages = .............................................................................................

8. his children / toys = ..................................................................................................

9. the coat / the buttons = ............................................... ........

10. her doll / a pink dress = ..........................................................................................

5. A következő szavakból have (’ve) go t, illetve has (’s) got segítségével értelmes 
mondatokat kell alkotni!

Példa: Peter / not / a new car. = Peter hasn’t got a new car.

1. Benedek / new books. = ...........................................................................................

2. Why / you / a tiger? = .............................................................................................

3. The mechanic / interesting tools. = ........................................................................

4. My brother / not / a son. = ......................................................................................

5. You / any brothers or sisters? = .............................................................................

6. I / a good job. = ........................................................................................................

7. She / not / bad dreams. = ........................................................................................

8. The teachers / good memories. = ...........................................................................

9. The book / nice pictures. = .....................................................................................

10. Why / he / two hotels? = ..........................................................................................
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6. Mi a hiba a következő mondatokban?

Példa: Do you believe into aliens? = Do you believe in aliens?

1. Can you type on English? = ...........................................................

2. There is no solution from this problem. = ....................................

3. This letter is from Agnes beside love. =

4. Are you good off singing? = ...........................................................

5. I can’t concentrate at winter. = .....................................................

6. Who’s that girl on the photo? = ....................................................

7. He doesn’t know the answer for the question. =

8. Are you always tired from children? =

9. Shall I turn out the radio? =

10. They didn’t see us on the bus stop. = ............................................

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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C. Névelők és a létige (6-7.)

1. A következő esetekben mikor helyes a névelő (vagy annak hiányának) használata? 
Ha helytelen, akkor ki kell javítani!

Példa: Can you play a piano? = helytelen - helyesen: Can you play the piano?

1. We meet on every week. = ..................................................................................................

2. I’ve got a headache. = .........................................................................................................

3. She lives next to the Greens. = ...........................................................................................

4. My brother isn’t at the home. = ........................................................................................

5. They never read Blikk. = ...................................................................................................

6. Did you have a breakfast? = ..............................................................................................

7. Tom is flying to Asia the this evening. = ..........................................................................

8. Turn to page 45. = ..............................................................................................................

9. My granny lives in the Mill Street. = ................................................................................

10. He is a pilot. = .....................................................................................................................

2. A megadott szavak felhasználásával értelmes mondatot kell írni! (nem lehet elvenni 
és hozzátenni sem)

Példa: were, in the room, why, the boys? = Why were the boys in the room?

1. are, these frogs, green. = ....................................................................................................

2. Mr Smith, not, at work, be, will. = ...................................................................................

3. at the cinema, not, the girls, were. = ........................................ —..- ...... ................... ....-..

4. he, angry, was? = ................................................................................................................

5. your parents, in the car, not, are. = ..................................................................................

6. this, what, is? = ...................................................................................................................

7. were, my hands, dirty. = ....................................................................................................

8. your friend, was, at school? = ...........................................................................................

9. are, those apples, not, good. = ...........................................................................................

10. all right, you, are? = ...........................................................................................................
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3. Mi a hiba a következő mondatokban?

Példa: The dogs is in the garden. = The dogs are in the garden.

1. The CD player is n’t black. = ...........................................................

2. Why was you terrified? = ..................................................................

3. He were happy  ̂= ...............................................................................

4. Are your sister a teacher? = .............................................................

5. My cats werenot hungry. = ...............................................................

6. The people was in the park. =

7. Our bathroom are blue. =

8. The babies is sweet. = ........................................................................

9. I ’s not tall. = .......................................................................................

10. Their cow are in the field. = ............................................................

1). Számnevek, dátumok és melléknevek (7-8.)

1. Hogyan kell leírni betűvel a következő számokat?

Példa: 647 = six hundred and forty-seven

1. 35 = ......................................................................................................

2. 5,221 = .................................................................................................

3. 10,000 = ...............................................................................................

4. 12 = ......................................................................................................

5. 20 = ......................................................................................................

6. 513 = ....................................................................................................

7. 1,445 = ................................................................................................

8. 187,160 = ............................................................................................

9. 25,789 = ..............................................................................................

10. 92 = .....................................................................................................
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2. Hogyan kell a következő dátumokat betűvel leírni (a 2. szám a hónapot jelöli)? 

Példa: 3. 6.1645 = the third of June, sixteen forty-five

1. 15.11.1989 = ..............................................................................................................

2. 4.2.1731 = ............................................................................................. .....................

3. 31.1.1820 = ................................................................................................................

4. 5.5.1967 = ..................................................................................................................

5. 12.8.2003 = ................................................................................................................

6. 23.3.1324 = ................................................................................................................

7. 22.7.1990 = ................................................................................................................

8. 30.4.2000 = ................................................................................................................

9. 14.9.1577 = ................................................................................................................

10.1.12.1975 = ...............................................................................................................

3. Mi a hiba a következő sorszámneveknél, és a helyes alakot hogyan kell betűvel 
leírni?

Példa: l nd = Ist = first

1. 13rd = ........= ...............................................................................................................

2. 15st = ........ = ...................................

3. IIs* = ........ = ..............................................................................................................

4. 42th = ........ = ...................................................................................... .............. ..........

5. 63st = ........ = ..............................................................................................................

6. 50nd= ........ = ...............................................................................................................

7. 41th = ........ = ...............................................................................................................

8. 26nd = ........ = ............................................................................... ...........................

9. 21rd= ........ = ...............................................................................................................

10. 32th = ........ = ...............................................................................................................
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4. A felsorolt mellékneveket helyes sorrendbe kell tenni a főnév elé! 

Példa: a, leather, black, nice, jacket = a nice black leather jacket

1. a, tall, young, handsome, man =

2. 43, white, little, mice = .......................................................................

3. a pair of, cotton, brown, new, gloves =

4. 120, tiny, old, lovely, books = ............................................................

5. a, grey, wonderful, Indian, horse =

6. 23, yellow, new, wooden, big, shoes =

7. a, little, Greek, breathtaking, village =

8. my, new-born, funny, niece = ............................................................

9. a, round, terrible, glass, large, table =

10. his, metal, French, black, machine =

5. Mi a következő melléknevek középfoka és felsőfoka?

Példa: strong -  stronger -  strongest

Alapfok Középfok Felsőfok
Funny

Bad

Wet

New

Little

Painful

Slow

Big

Good

Intelligent
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6. Milyen szó hiányzik a következő mondatokban?

Példa: He’s clever as the teacher. = He’s as clever as the teacher.

1. Helen is the beautiful girl in the class. =

2. My dog is not so fast...yours. = .....................................................

3. This game is the most interesting one the world. =

4. I think you’re better him. = .......................................................

5. This mouse is as slow a snail. = .................................................

6. Your voice i s ...sweetest. = .............................................................

7. Her toy is worse...mine. = ..............................................................

8. That film is the boring one I’ve ever seen. =

9. Are you taller your father? =

10. Your hair is long as hers. = .......................................................

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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E. Szórend és igeidők (10 -  11.)

Jelen idők

(Present Simple, Present Continuous, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous)

1. A következő mondatokat le kell írni tagadó- és kérdő formában is!

Példa: I’m sitting in the room. = Tagadás: I’m not sitting in the room.
= Kérdés: Am I sitting in the room?

1. He’s eating. = Tagadás:................................................. „................................... ......

= Kérdés:.......... ........................................................................................

2. Jack’s finished his homework. = Tagadás: ...............................................................

= Kérdés:...................................................................

3. She often meets them. = Tagadás:.....................................................................  ......

= Kérdés:.................................................................................

4. I’ve been skiing. = Tagadás:.......................................................................................

= Kérdés:..........................................................................................

5. The children are speaking. = Tagadás:.....................................................................

= Kérdés:.........................................................................

6. The monkeys sleep every day. = Tagadás:.................................................................

= Kérdés:................................... ...............................

7. We’ve seen this film. = Tagadás:................................................................................

= Kérdés:...................................................................................

8. They’ve been cutting grass. = Tagadás:.....................................................................

= Kérdés:.......................................................................

9. You’re listening to me. = Tagadás:.......................................................................—

= Kérdés:.......................................................... .....................

10. The baby’s laughed. = Tagadás:................................................................ ..............

= K érd és: .........................................................................................
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2. Hova illenek a következő időhatározók?

new, this month, every evening, twice a day, never, ever, for 4 hours, since morning, 
often, on Tuesdays, at noon

Példa: Look. They’re building a shelter...........= They’re building a shelter now.

1. Have the Blacks been to Portugal? =

2. I always have lunch....= ...............................................................................................

3. Do you wash your hands before dinner ? =

4. Mr Err doesn’t know me. We’ve met so far. = .....................................................

5. My friend is looking for a job =

6. The children....watch TV. = ........................................................................................

7. His son’s been playing....= ...........................................................................................

8. I haven’t eaten anything....= .......................................................................................

9. Once a week I go shopping after work =

10. We kiss each other in the morning and in the evening so =

3. Mi a hiba a következő mondatokban?

Példa: They’re stand now. = They’re standing now.

1. Nick go to sleep at 9. = ..........................................

2. What is you doing here? = ...........................................................................................

3. They’ve been written a letter. = ..................................................................................

4. How long have she known you? = ...............................................................................

5. I don’t cooking now. = ..................................................................................................

6. Laura often cleanes her room. = .................................................................................

7. We’re always come home early. = ...............................................................................

8. Why are your friend crying? = ....................................................................................

9. I doesn’t like this flat. = ...............................................................................................

10. We’s been running. = ...................................................................................................
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Múlt idők

(Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past Perfect Continuous)

4. A következő mondatokat le kell írni tagadó- és kérdő formában is!

Példa: I was sitting in the room. = Tagadás: I wasn’t not sitting in the room.
= Kérdés: Was I sitting in the room?

1. He was eating. = Tagadás:..................................................................................

= Kérdés:............................-........................................................

2. Jack had finished his homework. = Tagadás:

-  Kérdés: ....................................................

3. She often met them. = Tagadás:............................................................

= Kérdés: .......................................................................

4. I’d been skiing. = Tagadás:................................................................................

= Kérdés:..................................................................................

5. The children were speaking. = Tagadás:...................................................

= Kérdés:............................................................

6. The monkeys slept every day. = Tagadás:................................................ .......

= Kérdés: .........................................................

7. We’d seen this film. = Tagadás:

-  Kérdés:..........................................................................

8. They’d been cutting grass. = Tagadás:

= Kérdés:...............................................................

9. You were listening to me. = Tagadás:

= Kérdés:.................................................................

10. The baby had laughed. = Tagadás:

=  K é rd é s :..........................................

83



Angol alap /os/ nyelvtan

5. A következő mondatokat a megadott igeidőbe kell áttenni!

Példa: I didn’t drink tea. Past Continuous = I wasn’t drinking tea.

1. Why are you sleeping? Past Simple =

2. Had they been walking? Past Perfect Simple =

3. We had taught Japanese. Past Continuous = .............................

4. I didn’t give you my heart. Past Perfect Simple = ......................

5. Had you cut the grass? Past Perfect Continuous = ....................

6. She wore a nice dress. Past Continuous =

7. Did they make a film? Past Perfect Simple =

8. We didn’t dance. Past Continuous = .........................................

9. The girls were driving fast. Past Perfect Continuous = .............

10. You’d written nothing. Past Simple = .........................................

6. Mi a hiba a következő mondatokban?

Példa: They were stand there. = They were standing there.

1. Nick goed to sleep at 9. = ..................................................................

2. What was you doing here? = ...........................................................

3. They’d been written a letter. = ........................................................

4. How long had she knew you? =

5. I didn’t cooking at 12. = ....................................................................

6. Laura often cleand her room. = .......................................................

7. We always comed home early. = ......................................................

8. Why were your friend crying? =

9. I didn’t liked this flat. =

10. We’d been runing. = ..........................................................................
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Jövő idők

(Future Simple, Future Continuous, Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous)

7. A következő mondatokat le kell írni tagadó- és kérdő formában is!

Példa: I’ll be sitting in the room. = Tagadás: I won’t be sitting in the room.
= Kérdés: Will I be sitting in the room?

1. He’ll be eating. = Tagadás:.......................................................................................

= Kérdés:...........................................................................................

2. Jack will have finished his homework. = Tagadás:................................................

= Kérdés:...................................................

3. She’ll often meet them. = Tagadás:

= Kérdés:..............................................................................

4. I’ll have been skiing. = Tagadás:..............................................................................

= Kérdés:.................................................................................

5. The children will be speaking. = Tagadás:..............................................................

= Kérdés:..................................................................

6. The monkeys will sleep every day. = Tagadás:

= Kérdés:..........................................................

7. We’ll have seen this film. = Tagadás:

= Kérdés:..........................................................................

8. They’ll have been cutting grass. = Tagadás:

= Kérdés: .............................................................

9. You’ll be listening to me. = Tagadás:................... ............................. .....................

= Kérdés:...............................................................-.........

10. The baby will have laughed. = Tagadás:

= K érd és:..........................................
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8. Az alábbi szavakat megfelelő igeidőbe téve kell mondatot alkotni!

Példa: She, not, understand, you. (Future Simple) = She won’t understand you.

1. We, have, a party. (Future Continuous) =

2. you, open, the shop? (Future Perfect Simple) =

3. They, study, abroad. (Future Perfect Continuous) =

4. he, be, at home? (Future Simple) =

5. The students, not, read, the books. (Future Perfect Simple) =

6. Sue, draw, a picture. (Future Perfect Continuous) =

7. The plane, land. (Future Continuous) =

8. We, leave, Rome. (Future Perfect Simple) =

9. I, not, find, you. (Future Simple) = ....................................................................

10. The doctors, work. (Future Perfect Continuous) =

9. A mondatrészeket össze kell párosítani!

1. He’ll be driving a car a. you will be better next week.

2 .1 think b. the guests will have left.

3. By the time she arrives home c. at 3 tomorrow.

4. On Sunday they’ll have been swimming d. for 46 hours.
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F. Módbeli segédigék és szenvedő szerkezet (12-13.)

1. Az alábbi cselekvő mondatokat szenvedővé kell átalakítani!

Példa: I made an interesting toy. = An interesting toy was made.

1. He’s writing a novel. = .......................................................................................................

2. My uncle buys a lot of sweets. = ........................................................................................

3. They’ve seen this film. = ....................................................................................................

4. Her mother didn’t cook fish soup. =

5. The children were playing football. = ...............................................................................

6. We’ll find him. = .................................................................................................................

7. Somebody’s singing a nice song. = ....................................................................................

8. When could you drive this car? = ........................................................................

9. He had stolen a watch. = ....................................................................................................

10. The horses won’t have won the race. =

2. Az alábbi szenvedő mondatokat cselekvővé kell átalakítani!

Példa: An expensive dress was being worn by Pam. = Pam was wearing an expensive dress.

1. My story had been told by them. = ...................................................................................

2. His book has been caught by a man. =

3. This hut isn’t being built by his children. =

4. Our letter was blown by the wind. =

5. Why will this postcard be posted by your friend? =

6. Monica’s name is forgotten by the teacher. =

7. The poem was being read by an actor. =

8. Her hands will have been shaken by Mr Tall. = .............................................................

9. The door is locked by me. = ..............................................................................................

10. The chickens shouldn’t be fed by aunt Paula. =
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3. Mi a hiba a következő szenvedő mondatokban?

Példa: The window was be broken. = The window was broken.

1. Silver earrings were given your niece. = .......................................

2. Many spiders has been found in the field. =

3. Why you will be sent abroad? =

4. Jessica is being kissing by Tim. = ..................................................

5. My right leg had been break in Slovakia. = .................................

6. They are be followed every day. = ................................................

7. Mrs Kind has been not invited. =

8. Your story can be to typed. =

9. Their bag will has been stolen. = ...................................................

10. Our luggage will be check. = .........................................................

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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G. Feltételes mód (14.)

1. Az alábbi mondatokat úgy kell befejezni, hogy a megadott szint ne változzon!

Példa: If I met h i m , ...not, know, what to do = If I met him, I wouldn’t know what to
do.

1. Where will you go i f .......? it, not, rain = ........................................................................

2. If they had met the body-guard,....... they, run away =

3. He would cut his hair i f ....... it, be, longer = ...................................................................

4. If I have much money,.......everybody, like, me = .........................................................

5. She wouldn’t have been sick i f ....... she, not, eat, the fish =

6. Will you take me to England i f ..... ? I, pass, the language exam =

7. If I were you,.......I, not, marry, him = ...........................................................................

8. If my parents had lived here,........ they, be, very happy = ...........................................

9. Mike would go to the theatre i f .....he, have, a suit =

10. If we go to the party,.......the babysitter, look after, the baby =

2. Össze kell párosítani a következő mondatrészeket!

1. I’ll go to sleep a. if we were late.

2. Mr Jones would be very angry b. he’d have met his girlfriend.

3. If it had been colder, c. if we don’t behave.

4. He won’t buy us that ball d. if I’m tired.

5. If my brother had come in time, e. we’d have turned on the heating.

1 .-.......2 .-........ 3 .-........4 .-........ 5.-
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H. Függő beszéd (15.)

1. A következő kiinduló mondatokból a megfelelő függő típust (pl. kijelentés, felszólítás, 
kérdés stb.) kell képezni!

Példa: ‘Where is your pen?’, Sam asked me. = Sam asked me where my pen was.

1. ‘Don’t be late,’ my father said to me. = ..............................................................................

2. ‘Can you speak German?’, Mary asked Balázs. =

3. ‘I’m working in a hotel this month,’ she said. = ................................................................

4. ‘Read my SMS, please’, my sister asked Ben. =

5. ‘You shouldn’t be so nervous’, my husband said to me. =

6. ‘Where is the post office?’, they asked. = ...........................................................................

7. ‘I haven’t seen you for 2 weeks,’ I said to Mr Fire. =

8. ‘What were you doing at 3 yesterday?’, she asked the children. = .................................

9. ‘We wash our hands before lunch,’ the girls said. =

10. ‘Where are you going to sleep tomorrow?’, Charles asked us. =

GONDOLATOK, KÉRDÉSEK, JEGYZETEK
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I. Főnévi igenév és az -ing alak (16.)

1. Melyik szerkezet a helyes a következő mondatokban?

Példa: I would like go I to go I going home. = I would like to go home.

1. My parents let me staying / to stay / stay with him. =

2. Her husband is too angry talk / talking / to talk. =

3. Why do you hate play / playing / to play the violin? = ....................

4. They asked me where to dance / dance / dancing. = ........................

5. He flew to Italy learn / to learn / learning Italian. = .......................

6. To open / opening / open your eyes. =

7. We’ll go to swim / swimming / swim. = ................. ............................

8. The children should be / to be I being in bed. =

9. John made me laugh / to laugh / laughing. = ...................................

10. Jane showed him how use I using I to use the cooker. =

J. Rendhagyó igék (17.)

1. Az alábbi táblázatot értelemszerűen kell kitölteni!

Infinitive

Szótári alak, 1. alak

Simple Past

Egyszerű múlt, 2. alak

Past Participle

3. alak

Jelentés

write

swam

become

varr

lay

ring

told

elveszít

begun

think

91



Angol alap /os/ nyelvtan

Megoldások a nyelvtani gyakorlatokhoz

A. 1.
1. a fiúk pólóit = övéké = their = T/3. birtokos eset
2. a színésznő szeretője = övé (nőnem) = her = E/3. birtokos eset
3. a mienk = ours = T /l. birtokos eset
4. az autószerelő szerszámai = övé (hímnem) = his = E/3. birtokos eset
5. az övéké = theirs = T/3. birtokos eset
6. a te gyereked = your = E/2. birtokos eset
7. az én barátom = my = E/l. birtokos eset
8. az asztalokon = azokon = rajtuk = them = T/3. tárgyeset
9. nagyszüleink = ők = they = T/3. alanyeset
10. a rendőrrel = vele = him (hímnem) = E/3. tárgyeset

B. 1.
1. egg = eggs
2. monkey = monkeys
3. honey (vigyázat!) = nincs többes száma
4. enemy = enemies
5. star = stars
6. radio = radios
7. woman = women
8. potato = potatoes
9. sheep = sheep
10. wife = wives

B. 2.
1. a few  children
2. a lot of teeth
3. some flats
4. plenty of freedom
5. not many buses
6. a little cheese
7. some apples
8. lots of boxes
9. a few  hairs
10. not much iron
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B. 3.
1. a te pénzeddel = with your money
2. csókjainkról = about our kisses
3. 4 tál rizs előtt = in front of 4 bowls of rice
4. 35 ember mögött = behind 35 people
5. 150 háztetőn = on 150 roofs
6. 7 késsel = with 7 knives
7. gyerekeiknek = to their children
8. 2 üveg olajban = in 2 bottles of oil
9. 3 bútor alatt = under 3 pieces of furniture
10. 20 kanál cukor nélkül = without 20 spoonfuls of sugar

B. 4.
1. the house / the red roof = the red roof of the house
2. two years / love = two years’ love
3. 3 men / wives = 3 men’s wives
4. a nice lady / cat = a nice lady’s cat
5. the car / the seats = the seats of the car
6. the dolpins / songs = the dolpins’ songs
7. the book / the pages = the pages of the book
8. his children / toys = his children’s toys
9. the coat / the buttons = the buttons of the coat
10. her doll / a pink dress = a pink dress of her doll

B. 5.
1. Benedek / new books. = Benedek’s got new books.
2. Why / you / a tiger? = Why have you got a tiger?
3. The mechanic / interesting tools. = The mechanic’s got interesting tools.
4. My brother / not / a son. = My brother hasn’t got a son.
5. You / any brothers or sisters? = Have you got any brothers or sisters?
6. I / a good job. = I’ve got a good job.
7. She / not / bad dreams. = She hasn’t got bad dreams.
8. The teachers / good memories. = The teachers have got good memories.
9. The book / nice pictures. = The book’s got nice pictures.
10. Why / he / two hotels? = Why has he got two hotels?

B.6.
1. Can you type ©» English? = in
2. There is no solution from this problem. = to
3. This letter is from Agnes beside love. = with
4. Are you good off singing? = at
5. I can’t concentrate at winter. = in
6. Who’s that girl ©» the photo? = in
7. He doesn’t know the answer for the question. = to
8. Are you always tired from children? = of
9. Shall I turn out the radio? = off
10. They didn’t see us on the bus stop. = at
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C. 1.
1. We meet on every week. = helytelen - helyesen: We meet every week.
2. I’ve got a headache. = helyes
3. She lives next to the Greens. = helyes
4. My brother isn’t at the home. = helytelen - helyesen: My brother isn’t at home.
5. They never read Blikk. = helytelen - helyesen: They never read the Blikk.
6. Did you have a breakfast? = helytelen - helyesen: Did you have breakfast?
7. Tom is flying to Asia the this evening. = helytelen - helyesen: Tom is flying to Asia 

this evening.
8. Turn to page 45. = helyes
9. My granny lives in the Mill Street. = helytelen - helyesen: My granny lives in the Mill Street.
10. He is a pilot. = helyes

C. 2.
1. are, these frogs, green. = These frogs are green.
2. Mr Smith, not, at work, be, will. = Mr Smith won’t be at work.
3. at the cinema, not, the girls, were. = The girls weren’t at the cinema.
4. he, angry, was? = Was he angry?
5. your parents, in the car, not, are. = Your parents aren’t in the car.
6. this, what, is? = What’s this?
7. were, my hands, dirty. = My hands were dirty.
8. your friend, was, at school? = Was your friend at school?
9. are, those apples, not, good. = Those apples aren’t good.
10. all right, you, are? = Are you all right?

C. 3.
1. The CD player is n’t black. = The CD player isn’t black.
2. Why was you terrified? = Why were you terrified?
3. He were happy. = He was happy.
4. Are your sister a teacher? = Is your sister a teacher?
5. My cats werenot hungry. = My cats weren’t hungry.
6. The people was in the park. = The people were in the park.
7. Our bathroom are blue. = Our bathroom is blue.
8. The babies is sweet. = The babies are sweet.
9. Ps not tall. = I’m not tall.
10. Their cow are in the field. = Their cow is in the field.

D. 1.
1. 35 = thirty-five
2. 5,221 = five thousand two hundred and twenty-one
3. 10,000 = ten thousand
4. 12 = twelve
5. 20 = twenty
6. 513 = five hundred and thirteen
7. 1,445 = one thousand four hundred and forty-five
8. 187,160 = one hundred and eighty-seven thousand one hundred and sixty
9. 25,789 = twenty-five thousand seven hundred and eighty-nine
10. 92 = ninety-two
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D, 2.
1. 15.11.1989 = the fifteenth of May, nineteen eighty-nine
2. 4. 2.1731 = the fourth of February, seventeen thirty-one
3. 31.1.1820 = the thirty-first of January, eighteen twenty
4. 5. 5.1967 = the fifth of May, nineteen sixty-seven
5. 12. 8. 2003 = the twelfth of August, two thousand and three
6. 23. 3.1324 = the twenty-third of March, thirteen twenty-four
7. 22. 7.1990 = the twenty-second of July, nineteen ninety
8. 30. 4. 2000 = the thirtieth of April, two thousand
9. 14. 9.1577 = the fourteenth of September, fifteen seventy-seven
10.1.12.1975 = the first of December, nineteen seventy-five

D. 3.
1. 13rd = 13th = thirteenth
2. 15st = 15th = fifteenth
3. 11st = 11th = eleventh
4. 42th = 42nd = forty-second
5. 63s1 = 63rd = sixty-third
6. 50nd = 50th = fiftieth
7. 41th = 41st = forty-first
8. 26nd = 26th = twenty-sixth
9. 21rd = 21st = twenty-first
10. 32th = 32nd = thirty-second

D. 4.
1. a, tall, young, handsome, man = a handsome tall young man
2. 43, white, little, mice = 43 little white mice
3. a pair of, cotton, brown, new, gloves = a pair of new brown cotton gloves
4. 120, tiny, old, lovely, books = 120 lovely tiny old books
5. a, grey, wonderful, Indian, horse = a wonderful grey Indian horse
6. 23, yellow, new, wooden, big, shoes = 23 big new yellow wooden shoes
7. a, little, Greek, breathtaking, village = a breathtaking little Greek village
8. my, new-born, funny, niece = my funny new-born niece
9. a, round, terrible, glass, large, table = a terrible large round glass table

D. 5.
Alapfok Középfok Felsőfok

funny funnier funniest
bad worse worst
wet wetter wettest
new newer newest
little less least
painful more painful most painful
slow slower slowest
big bigger biggest
good better best
intelligent more intelligent most intelligent
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D. 6.
1. Helen is the most beautiful girl in the class.
2. My dog is not so fast as yours.
3. This game is the most interesting one in the world.
4. I think you’re better than him.
5. This mouse is as slow as a snail.
6. Your voice is the sweetest.
7. Her toy is worse than mine.
8. That film is the most boring one I’ve ever seen.
9. Are you taller than your father?
10. Your hair is as long as hers.

E. 1.
1. Tagadás: He isn’t eating. Kérdés: Is he eating? 2. Tagadás: Jack hasn’t finished his 
homework. Kérdés: Has Jack finished his homework? 3. Tagadás: She doesn’t often 
meet them. Kérdés: Does she often meet them? 4. Tagadás: I haven’t been skiing. Kérdés: 
Have I been skiing? 5. Tagadás: The children aren’t speaking. Kérdés: Are the children 
speaking? 6. Tagadás: The monkeys don’t sleep every day. Kérdés: Do the monkeys sleep 
every day? 7. Tagadás: We haven’t seen this film. Kérdés: Have we seen this film? 8. 
Tagadás: They haven’t been cutting grass. Kérdés: Have they been cutting grass? 9. 
Tagadás: You aren’t listening to me. Kérdés: Are you listening to me? 10. Tagadás: The 
baby hasn’t laughed. Kérdés: Has the baby laughed?

E. 2.
1. ever 2. at noon. 3. every evening 4. never 5. this month 6. often 7. since morning 8 .fo r 4 

hours 9. on Tuesdays 10. twice a day

E. 3.
2. Nick goes to sleep at 9.
3. What are you doing here?
4. They’ve been writing a letter.
5. How long has she known you?
6. I ’m not cooking now.
7. Laura often cleans her room.
8. We always come home early.
9. Why is your friend crying?
10.1 don’t like this flat.
11. We’ve been running.

E. 4.
1. Tagadás: He wasn’t eating. Kérdés: Was he eating? 2. Tagadás: Jack hadn’t finished 
his homework. Kérdés: Had Jack finished his homework? 3. Tagadás: She didn’t often 
meet them. Kérdés: Did she often meet them? 4. Tagadás: I hadn’t been skiing. Kérdés: 
Had I been skiing? 5. Tagadás: The children weren’t speaking. Kérdés: Were the 
children speaking? 6. Tagadás: The monkeys didn’t sleep every day. Kérdés: Did the 
monkeys sleep every day? 7. Tagadás: We hadn’t seen this film. Kérdés: Had we seen 
this film? 8. Tagadás: They hadn’t been cutting grass. Kérdés: Had they been cutting 
grass? 9. Tagadás: You weren’t listening to me. Kérdés: Were you listening to me? 10. 
Tagadás: The baby hadn’t laughed. Kérdés: Had the baby laughed?
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E. 5.
1. Why did you sleep?
2. Had they walked?
3. We were teaching Japanese.
4. I hadn’t given you my heart.
5. Had you been cutting the grass?
6. She was wearing a nice dress.
7. Had they made a film?
8. We weren’t dancing.
9. The girls had been driving fast.
10. You wrote nothing.

E. 6.
1. Nick went to sleep at 9.
2. What were you doing here?
3. They’d been writing a letter.
4. How long had she known you?
5. I wasn’t cooking at 12.
6. Laura often cleaned her room.
7. We always came home early.
8. Why was your friend crying?
9. I didn’t like this flat.
10. We’d been running.

E. 7.
1. Tagadás: He won’t be eating. Kérdés: Will he be eating? 2. Tagadás: Jack won’t have
finished his homework. Kérdés: Will Jack have finished his homework? 3. Tagadás: She
won’t often meet them. Kérdés: Will she often meet them? 4. Tagadás: I won’t have been 
skiing. Kérdés: Will I have been skiing? 5. Tagadás: The children won’t be speaking. 
Kérdés: Will the children be speaking? 6. Tagadás: The monkeys won’t sleep every day. 
Kérdés: Will the monkeys sleep every day? 7. Tagadás: We won’t have seen this film. 
Kérdés: Will we have seen this film? 8. Tagadás: They won’t have been cutting grass. 
Kérdés: Will they have been cutting grass? 9. Tagadás: You won’t be listening to me. 
Kérdés: Will you be listening to me? 10. Tagadás: The baby won’t have laughed. Kérdés: 
Will the baby have laughed?

E. 8.
1. We’ll be having a party.
2. Will you have opened the shop?
3. They’ll have been studying abroad.
4. Will he be at home?
5. The students won’t have read the books.
6. Sue will have been drawing a picture.
7. The plane will be landing.
8. We’ll have left Rome.
9. I won’t find you.
10. The doctors will have been working.
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E. 9.
l.-c 2.-a 3.-b 4.-d.

F. 1.
1. A novel is being written.
2. A lot of sweets are bought.
3. This film has been seen.
4. Fish soup wasn’t cooked.
5. Football was being played.
6. He’ll be found.
7. A nice song is being sung.
8. When could this car be driven?
9. A watch had been stolen.
10. The race won’t have been won.

F. 2.
1. They had told my story.
2. A man has caught his book.
3. His children aren’t building this hut.
4. The wind blew our letter.
5. Why will your friend post this postcard?
6. The teacher forgets Monica’s name.
7. An actor was reading the poem.
8. Mr Tall will have shaken her hands.
9. I lock the door.
10. Aunt Paula shouldn’t feed the chickens.

F.3.
1. Silver earrings were given your to niece.
2. Many spiders have been found in the field.
3. Why will you be sent abroad?
4. Jessica is being kissed by Tim.
5. My right leg had been broken in Slovakia.
6. They are followed every day.
7. Mrs Kind has not been invited.
8. Your story can be typed.
9. Their bag will have been stolen.
10. Our luggage will be checked.

G.l.
1. it doesn’t rain
2. they would have run away
3. it was / were longer
4. everybody will like me
5. she hadn’t eaten the fish
6. I pass the language exam
7. I wouldn’t marry him
8. they would have been very happy
9. he had a suit
10. the babysitter will look after the baby
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G.2.
1.- d 2.- a 3.- e 4.- c 5.- b

H. 1.
I. My father told me not to be late.
2. Mary asked Balazs if he could speak German.
3. She said (that) she was working in a hotel that month.
4. My sister asked Ben to read her SMS.
5. My husband said to me (that) I shouldn’t be so nervous.
6. They asked where the post office was.
7. I said to Mr Fire (that) I hadn’t seen him for 2 weeks.
8. She asked the children what they were doing / had been doing at 3 the day before.
9. The girls said (that) they washed their hands before lunch.
10. Charles asked us where we were going to sleep the next day.

1.1.
1. My parents let me stay with him.
2. Her husband is too angry to talk.
3. Why do you hate playing the violin?
4. They asked me where to dance.
5. He flew to Italy to learn Italian.
6. Open your eyes.
7. We’ll go swimming.
8. The children should be in bed.
9. John made me laugh.
10. Jane showed him how to use the cooker.

J. 1.
Infinitive

Szótári alak, 1. alak
Simple Past

Egyszerű múlt, 2. alak
Past Participle

3. alak
Jelentés

write wrote written ír
swim swam swum úszik

become became become válik vmivé
sew sewed sewn / sewed varr
lie lay lain fekszik

ring rang rung csöng
tell told told elmond
lose lost lost elveszít

begin began begun elkezd
think thought thought gondol
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