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Tudnivalók 

Ez a felkiáltójel mutatja, ha valamilyen 
nagyon fontos információ vagy szabály 
merül fel, amire érdemes ügyelni. 

A jegyzetben használt jelölések: Jogi tudnivalók: 
 

A jelen jegyzet kiadója és tulajdonosa, Molnár Gábor Ber-
talan, a jegyzet minden részére minden jogot fenntart! A 
jegyzet bármely részének reprodukálása a tulajdonos írá-
sos beleegyezése nélkül a szerzıi jog megsértésének 
minısül! A jegyzet a http://www.angolozz.hu oldalról ingye-
nesen letölthetı és saját részre szabadon kinyomtatható, 
ám engedély nélkül, illetve a forrás („angolozz.hu”) megje-
lölése nélkül nem sokszorosítható. 
 
 

A felhasznált képek forrása: 
 

www.freedigitalphotos.net 
www.pixabay.com 

Rev. 2.73 |  2023. ápr. 

A jegyzet anyagaihoz kapcsolódóan több száz leckényi interaktív online gyakorló anyagot ta-

lálsz nyelvoktató portálunkon, amelyek megoldásokat, fordításokat és hangot is tartalmaznak. 

A jegyzet angol nyelvő példa-
mondatai és fontosabb kifeje-
zései meghallgathatók az itt 
látható QR kód beolvasásával 
elérhetı weboldalon. 



Alapozó tanfolyamunk e jegyzete segítségével elsajátíthatod az 

angol nyelv legszükségesebb alapjait a nyelvtan, a szókincs és a 

nyelvhasználat tekintetében egyaránt. Akár tervezed később a 

nyelvtudásod további fejlesztését, akár megelégszel ekkora 

mennyiségű tudással, ezek azok a nyelvi alapok, amelyek nélkül 

biztosan nagyon nehezen boldogulsz, ha angolul kell beszélned. 
 

Eredményes és élvezetes nyelvtanulást kívánunk! 

Az alábbi linken található oldalon (amit az itt látható QR kód 
beolvasásával is el tudsz érni) van lehetıséged elıfizetni a jegyzet 
anyagaira épülı online tanfolyamunkra, amelyhez nyelvtanári segítséget 
is tudsz igénybe venni. 
 

https://www.angolozz.hu/egyeni_tanfolyam_csomagok.html 



Honlapunkat bármilyen internetböngészésre alkalmas eszközzel tudod  
használni, legyen az okostelefon, táblagép vagy asztali számítógép. 

Hatékony 
 

Az online nyelvtanulás hatékony, mert többet nyújt, mint a 

klasszikus, papíralapú tanulás. Felolvas, kiértékel, visszajelez, 

tehát aktívan segíti a felkészülésedet. 

Praktikus 
 

Az online nyelvtanulás praktikus, mert úgyis mindig a kezed 

ügyében van az okostelefonod, így időtől és helytől  

függetlenül bármikor tudsz tanulni. 

Megfizethető 
 

Az online nyelvtanulás a leginkább kedvező árfekvésű  

nyelvtanulási mód. Néhány angolóra áráért egy komplett  

nyelvtanfolyam anyagát megvásárolhatod. 
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Alapvetı tudnivalók az angol nyelv 
felépítésérıl és rendszerérıl 

 
Ebben a fejezetben megismerkedünk azokkal az alapvetı tudnivalókkal és sza-
bályszerőségekkel, amelyek az angol nyelv teljes rendszerét áthatják, és így 
elengedhetetlen, hogy ezekkel tisztában legyél. 
 
Íme a legfontosabb tudnivalók: 
 
Az angol nyelv - felépítését tekintve - sok szempontból jelentısen eltér a ma-
gyartól. Ezt el kell fogadni, és az elsı pillanattól meg kell próbálni nem küzdeni 
ellene! Az angol úgy mondja, amit mond, ahogyan az kialakult náluk évszázad-
ok során. Nem kell, sıt nem szabad azon morfondírozni, hogy miért ilyen 
„furcsán” fogalmaznak! 
 
A cél tehát az angol nyelvi gondolkodásmód elsajátítása már az elsı pilla-
nattól. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem szabad az anyanyelvünkön vé-
giggondolni, hogy mit jelent az, amit éppen angolból tanulunk, sıt! Miután egy 
magyar anyanyelvő ember minden igyekezete ellenére az új információkat a 
már meglévı ismeretekkel képezi le az agyában (magyarul), kár azon erılköd-
ni, hogy „megtagadjuk” a magyar nyelvet. Érdemes inkább mindig részletesen 
megvizsgálni, hogy az angol mondatok kisebb-nagyobb változtatásai pontosan 
milyen jelentésbeli eltéréseket szülnek magyarul. Ez ráadásul nem jelenti azt, 
hogy mindig mindent magyarul kell elıször végiggondolnod, mielıtt megszó-
lalsz - haladóbb szinteken már magadtól angolul fogsz gondolkodni. 
 
Gyakorlati tudnivalók: 
 
Minden angol (legalább tı-) mondatban van alany (a felszólító mondatokat 
kivéve). Ez tehát pont fordítva van, mint a magyar esetében, mi ugyanis na-
gyon sokszor rejtett alanyt használunk. (Pl.: „Tanulok.”) 
 
Minden angol (legalább tı-) mondatban van állítmány, azon belül pedig vala-
milyen ige. Ez megint ellentétes a magyarral, mi magyarok ugyanis nem min-
den esetben teszünk a mondatba igét, pl.: „Péter éhes”. Az „éhes” szó az állít-
mánya a mondatnak, de ez a szó egy melléknév, nem ige. Angolul ugyanez a 
mondat úgy hangzik, hogy Peter is hungry. Jól látható benne az is (lét)ige. 

Bevezetés 

1 

2 

3 

4 
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Az angol mondatok szórendje erısen kötött, szemben a magyarral. Ez 
azonban valójában segítség, hiszen elég, ha tudjuk az általános szórendet, és 
máris tudjuk, hogyan kezdjünk bele a mondandónk „összerakásába”. 
 
Ez az általános kijelentı szórend:  
 

ALANY + ÁLLÍTMÁNY + TÁRGY + HATÁROZÓ. 
 
Például: 
 
I read a book every evening. = Minden este könyvet olvasok. 
I read a book every evening. = Én olvasok minden este könyvet. (Nem más.) 
I read a book every evening. = Olvasok könyvet minden este. (Nem írok.) 
I read a book every evening. = Könyvet olvasok minden este. (Nem újságot.) 
I read a book every evening. = Minden este olvasok könyvet. (Nem délután.) 
 
Látható, hogy az angol szórend nem változik a jelentéssel. A fenti angol mon-
datok szóbeli hangsúlyban (amit vastagítással kiemeltünk a mondatokban) illet-
ve szövegkörnyezetileg térnek el egymástól, és ezáltal érnek el különbözı je-
lentést. 

 

Ismerkedjünk meg a mondatrészekkel! 
 
alany: a „mi” illetve „ki” kérdésre válaszol (pl.: „Peter”) 
állítmány: a „mit állítok” kérdésre válaszol (pl.: „eszik”) 
tárgy: a „mit” illetve „kit” kérdésre válaszol (pl.: „fagyit”) 
határozó: a „hogyan”, „hol”, „kivel”, stb. kérdésekre válaszol (pl.: „konyhában”) 
jelzı: a „milyen” kérdésre válaszol (pl.: „csokis”) 
 

Peter  |  csokis  |  fagyit  |  eszik  |  a konyhában. 
            alany        jelzı   tárgy     állítmány     (hely)határozó 

 

Peter | is eating | chocolate | ice-cream | in the kitchen. 
              alany    állítmány         jelzı               tárgy           (hely)határozó 

5 
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A jegyzet angol nyelvő példamondatai (a fent látható mondato-
kat is beleértve) meghallgathatók az alábbi weboldalon: 
 
https://www.angolozz.hu/alapozo_jegyzet_hang.html 
 
A balra látható QR kód beolvasásával is eléred ezt az oldalt. 



NévmásokNévmásokNévmásokNévmások    

A 

1 

Névmások 
 
A névmások a beszéd elengedhetetlen kellékei, különösen az angolban, ahol a 
rejtett alany és tárgy ismeretlen fogalom. A névmások arra valók, hogy a mon-
datban máshol is szereplı személyekre vagy tárgyakra úgy tudjunk utalni, hogy 
nem mondjuk ki az eredeti szót, hanem a(z általában rövidebb) névmást hasz-
náljuk. (Pl.: „a szomszédom” helyett „ı”) 
 
Az angol névmások rendszere sokban hasonlít a magyarhoz, bár vannak ki-
sebb eltérések. Nézzük meg az alany esető személyes névmásokat elsıként! 
  
 I  én 
 you  te (ön) 
 he  ı (férfi) 
 she  ı (nı) 
 it  ez (hangsúlytalan) 
 we  mi 
 you  ti (önök) 
 they  ık 
  
Az egyik fontos eltérés a magyarhoz képest az, hogy az angolban az „ı” az 
mindenképpen férfi- („he”) vagy nınemő („she”), tehát nincs olyan, hogy semle-
ges nemő (tehát amikor nem tudom, milyen nemő). Ezért ha nem tudjuk az „ı” 
nemét, akkor vagy azt mondjuk, hogy „he or she”, vagy azt, hogy „they”. (Ez 
utóbbi esetben többes számban is kell ragoznunk.) 
 
A másik említésre méltó dolog az, hogy a fenti felsorolásban szereplı hang-
súlytalan „ez” úgy értendı, hogy amit „it”-tel mondunk angolul, annak a magyar 
fordításában a legtöbbször semmilyen névmás nem áll az „it”-nek megfelelı 
helyen a mondatban. A hangsúlyos (a magyar fordításban mindig megjelenı) 
„ez” egy mutató névmás, a „this”. Biztos ami biztos alapon célszerő úgy megje-
gyezni, hogy a két névmás (az „it” és a „this”) közül a „this” fordítandó „ez”-nek. 

1. fejezet 
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Lássuk most a személyes névmások tárgyas/részes eseteit! (A tárgyas esető 
névmás a „kit/mit?” kérdésre, míg a részes esető a „kinek/minek?” kérdésre vá-
laszol a mondatban. Az angol mindkettıt tárgyas esetnek veszi és nevezi.) 
 
 me  engem / nekem 
 you  téged / neked (önt / önnek) 
 him  ıt / neki (férfi) 
 her  ıt / neki (nı) 
 it  ezt / ennek (hangsúlytalan) 
 us  minket / nekünk 
 you  titeket / nektek (önöket / önöknek) 
 them  ıket / nekik 
 
Itt annyi érdekességet láthatunk mindössze, hogy van olyan névmás, aminek a 
tárgyas/részes esete megegyezik az alany esetével. Megjegyzendı azonban, 
hogy általános szabály az angolban, hogy prepozíció (azaz elöljáró szó vagy 
egyes esetekben vonzat, pl.: „with”) után mindig ezt az esetet kell használni. (A 
„velem” kifejezés angolul „with me”.) Hasonlóan fontos szabály, hogy szemé-
lyes névmás csak alanyként állhat alany esetben, tehát például az „Én vagyok 
az” mondat angolul „It is me”. 
 
Most tekintsük át a birtokos jelzıket! 
 
 my  az én valamim 
 your  a te valamid / az ön valamije 
 his  az ı (férfi) valamije 
 her  az ı (nı) valamije 
 its  ennek (hangsúlytalan) a valamije 
 our  a mi valamink 
 your  a ti valamitek / az önök valamije 
 their  az ı valamijük 
 
Jól látható, hogy az angol birtokos (névmási) jelzık magyar megfelelıi nem kü-
lönálló szavak, hanem több szóból álló kifejezések, amelyekben elsısorban a 
ragozás fejezi ki a számot és személyt. 

C 
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Ezen felül fontos tudnivaló, hogy az angol birtokos jelzık magyarul eleve („a” 
ill. „az”) névelıvel értendık, ezért soha nem teszünk eléjük névelıt (az angol 
mondatban)! 
 
 my car = az én autóm 
 
Nagyon fontos megjegyezni, hogy ezeket a birtokos jelzıket nem szabad ösz-
szekeverni a birtokos névmásokkal! 
 
Birtokos névmások: 
 
 mine  az enyém 
 yours  a tiéd / az öné 
 his  az övé (férfi) 
 hers  az övé (nı) 
 its  ezé (hangsúlytalan) 
 ours  a miénk 
 yours  a tiétek / az önöké 
 theirs  az övék 
 
Mutató névmás az angol nyelvben - a magyarhoz hasonlatosan - négyféle 
van: közelre és távolra mutató, ezen belül pedig egyes illetve többes számú. 
 
 this  ez a (valami / valaki) 
 that  az a (valami / valaki) 
 these  ezek a (valamik / valakik) 
 those  azok a (valamik / valakik) 
 
 
Itt is meg kell jegyeznünk azonban, hogy magyarul ezek a kifejezések mindig 
névelıvel („a” ill. „az”) használatosak, tehát ezen névmások elé sem te-
szünk soha névelıt! 
 
 this car = ez az autó 

D 

E 
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Szintén fontos tudni, hogy a tárgy esetük megegyezik az alany esettel, tehát 
pl. „ez” = „this” (alany e.) ugyanúgy, mint ahogyan „ezt” = „this” (tárgy e.). 
 
Az alapok közé sorolva érdemes még a kérdı névmásokkal is megismerkedni. 
Az angolban mindössze nyolc alap kérdı névmás van, ám ezek magyar jelen-
tésének száma ennél több, amint azt alább láthatjuk: 
 
 what  mi(k) / mi(ke)t? 
 who  ki(k) / ki(ke)t? 
 where hol / hova? 
 when  mikor? 
 why  miért? 
 which melyik(et)? 
 whose kié(t) / kinek a valamije(/-jét)? 
 how  hogyan / milyen? 
 

 
Gyakorlat: fordítsd le az alábbi kifejezéseket angolra! (A megoldásokat a jegyzet 
végén találod.) 
 
1.) a miénk, ıt (férfi), nekünk, téged, ezt, miért, 
ık, ezé, ezek, önöket 
 
2.) ıket, neki (nı), mikor, azokat, a tiétek, mi, me-
lyiket, önnek, az ı (férfi) valamije, mi 
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Az „it” névmás kapcsán fontos megemlíteni, hogy az esetek többségében a ma-
gyar mondatfordításokban az „it” helyén semmi nem áll. Íme néhány példa: 
 
I like it.  = Tetszik (nekem). 
We need it. = Szükségünk van rá. 
Who has it? = Kinél van? 
 
It’s cold.  = Hideg van. 
It’s dark.  = Sötét van. 
It’s on.  = Kezdıdik. 
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Mondatszerkezet típusok áttekintése  
 
FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! Ez a fejezet olyan áttekintő jellegű információkat tartalmaz, amelyek az ezután következő feje-
zetekben lesznek részletesen kifejtve. E fejezet célja egy előzetes áttekintése a mondatszerkezetek rend-
szerének annak érdekében, hogy a későbbi fejezetekben taglalt témákat könnyebben meg tudd érteni. 
Éppen ezért javasolt néhány átolvasás után a következő fejezetre lépni, és rendszeresen visszatekinteni 
erre a későbbiekben.  
 
Ebben a fejezetben a mondatszerkezetek rendszerével ismerkedünk meg. Ez 
azért kritikus jelentıségő, mert a legbonyolultabb, legnehezebb nyelvezető, leg-
hosszabb körmondatok is ilyen szerkezetekbıl épülnek fel, tehát az ebben a 
jegyzetben fellelhetı jelen idejő példákon keresztül meg tudod tanulni azokat 
az alapokat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a késıbbiekben - min-
denféle igeidıben - helyes szerkezető mondatokat tudj önmagad, önállóan ösz-
szerakni. De hogy valami közelebbi példát is említsünk: e szerkezetek ismere-
tében fogod tudni, hogy mikor kezdj egy mondatot „I”-jal vagy „I am”-mel. 
 

Íme egy ábra a szerkezetek rendszerérıl: 

Példák a fenti mondatszerkezetekre: 
 
1/a) állapotot kifejezı szerkezet (mutató):   
 Ez egy asztal.    This is a table. 
 

1/b) állapotot kifejezı szerkezet (jellemzı):  
 Az ég kék.     The sky is blue. 
 

2)  létezést kifejezı szerkezet:   
 Van itt valaki.    There is somebody here. 
 

3) egyszerő cselekvı szerkezet:   
 Sokat tanulunk.    We study a lot. 
 

4) folyamatos cselekvı szerkezet:   
 Zenét hallgat (most éppen).  She is listening to music. 

2. fejezet 
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Elıször is meg kell különböztetnünk cselekvést és nem cselekvést kifejezı 
szerkezeteket. Ennek legegyszerőbb módja, ha feltesszük magunkban a kér-
dést, hogy a mondat állítmánya (a lenti példamondatokban vastagon kiemeltük 
ıket) a „mit csinál?” illetve „mi történik?” kérdésre válaszol-e. Amennyiben a 
válasz igen, a mondat cselekvı szerkezető. 
 
Kati szép. → nem cselekvést kifejezı szerkezető 
Kati olvas. → cselekvést kifejezı szerkezető 
 
Fontos megjegyzés: vannak olyan esetek, amikor a magyarban létigét hasz-
nálunk, míg ugyanezek angolul nem létigés szerkezetek. Tipikus példa erre a 
birtokos szerkezet (lásd 10. fejezet), ahol magyarul úgy fogalmazunk, hogy 
„valakinek van valamije” (a „van” a létige), míg angolul a „have” (cselekvı) igét 
használjuk, mintha azt mondanánk, hogy „valaki birtokol valamit”. 
 
 

1. gyakorlat: cselekvés vagy nem cselekvés? Találd ki, hogy az alábbi mondatok 
cselekvést fejeznek-e ki vagy sem! (A megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Szól a zene. 
b) A szomszédom kedves. 
c) Felhık vannak az égen. 
d) Petinek van egy macskája. 
e) Ez a kedvenc filmem. 

 
 
A nem cselekvést kifejezı szerkezeteken belül megkülönböztetünk állapotot 
és létezést kifejezı szerkezetet. Az elıbbit határozott, az utóbbit határozatlan 
alanyokkal kapcsolatos kifejezésre használjuk. (Határozott alany: pl. „ı” vagy „a 
pincér”. Határozatlan alany: pl. „egy autó”.) 
 
Az állapotot kifejezı szerkezeteken belül ráadásul megkülönböztetünk muta-
tó illetve jellemzı típusú szerkezetet. Az elıbbi típus a „mi ez?” kérdésre vála-
szol, az utóbbi pedig a „milyen?” kérdésre. A jellemzı mondatokban fınév, mel-
léknév illetve határozói szerkezet is állhat. 
 
A létezést kifejezı szerkezetet elsısorban létezés kifejezésére használjuk, 
vagyis arra, hogy elmondjuk, hogy valami vagy valaki létezik-e („van” vagy 
„nincs”), másodsorban pedig arra, hogy egy határozatlan alanyról mondjuk el, 
hogy hol van (vagy nincs). 
 
állapot: A toll az asztalon van.  (a toll → határozott alany) 
létezés: Van egy toll az asztalon.  (egy toll → határozatlan alany) 

C 
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2 

 

2. gyakorlat: állapot vagy létezés? Találd ki, hogy az alábbi szerkezetek állapotot 
vagy létezést fejeznek-e ki! (A megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Otthon vannak a barátaim. 
b) Van valaki a szobában. 
c) A kertben vagyunk. 
d) Két pohár van az asztalon. 
e) A könyvek a polcon vannak. 
 

 
A cselekvést kifejezı szerkezeteket szintén két csoportra bonthatjuk: egyszerő 
és folyamatos szerkezetre. Egyszerő cselekvı szerkezetet akkor haszná-
lunk, ha egy jellemzı, szokásos (ismétlıdı) illetve állandó cselekvést vagy tör-
ténést említünk, míg a folyamatos cselekvı szerkezettel azt fejezzük ki, hogy 
egy esemény éppen (azaz „most”) folyamatban van, legtöbbször a beszéd pilla-
natában is. 
 
Éppen (most) tévéznek.      →   folyamatos cselekvı szerkezet 
Sokat szoktak (általában) tévézni.  →   egyszerő cselekvı szerkezet 
 
Az iménti két példamondatban azért húztuk alá az "éppen" és a "szoktak" szót, 
mert ezek olyan kulcsszavak, amelyek segítenek elsı ránézésre eldönteni, 
hogy melyik szerkezetet kell használni.  
 
 

3. gyakorlat: egyszerő vagy folyamatos cselekvı? Találd ki, hogy az alábbi monda-
tok egyszerő vagy folyamatos cselekvı szerkezetőek-e! (A megoldásokat a jegyzet 
végén találod.) 
 
a) Sokat olvasunk. 
b) Szereted a havat? 
c) Béla éppen reggelizik. 
d) Gyakran megyünk oda. 
e) Nincs kérdésem. 
f) Mi történik (most)? 
g) Éppen a házi feladatodat írod? 
h) Hánykor szoktál hazaérni? 
i) Hova mennek (éppen)? 
j) Néha futok egy kört. 
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E 

2 

Összefoglalás: 
 

 
4. gyakorlat: milyen szerkezető a mondat? Találd ki, hogy az alábbi mondatok mi-
lyen állítmányi szerkezetőek az összes eddig felsorolt közül! 
 
a) Nagyon hideg van. 
b) Katinak sok barátja van. 
c) Van egy toll az asztalon. 
d) A barátom éppen tanul. 
e) Ez nem a te biciklid. 
f) Az élet kegyetlen. 
g) Emberek vannak a vízben. 
h) Esik az esı (most). 
i) Nincs sok pénze. 

 j) Szeretem a tavaszt. 
 
 

Ebbıl a rendszerezésbıl egyedül az úgynevezett módbeli segédigés szerkeze-
tek hiányoznak, amelyek ugyan a cselekvést kifejezı csoportba tartoznak, ám  
kicsit eltérı nyelvtani szerkezettel. 
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Mutató mondat  
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.    
 
Mutató mondatot arra használunk, hogy rámutassunk dolgokra vagy szemé-
lyekre, és megnevezzük ıket. 
 
Kérdés:  Mi ez?  = What is this? (What's this?) 
 
Válasz: Ez egy...  (határozatlan névelıvel) 
  Ez a...  (határozott névelıvel) 
  Ez az én… (birtokos névmással) 

 
Az angol mondatban az alábbi elemek fognak állni: 
 

mutató névmás + létige (ragozva) + névelő / birtokos névmás + főnévmutató névmás + létige (ragozva) + névelő / birtokos névmás + főnévmutató névmás + létige (ragozva) + névelő / birtokos névmás + főnévmutató névmás + létige (ragozva) + névelő / birtokos névmás + főnév    
 
Ezekre kell ügyelni: 
 
• többes számú fınév esetén nem állhat határozatlan névelı („a” illetve „an”) 
• egyes számú fınév esetén „is”, míg többes számú fınév esetén „are” létigét 

kell használni 
• „this/that” mutató névmás esetén egyes számú, míg „these/those” esetén töb-

bes számú a ragozás 
• a „that is” szerkezet összevonva, „that’s” alakban is állhat 
 
Példamondatok: 
 

mutató névmás létige  névelő  főnév 
 

This    is   a   pen.  = Ez egy toll. 
That    is   the   clock. = Az az óra. 
These   are   -  letters. = Ezek levelek. 
Those   are  -  houses. = Azok házak. 

A 

3. fejezet 

Mutató mondatMutató mondatMutató mondatMutató mondat    3 
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Mutató mondatMutató mondatMutató mondatMutató mondat    

B Az elızı oldalon felvázolt alap szerkezeteket többféle mondatelemmel tudjuk 
bıvíteni, például mutató névmással vagy melléknévvel (jelzıvel). 
 
This is a pen.   = Ez egy toll.  
This is a red pen.  = Ez egy piros toll. 
This is my pen.   = Ez az én tollam. 
This is my red pen.  = Ez az én piros tollam. 
This is Joe’s pen.  = Ez Joe tolla. 
This is Joe’s red pen.  = Ez Joe piros tolla. 
This is my sister’s pen. = Ez a húgom tolla. 
This is my sister’s red pen. = Ez a húgom piros tolla. 
 
(Kiemeltük a bıvítményeket a mondatokban.) 
 
Természetesen a melléknév akár fınév nélkül is állhat ilyen szerkezető mon-
datban az állítmányban: 
 
This is mine.   = Ez az enyém. 
That is green.   = Az zöld. 
These are fast.   = Ezek gyorsak. 
Those are big.   = Azok nagyok. 
 
Fontos tudnivaló, hogy a mellékneveknek az angolban nincs többes szá-
muk, tehát az olyan kifejezések, mint a „szépek”, egyszerően egyes számban 
használatosak („szépek” = „szép” = „nice”). 
 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Ez egy asztal. 
b) Az egy barna szék. 
c) Ezek szép poharak. 
d) Azok jó sütemények. 
e) Ez egy új telefon. 
f) Az a húgod játéka. 
g) Ezek a barátom könyvei. 
h) Azok nagyon drágák. 
i) Ez az én mondatom. 
j) Az az anyukám kabátja. 

3 
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C Tagadás esetén a létigét kell tagadott alakba tenni. 
 

is → is not = isn't  are → are not = aren't 
 
This is a pen.  → This isn't a pen. 
     = Ez nem egy toll. 
 
Those are houses. → Those aren't houses. 
     = Azok nem házak. 
 
Arra is lehetıség van, hogy a „that is” alany-állítmányi szerkezet esetén másmi-
lyen összevont szerkezető tagadást használjunk: 
 
That is a book.  → That isn’t a book. = Az nem egy könyv. 
That's a book.  → That’s not a book. = Az nem egy könyv. 
 
 
 

2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Ez nem egy jó ötlet. 
b) Azok nem az én cipıim. 
c) Ezek nem jók. 
d) Az nem egy szép (zene)szám. 
e) Ez nem a te ceruzád. 
f) Az nem helyes. 
g) Ezek nem feketék. 
h) Azok nem sárga virágok. 
i) Ez nem az apukámé. 
j) Az nem egy ágy. 

 
 
Kérdı szerkezet kifejezéséhez mindössze a létigét kell felcserélnünk az alany-
nyal. Tehát: 
 
This is...  → Is this…? 
That is…  → Is that…? 
These are… → Are these…? 
Those are… → Are those…? 
 
Így - kérdıszó nélkül - úgynevezett eldöntendı kérdéseket tudunk megfogalmazni, 
amelyekre igennel vagy nemmel lehet válaszolni. 

D 
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Példa mondatok: 
 
kérdés:  Is this your glass? = Ez a te poharad? 
válasz:  Yes, it is. = Igen. 
  No, it isn’t. = Nem. 
 
kérdés:  Is that Jane’s Mom? = Az Jane anyukája? 
válasz: Yes, it is. = Igen. 
  No, it isn’t. = Nem. 
 
kérdés: Are these ours? = Ezek a mieink? 
válasz: Yes, they are. = Igen. 
  No, they aren’t. = Nem. 
 
kérdés: Are those trees? = Azok fák? 
válasz: Yes, they are. = Igen. 
  No, they aren’t. = Nem. 
 
Az angolban létezik ugyan tagadó kérdés, ám ritkán használatos (jóval 
ritkábban, mint a magyarban). Szerkezetileg úgy fest, hogy egyszerre 
használunk kérdı szórendet és tagadott létige alakot. Ilyen esetben a „yes” 
válasz azt jelenti, hogy „de”. 
 
Isn’t this yours? = Ez nem a tiéd?       Yes, it is. = De (igen), az. 
 

 
 

3. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Ez egy jó nap?  
b) Az a te ceruzád? 
c) Azok az én könyveim? 
d) Ez a biciklid? 
e) Ezek szépek? 
f) Az a miénk? 
g) Ez jó? 
h) Azok új autók? 
i) Ezek az ı táskáik? 
j) Az az én házi feladatom? 



A 

Jellemző mondat főnévvel és melléknévvelJellemző mondat főnévvel és melléknévvelJellemző mondat főnévvel és melléknévvelJellemző mondat főnévvel és melléknévvel    4 
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Jellemzı mondat fınévvel és melléknévvel 
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.    
 
A jellemzı mondatszerkezetet arra használjuk, hogy egy alanyról olyan megál-
lapítást tegyünk, hogy az kicsoda/micsoda, milyen jellemzıi vannak, illetve hol/
mikor van. Például: 
 
Peti diák.    (fınévvel) 
Peti okos.    (melléknévvel) 
Peti otthon van.  (határozói szerkezettel) 
 
Ebben a fejezetben az elsı két esettel fogunk foglalkozni a fenti három közül. 
 
A jellemzı mondatban - a mutatóhoz hasonlóan - alanyt, létigét és valamilyen 
kiegészítı mondatelemet (lásd a három fenti példamondat) találunk, ám itt az 
alany nem fixen egyféle szófajú lehet mindössze, hanem igen széles skálán 
mozoghat: 
 
magyar mondat    angol mondat alanya 
 

Okos vagyok (én).    (személyes névmás) 
Peti okos.      (fınév) 
Apám okos.     (birtokos névmás + fınév) 
Ez a fiú okos.     (mutató névmás + fınév) 
A szomszédom lánya okos.  (birtokos névmás + fınév + fınév) 
 
(A fenti mondatok mindegyikében az „okos” szó elıtti komplett - kiemelt - mon-
datrész egészében az alany, akárhány szóból is áll.) 
 
A jellemzı mondat szerkezete tehát: 
 
 alany   +  létige (ragozva)    +  fınév 
      melléknév 
      határozói szerkezet 
 
Megjegyzés: Vessük össze bátran ezt a szerkezetet az elızı fejezetben taglalt 
mutató mondat szerkezetével, és látni fogjuk, hogy a két szerkezet lényegében 
megegyezik (csak ott az alany mindig fixen mutató névmás). 

4. fejezet 
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Például: 
 
fınévvel 

I am a student.  = Diák vagyok. 
melléknévvel és fınévvel 

I am a good student. = Jó diák vagyok. 
melléknévvel 

I am good.   = Jó vagyok. 
fokozott melléknévvel 

I am very good.  = Nagyon jó vagyok. 
 
A korábban (a 3/C fejezetben) már említett összevonás ebben a szerkezetben 
határozottan jelen van (fıként a beszélt nyelvben, az írottban kevésbé): 
 
I am  → I'm  I'm happy.    = Boldog vagyok. 
you are → you're  You're funny.   = Vicces vagy. 
he is  → he's  He's my friend.   = İ a barátom. 
she is → she's  She's my mother.  = İ az anyám. 
it is  → it's  It's great.    = Nagyszerő. 
we are → we're  We're tired.   = Fáradtak vagyunk. 
they are → they're  They're strict.   = Szigorúak. 
… is  →…'s  The car's fast.   = Gyors az autó. 

 
 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) John szakács. 
b) Mary nagyon kedves. 
c) Ma hétfı van. 
d) A konyha tiszta. 
e) A lánya 7 éves. 
f) Szép az idı. 
g) Kék az autójuk. 
h) Okosak vagyunk. 
i) Nagy ez a szoba. 
j) Az apukája orvos. 
 
 

Fontos tanács: célszerő a mondatok lefordítása elıtt „angolos szórendővé” 
alakítani a mondatokat, hogy könnyebben össze tudjuk rakni az alany-
állítmányi szerkezetet. Tehát: „John van szakács.”; „Ma van hétfı.”; stb. 
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Tagadás esetén - az elızı leckében látottakhoz hasonlóan - mindössze a lét-
igét kell tagadott alakba tennünk. 
 
 am  → am not 
 is  → is not  = isn't  (= 's not) 
 are  → are not  = aren't (= 're not) 
 
Például: 
 
I am your friend.   = A barátod vagyok. 
→ I am not your friend. = Nem vagyok a barátod. 
→ I’m not your friend. = Nem vagyok a barátod. 
 
She is my neighbor.  = İ a szomszédom. 
→ She is not my neighbor. = İ nem a szomszédom. 
→ She’s not my neighbor. = İ nem a szomszédom. 
→ She isn’t my neighbor. = İ nem a szomszédom. 
 
They are smart.   = İk okosak. 
→ They are not smart. = İk nem okosak. 
→ They’re not smart.  = İk nem okosak. 
→ They aren’t smart.  = İk nem okosak. 
 
The sky is blue.   = Kék az ég. 
→ The sky’s not blue. = Nem kék az ég. 
→ The sky isn’t blue.  = Nem kék az ég. 
 
 
 

2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Nem tiszta a víz. 
b) Nem vagytok a barátaim. 
c) A számítógépe nem nagy. 
d) İk nem tanárok. 
e) A szomszédom nem hangos. 
f) Nem zöld az autónk. 
g) Azok a fák nem öregek. 
h) Az anyukám nem rendır. 
i) Nincs jó idı. 
j) Ez a lecke nem könnyő. 

B 
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Kérdés esetén pedig - ahogyan azt szintén láttuk már korábban a mutató mon-
datoknál - mindössze az alanyt és a létigét kell megcserélnünk. 
 
Például: 
 
I am your friend.   = A barátod vagyok. 
→ Am I your friend?  = A barátod vagyok? 
 
She is my neighbor.  = İ a szomszédom. 
→ Is she my neighbor? = İ a szomszédom? 
 
They are smart.   = İk okosak. 
→ Are they smart?  = İk okosak? 
 
The weather is nice.  = Szép az idı. 
→ Is the weather nice? = Szép az idı? 
 
Those cars are red.  = Azok az autók pirosak. 
→ Are those cars red? = Azok az autók pirosak? 
 
 

3. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) A te tollad sárga? 
b) Ez a szendvics drága? 
c) Kati okos? 
d) Jóképő a tanárod? 
e) İk katonák? 
f) Fehérek a felhık? 
g) Ez az autó a bátyádé? 
h) Nagyon fáradtak? 
i) Szép ez a fotó? 
j) Hol vannak? 

 
 

Kiegészítendı kérdés esetén, vagyis ha kérdı névmás szerepel a mondat 
elején, akkor semmi más nem változik, csak a kérdı szórendő mondat elejére 
odatesszük a kérdı névmást. 

C 
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Jellemzı mondat határozói szerkezettel 
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.    
 
A jellemzı mondatszerkezetet arra használjuk, hogy egy alanyról olyan megál-
lapítást tegyünk, hogy az kicsoda/micsoda, milyen jellemzıi vannak, illetve hol/
mikor van. Például: 
 
Peti diák.    (fınévvel) 
Peti okos.    (melléknévvel) 
Peti otthon van.  (határozói szerkezettel) 
 
Ebben a fejezetben az utolsó (legalsó) esettel fogunk foglalkozni a fenti három 
közül. 
 
A határozói szerkezető állítmányt tartalmazó jellemzı mondat szerkezete: 
 

alany   +  létige (ragozva)    +  határozói szerkezet 
 
 

Ez a bizonyos határozói szerkezet többféle lehet: 
 
helyhatározó („hol?”) 
She is at home. = Otthon van. 
The cat is in the house. = A macska a házban van. 
 
idıhatározó („mikor?”) 
The lesson is on Tuesday. = Kedden van az óra. 
His birthday is today. = Ma van a születésnapja. 
 
társhatározó („kivel?”) 
They are with my mother. = Az anyukámmal vannak. 
 
Szerkezetileg minden ugyanúgy mőködik ebben az esetben is, mint ahogyan a 
fınévvel illetve melléknévvel álló szerkezető állapotot kifejezı szerkezetben 
láttuk azt az elızı (4.) leckében. 

5. fejezet 

A 
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Ebben a leckében tehát elsısorban a határozói szerkezetekkel ismerkedünk 
meg közelebbrıl, nem is annyira a korábban már részletesen kitárgyalt mondat-
szerkezettel. 
 
A határozói szerkezeteket többféleképpen osztályozhatjuk: elsısorban szerke-
zetileg prepozíciós (azaz elöljárószós) és nem prepozíciós típusúra, illetve je-
lentés szerint (lásd a baloldali oszlopban: hely-, idı-, stb.). 
 
A határozói szerkezetek többsége szerkezetileg nézve prepozíciós, célszerő 
tehát megismerkednünk a leglényegesebb prepozíciókkal: 
 

on =  rajta, fent, fel, be 
off =  le, ki, el 
in =  -ban/ben, -ba/be, bent, múlva 
out =  ki, kint 
at =  -nál/nél 
by = mellett, által 
with =  -val/vel 
to =  -hoz/höz/hez, -nak/nek 
for =  -nak/nek, kedvéért 
 
Sajnos a prepozíciók nagyon sokszor olyan szerkezetekben állnak, amelyek 
magyar szemmel nézve nehezen érthetık, ezért egyesével kell megtanulni, 
hogy mikor melyik prepozíciót kell használni bennük. 

 
Néhány fontos helyhatározói szerkezet: 
 

on     = valamin 
in     = valamiben, valamibe 
at     = valaminél 
to     = valahova, valakinek (címzés) 
for     =  valakinek (a kedvéért) 
from     = valamibıl 
between    = között 
above    = felett 
under    = alatt 
in front of    = elıtt (térben) 
behind    = mögött 
opposite    = szemben 
beside (vagy: next to) = mellett 
near (vagy: close to)  = közel valamihez 
far from    = messze valamitıl 

B 
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1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
  
a) A barátaim iskolában vannak. 
b) A szobában van a könyved? 
c) A kutya az asztal alatt van. 
d) Nincsenek munkában. 
e) Mindenki a házban van. 
f) Péter az autójában van? 
g) A macska a ház mögött van. 
h) Hol van a nıvéred? 
i) Itt van a telefonom? 
j) Otthon vannak a szüleid? 

 
 
Fontos szerepet játszik a helyhatározói szerkezetnél az „at” prepozíció. Íme né-
hány fontos, jellemzı szerkezet ezzel az elöljáróval: 
 
at home   = otthon 
at school   = iskolában 
at work   = munkában 
at a/the party  = (a) buliban 
at a/the concert  = (a) koncerten 
 
Az „at school” nem feltétlenül az iskola épületére értendı, hanem magára az 
intézményre. Tehát akkor mondjuk ezt, amikor a diák bent van az iskolában, 
ahol éppen a tanulmányait folytatja (de lehet éppen az udvaron is vagy osztály-
kiránduláson, tehát nem feltétlenül az épületben tartózkodik éppen). 
 
Lássunk néhány fontosabb idıhatározói szerkezetet prepozícióval: 
 
„at” + idıpont vagy esemény (ünnep) 
at noon   = délben 
at Halloween  =  Halloween-kor 
 
„on” + nap 
on Monday  = hétfın 
on Christmas Day =  karácsony napján 
 
„in” + nagyobb idıtáv (hónap, év) 
in 2001   =  2001-ben 
in November  =  novemberben 
 

Fontos: A hét napjai és a hónapok az angolban nagy kezdıbetővel írandók! 

C 
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2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Holnap szerda van. 
b) A születésnapom májusban van. 
c) Ezen a héten van a kiállítás. 
d) Reggel van a szünet. 
e) Október ısszel van. 

 
 
Tagadás esetén az elızı (4.) leckében látottakhoz hasonlóan járunk el: 
 
 She is at home. = Otthon van. 
→  She isn’t at home. = Nincs otthon. 
 

 The lesson is on Tuesday. = Kedden van az óra. 
→ The lesson isn’t on Tuesday. = Nem kedden van az óra. 
 

 They are with my mother. = Az anyukámmal vannak. 
→ They aren’t with my mother. = Nem az anyukámmal vannak. 
 
 

Kérdı mondatot is a korábbiakhoz hasonlóan szerkesztünk: 
 
 She is at home. = Otthon van. 
→  Is she at home? = Otthon van? 
 

 The lesson is on Tuesday. = Kedden van az óra. 
→ Is the lesson on Tuesday? = Kedden van az óra? 
 

 They are with my mother. = Az anyukámmal vannak. 
→ Are they with my mother? = Az anyukámmal vannak? 

D 

E 

 

További fontos idıhatározói szerkezetek: 
 

today  = ma    tomorrow  = holnap 
yesterday  =  tegnap    
just   = éppen (az imént) now   =  most 
before  =  elıtt    after   =  után 
for   = -ig (idıtartam)  in   =  múlva 
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Állapotot kifejezı mondatok - ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.    
 
Kétféle állapotot kifejezı mondatszerkezetet láttunk a korábbi három fejezet-
ben: mutató és jellemzı mondatot. Az elıbbivel a „mi ez?” kérdésre válaszolva 
rámutattunk dolgokra és megneveztük azokat, míg az utóbbi szerkezettel a „ki/
mi?”, „milyen?” illetve alapvetıen „hol/mikor?” kérdésre válaszoltunk. 
 
Szerkezetileg az a közös ezekben a mondattípusokban, hogy az alanyt egy 
ragozott létige, majd azt egy további állítmány-bıvítmény (fınév, melléknév 
vagy határozói szerkezet) követi. (A létige és az állítmány-bıvítmény együtt ad-
ják a mondat állítmányi szerkezetét.) 
 
alany  létige állítmány-bővítmény 
 

This  is an apple.  (mutató) = Ez egy alma. 
Those  are  horses.  (mutató) = Azok lovak. 
She  is a nurse.  (jellemzı) = İ ápolónı. 
They  are thirsty.  (jellemzı) = Szomjasak. 
My book is on the table. (jellemzı)  = A könyvem az asztalon van. 
 
Nagyon fontos, hogy az ilyen szerkezető mondatokban akkor is kell létigét 
használni, ha magyarul a mondatban semmilyen ige nem szerepel, például: 
 
She is a nurse. = İ (van) (egy) ápolónı. 

 
Tagadáshoz a létigét kell tagadnunk, kérdéshez pedig a létigét kell megcserél-
nünk az alannyal. 
 

This isn’t an apple. = Ez nem egy alma. 
 

Is this an apple? = Ez egy alma? 
 → Yes, it is. = Igen, az. 
 → No, it isn’t. = Nem, nem az. 
 
Vegyük észre, hogy az úgynevezett rövid válaszokban - szándékosan - nem 
mutató („this”), hanem személyes névmás („it”) áll! 

6. fejezet 

A 

B 
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GYAKORLATOK (a megoldásokat a jegyzet végén találod): 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! 
 
a) Ez a te számítógéped? 
b) Szép az a fa. 
c) Kate és Susan otthon van. 
d) Hol van a rádió? 
e) Azok a mi gyerekeink? 
f) Az apukám nagyon fáradt. 
g) Ez a konyha? 
h) Mi van az asztal alatt? 
i) Nagy a házuk? 
j) Ez egy könnyő kérdés. 

 
 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi angol mondatokat magyarra! 
 
a) They are not my colleagues. 
b) What are those? 
c) Is this pen yours? 
d) Where is my drink? 
e) The others are at school. 
f) Is Greg a tailor? 
g) Who is her father? 
h) Is this your favorite book? 
i) Why are they here? 
j) Is that book your sister’s? 

 

 
3. gyakorlat: kitöltés. Írd be a megfelelı létige alakokat a mondatokba! (Ne írj taga-
dott alakot!) 
 
a) The eggs _____ on the table. 
b) Where _____ your MP3 player? 
c) _____ that my T-shirt? 
d) Bill and Jane _____ at work. 
e) Peter _____ sick. 
f) Those _____ nice photographs. 
g) _____ these sandwiches ours? 
h) The children _____ at school. 
i) _____ she a teacher? 
j) I _____ not a good player. 
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Létezést kifejezı mondat 
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.    
 
Létezést kifejezı mondatszerkezetet akkor használunk, amikor egy határozat-
lan alanyról azt állapítjuk meg, hogy (1) van vagy nincs (azaz létezik-e), illetve, 
hogy (2) hol van (vagy nincs). 
 
(1) There is hope.   = Van remény. 
(2) There is a cat here.  = Van itt egy macska. 
 
A határozatlan alany úgy értendı, hogy határozott névelı nélkül áll. Például: „egy macska”, 
„emberek”, stb. Határozott alanyra példa: „a macska”, „az emberek”, „az autóm”, stb. 
 
Szerkezetileg annyiban tér el ez a típus a korábbiaktól, hogy az alany helyén 
mindig a „there” szó áll, amit egy ragozott létige követ, amely után a valós alany 
(egy fınév vagy fınévi szerkezet) áll. A létigét az utána álló alanyhoz kell ra-
gozni. 
 

„there”  létige alany   határozó 
 

There is  somebody  in the room. = Van valaki a szobában. 
There are dogs   in the garden. = Kutyák vannak a kertben. 
 
 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Tollak vannak az asztalon. 
b) Van egy szép kép a falon. 
c) Könyvek vannak a polcon. 
d) Egy pók van a sarokban. 
e) Van valami a dobozban. 

7. fejezet 

A 



Alapozó tanfolyam jegyzet Molnár Bertalan • www.angolozz.hu 31 

Létezést kifejező mondatLétezést kifejező mondatLétezést kifejező mondatLétezést kifejező mondat    7 

Tagadás esetén ugyanaz történik, mint a korábban áttekintett fejezetekben: a 
létigét tagadott alakba kell tenni. 
 

there is  → there isn’t   (there is not) 
there are  → there aren’t  (there are not) 
 

There isn’t anybody in the room.   = Nincs senki a szobában. 
 („some” → „any”) 
 

There aren’t dogs in the garden.   = Nincsenek kutyák a kertben. 
 
 

2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Nem két madár van a fán. 
b) Nincs semmi a szobában. 
c) Nincs pohár az asztalon. 
d) Nincs igazság. 
e) Senki nincs itt. 

 
Kérdés esetén a létigét és a „there” szót meg kell cserélni egymással. 
 

there is  → is there 
there are  → are there 
 

Is there anybody in the room?  = Van valaki a szobában? 
 („some” → „any”) 
 

Are there dogs in the garden?  = Vannak kutyák a kertben? 
 

 
3. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Van itt valaki? 
b) Van egy táska a padlón? 
c) Létezik igaz szerelem? 
d) Kávé van a bögrédben? 
e) Van valami a kocsiban? 

B 

C 
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Nem cselekvést kifejezı mondatok - ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.    
 
Ismétlésképpen: 
 
Nem cselekvést kifejezı mondatszerkezetrıl akkor beszélünk, ha a mondat 
állítmányában egyetlen ige szerepel: a létige (a „be” valamilyen alakban). 
 
A 2. fejezetben már tettünk róla említést, hogy vannak olyan esetek, amikor a magyar mon-
datban van létige, de az angol megfogalmazás más szerkezető - erre gondosan ügyelni kell! 
 
Az állító értelmő nem cselekvést kifejezı szerkezetekben - az angol szórend 
alapvetı szabályainak megfelelıen - a mondat alany-állítmányi szerkezete az 
alábbi sémát követi: 
 
alany   létige főnév(i szerkezet) egyéb mondatrészek 
 

mutató mondat 
This  is my home.     = Ez az otthonom. 
 

jellemzı mondat 
This car is ours.      = Ez az autó a miénk. 
 

létezést kifejezı mondat 
There is somebody  in the room.* = Van valaki a szobában. 
 

(*Amint azt az elızı fejezetben is írtuk, a létezést kifejezı szerkezető mondatban az alany 
helyén áll a „there” szó, míg a valós alany a létige után következik az angol mondatban.) 
 
Tagadás esetén a létigét kell tagadott alakba tenni, míg kérdés esetén a létige 
és az alany felcserélıdik. 
 
This car isn’t ours. = Ez az autó nem a miénk. 
Is this car ours?  = Ez az autó a miénk? 

8. fejezet 

A 

B 
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GYAKORLATOK (a megoldásokat a jegyzet végén találod): 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! 
 
a) Ez a kérdés nagyon könnyő. 
b) Ez a nıvéred autója? 
c) Valaki van a szobádban. 
d) Ez az új tévéd? 
e) Nincsenek képek a falon. 
f) Hol vannak a barátaik? 
g) Azok a ti tollaitok? 
h) Itt vannak a szülei? 
i) Éhes vagy? 
j) Ez nem egy nehéz mondat. 

 

 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi angol mondatokat magyarra! 
 
a) Where is your house? 
b) Is she your aunt? 
c) Your dog is smart. 
d) My brother is at school. 
e) There are 3 books under the bed. 
f) Where are they? 
g) Is your teacher nice? 
h) This room is small. 
i) Is the cinema here? 
j) Are they hungry? 

 

 
3. gyakorlat: kitöltés. Írd be a megfelelı létige alakokat a mondatokba! (Ne írj taga-
dott alakot!) 
 
a) What _____ this? 
b) _____ they your friends? 
c) The weather _____ nice. 
d) My brother _____ smart. 
e) _____ there anybody here? 
f) Where _____ the bathroom? 
g) _____ everybody at home? 
h) These armchairs _____ big. 
i) Where _____ your school? 
j) _____ you thirsty? 
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Fınevek és névelık 
 
Az angol nyelvben a fınevek és névelık rendszere alapvetıen hasonlatos a 
magyarhoz, ám vannak lényeges különbségek is. 
 
Hasonlóság, hogy az angol is megkülönböztet tulajdonneveket (pl. „Michael”) 
és közneveket (pl. „glass” = pohár), valamint határozott („the” = a/az) illetve ha-
tározatlan („a/an” = egy) névelıt. 
 
Fontos tudnivaló a határozatlan névelıkrıl, hogy a kiejtés szerint kell az egyiket vagy a má-
sikat használni (mássalhangzóval kezdıdı szó elıtt „a”, magánhangzóval kezdıdı szó elıtt 
pedig „an”), pl.: „a horse”, de „an hour”, mert az utóbbiban a „h” néma. 
 
Fontos eltérés azonban a fınevek esetében az, hogy megkülönböztetnek úgy-
nevezett megszámlálható és megszámlálhatatlan fıneveket (közneveket). Eze-
ket úgy tudjuk megkülönböztetni egymástól, hogy arra gondolunk, jellemzı 
mértékegységük-e a darabszám. A megszámlálhatatlan fınevek ugyanis nem 
értelmezhetık darabra (innen ered az elnevezésük is, hogy nem lehet megszá-
molni ıket). Ebbe a kategóriába elsısorban anyagok, valamint fogalmak és 
egyéb nem kézzelfogható dolgok kerülnek. Fontos tudnivaló, hogy a meg-
számlálhatatlan fıneveknek nincs többes számú alakjuk, valamint soha 
nem tehetünk eléjük határozatlan névelıt. 
 
Néhány példa megszámlálhatatlan fınévre: 
 
water   = víz    metal  = fém 
coffee   = kávé   wood  = fa (mint anyag) 
 
music   = zene   love   = szeretet/szerelem 
information  = információ  news  = hír 
 
Ha mégis valamilyen mennyiséghez szeretnénk kötni a megszámlálhatatlan 
fıneveket, akkor az alábbi szerkezetekkel tehetjük ezt meg: 
 
a bottle of water   = egy üveg (palack) víz 
a cup of coffee    = egy csésze kávé 
a piece of ice    = egy darab jég (egy jégdarab) 
 
a piece of information  = egy információ 
a piece of news   = egy hír 

9. fejezet 

A 

B 
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Miután az elızı oldali példákban látható mennyiséget kifejezı fınevek meg-
számlálhatók, ezeket a kifejezéseket már tudjuk többes számba is tenni. 
 
two bottles of water = két üveg (palack) víz 
three cups of coffee = három csésze kávé 
many pieces of ice = sok darab jég (sok jégdarab) 
 
A megszámlálható fınevek ezzel szemben állhatnak többes számban, illetve 
egyes számban tehetı eléjük határozatlan névelı. 
 
a car = egy autó  →  cars = autók 
 
Akadnak olyan megszámlálhatatlan fınevek, amelyek magyar logikával meg-
számlálhatónak tőnnének: 
 
money = pénz     information = információ 
bread = kenyér     advice = tanács 
furniture = bútor     soap = szappan 
 
A névelık használatának tekintetében is akadnak különbségek az angol és a 
magyar nyelv között. Az egyik ilyen eltérés az, hogy az angol sok esetben ak-
kor is kiteszi a határozatlan névelıt, amikor a magyar nem, illetve fordítva is 
igaz ez. Lássunk példákat: 
 
My father is a doctor. = Az apám orvos. 
This is my car.  = Ez az én autóm. 
He likes that movie. = Tetszik neki az a film. 
 

Azt érdemes megjegyezni szabályként, hogy egy megszámlálható, egyes 
számban álló fınév elé az angol mindig tesz valamit: határozott vagy hatá-
rozatlan névelıt, illetve birtokos vagy mutató névmást (lásd fent: „a doctor”, 
„my car” és „that movie”). 
 
Eltérés még az, hogy általánosítás esetén nem használ az angol határozott 
névelıt. Például: 
 
She likes children.  = Szereti a gyerekeket. 
They love pizza.   = Imádják a pizzát. 
(A magyarban ki van téve a határozott névelı, míg az angol mondatokban nincs.) 
 

Ellenpélda: 
 

The children like pizza. = A gyerekek szeretik a pizzát. 
(Itt már konkrét gyerekekrıl van szó, ezért az angol mondatban is van határozott névelı.) 

C 

D 
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Birtoklás kifejezése 
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.    
 
Az angol (igei) birtokos szerkezet magyar szemmel nézve két szempontból is 
érdekes: egyrészt magyarul a birtoklást létigés szerkezettel fejezzük ki, míg az 
angol egy külön igével - a „have”-vel - (ami kavarodást okozhat), másrészt pe-
dig rögtön kétféle - de azonos jelentéső - szerkezetet használ az angol. 
 
A kétféle megfogalmazás a „have” és a „have got”. Nem szabad ıket összeke-
verni, mert eltérı szerkezettel állnak, ráadásul nem is használják teljesen fel-
cserélhetıen ıket. Elméletileg a „have got” a szóban használatos alak, míg a 
„have” az inkább írásbeli, de természetesen használható a „have” is szóban, 
illetve a „have got” is írásban, bár az is igaz, hogy az utóbbi csak jelen idıben 
használatos. Ha választani kellene, azt javasolnánk, hogy a „have”-es szerke-
zetet preferáld, ugyanis több szempontból azt célszerő használni, de persze a 
másikat is kell ismerni. 
 
1. a „have” szerkezet 
 
Ezt a szerkezetet a könnyebb megértés érdekében célszerő úgy értelmezni, 
mintha a „have” ige azt jelentené, hogy „birtokol”. 
 
I  have   a dog.   = Van egy kutyám. 
Én  birtokolok egy kutyát. 
 
Ebben a szerkezetben a korábbiakhoz képest komoly különbséget mutat az, 
hogy egyrészt nincs benne létige, másrészt pedig egyes szám harmadik sze-
mélyő alany esetén „-s” személyragot kell használni. 
 
I have a dog.    = Van egy kutyám. 
You have a dog.    = Van egy kutyád. 
He/She has a dog.   = Van egy kutyája. 

10. fejezet 

A 

B 
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Tagadás esetén a „do” (egyes szám harmadik személyben a „does”) segédigét 
kell használnunk tagadott alakban (do not = don’t; does not = doesn’t). 
 
I don’t have a dog.   = Nincs kutyám. 
You don’t have a dog.  = Nincs kutyád. 
He/She doesn’t have a dog. = Nincs kutyája. 
 
Kérdésben szintén a „do(es)” segédigét kell használnunk, ám ebben az eset-
ben a szórend is változik, ugyanis a segédigét az alany elé kell tennünk. 
 
Do you have a dog?   = Van kutyád? 
Do they have a dog?   = Van kutyájuk? 
Does he/she have a dog?  = Van kutyája? 
 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra 
(„have” szerkezettel)! (A megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) A lányomnak nincs lova. 
b) Nagy konyhátok van? 
c) Sok barátja van? 
d) A barátaimnak nincs autójuk. 
e) Problémád van? 
f) A bicikliknek két kerekük van. 
g) Van elég idınk? 
h) Vannak ott rokonaid? 
i) Szerencsénk van. 
j) Van egy ırült kollégám. 
 

 
2. a „have got” szerkezet 
 
A „have got” szerkezet leginkább abban tér el a másiktól, hogy itt a „have” se-
gédigeként áll, míg a másik szerkezetben fıigeként állt. Ezen felül azonban itt 
is igaz az, hogy egyes szám harmadik személyő alanynál „has” alakban kell 
használni a „have”-et. 
 
I have got a dog.   = Van egy kutyám. 
You have got a dog.   = Van egy kutyád. 
He/She has got a dog.  = Van egy kutyája. 

C 
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Ebben a szerkezetben - különösen élı beszédben - jellemzı az összevont ala-
kok használata: 
 
have got → ’ve got 
has got → ’s got      (egyes szám 3. személyő alany) 
 
I’ve got a dog.   = Van egy kutyám. 
You’ve got a dog.  = Van egy kutyád. 
He/She’s got a dog.  = Van egy kutyája.  (egyes szám 3. személyő alany) 
 
Tagadás esetén a „have” (ragozva „has”) segédigét kell tagadott alakba (have 
not = haven’t; has not = hasn’t) tennünk. 
 
I haven’t got a dog.  = Nincs kutyám. 
You haven’t got a dog. = Nincs kutyád. 
He/She hasn’t got a dog. = Nincs kutyája.  (egyes szám 3. személyő alany) 
 
Kérdésben szintén a „have” (ragozva „has”) segédigét kell használnunk, ám 
ebben az esetben a szórend is változik, és a „have”-et az alany elé kell tenni. 
 
Have you got a dog?  = Van kutyád? 
Have they got a dog?  = Van kutyájuk? 
Has he/she got a dog? = Van kutyája?  (egyes szám 3. személyő alany) 
 

 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra 
(„have got” szerkezettel)! (A megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Van macskátok? 
b) Az autónak 4 kereke van. 
c) Nincs elég idınk. 
d) Sok unokatestvéred van? 
e) Van néhány barátom. 
f) Nincs sok kedves kollégám. 
g) Mennyi pénzük van? 
h) Vannak ellenségeid? 
i) Péternek több barátja van. 
j) Hány játéka van a lányodnak? 
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Mennyiségek kifejezése 
 

Az angol nyelvben a mennyiségek kifejezését némiképpen nehezíti, hogy létez-
nek megszámlálható és megszámlálhatatlan fınevek (lásd 9. fejezet, 34. oldal). 
A „sok” kifejezésre ezen felül mindkét esetben használható az „a lot of” vagy 
„lots of” kifejezés, de ügyeljünk arra, hogy ne keverjük a kettıt! (Tehát nem jó 
magában a „lot of”, illetve „a lots of” sem létezik!) 
 
További fontos mennyiségjelzık: 
 

several  = több 
enough  = elég, elegendı 
a few  = néhány   (megszámlálható) 
a little = valamennyi  (megszámlálhatatlan) 
 

A „valamennyi” kifejezésre használja még az angol a „some” - „any” - „no” hár-
mast az alábbi módon: 
 

She has some money.   = Van (valamennyi) pénze. 
She doesn’t have any money.  = Nincs (semennyi) pénze. 
She has no money.    = Nincs (semennyi) pénze. 
Does she have any money?  = Van (valamennyi) pénze? 
 

A fı szabály tehát úgy szól, hogy ami kijelentésben „some”, az tagadásban 
és kérdésben „any” (illetve tagadásban „no” is lehet, de akkor az állítmányban 
nem lehet tagadás). 
 
 

„Valakinél van” szerkezet 
 
Ha a birtokos szerkezető mondatba határozott névelıt, mutató névmást vagy 
birtokos jelzıt teszünk, akkor az alábbiak szerint módosul a jelentése: 
 
I have a car.  = Van egy autóm. 
I have the car.  = Nálam van az autó. (Megvan az autó.) 
I have that car.  = Nálam van az az autó. (Nekem megvan az az autó.) 
I have your car.  = Nálam van az autód. 

D 

E 
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Egyszerő cselekvı szerkezet 
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.    
 
Egyszerő cselekvı szerkezetet akkor használunk, amikor egy jellemzı, szoká-
sos illetve rendszeres, tehát ismétlıdı cselekvést vagy történést akarunk kife-
jezni. 
 
A rendszeres avagy ismétlıdı cselekvés lehet akár határozott (lásd a követke-
zı oldalon), akár határozatlan rendszerességő. Határozatlan rendszeresség 
esetén - amire magyarul sokszor a „valaki szokott valamit csinálni” kifejezést 
használjuk - sokszor nem használ az angol semmiféle idıhatározót. 
 
Az egyszerő cselekvı szerkezet nagyon hasonlít a „have” szerkezető birtokos 
kifejezésre. (Lásd elızı lecke.) De akár úgy is tekinthetjük, hogy az a birtokos 
szerkezet valójában egyszerő cselekvı szerkezet „have” igével. (Vigyázat! Ez a 
„have got” birtokos szerkezetre nem igaz, hiszen ott a „have” segédige!) 
 
Szerkezetileg tehát - a birtokos szerkezet ismeretében - az állítmányban nem 
használunk létigét. 
 
Kijelentésben: 
 

alany  főige  további mondatrészek 
 

I  speak English. = Beszélek angolul. 
We   live  here.  = Itt lakunk. 
They  like  pizza. = Szeretik a pizzát. 
 

Egyes szám harmadik személyő alany esetén - ahogyan a birtokos szerkezet 
„have”-es változatánál is - ragozni kell az igét egy „-s” személyraggal. 
 

He  speaks English. = Beszél angolul. 
She  lives  here.  = Itt lakik. 
He  likes  pizza. = Szereti a pizzát. 
 
Nem névmás formájú E/3 alannyal: 
 

Susan  works there. = Susan ott dolgozik. 
My boss loves  them. = A fınököm imádja ıket. 

11. fejezet 

A 

B 
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1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Nem szeretem a tejet. 
b) Iskolába járunk. 
c) Itt laknak. 
d) Bob beszél spanyolul. 
e) Sokat olvasok. 
f) A nagynéném külföldön él. 
g) Egy bankban dolgoznak. 
h) Sokan laknak ebben a városban. 
i) Számítógépet használ. 
j) Mindenki szereti a zenét. 
 

 
Tagadás esetén - a „have”-es birtokos szerkezethez hasonlóan - „do” (illetve 
ragozva „does”) segédigét használjuk tagadott alakban („don’t” illetve 
„doesn’t”). 
 
I don’t speak Italian.  = Nem beszélek olaszul. 
We don’t go to school. = Nem járunk iskolába. 
He doesn’t read books. = Nem olvas könyveket. 

 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) İ nem ismer minket. 
b) Nem járunk moziba. 
c) Nem szeretjük a rossz idıt. 
d) Nem gyakran látogat meg minket. 
e) Nem akarnak hazamenni. 
f) Carol nem éjszaka dolgozik. 
g) Nem szoktam korán aludni menni. 
h) Nem olvasunk újságot. 
i) Nem itt laknak. 
j) Nem szoktam zenét hallgatni. 

 

C 



Alapozó tanfolyam jegyzet Molnár Bertalan • www.angolozz.hu 42 

Egyszerű cselekvő szerkezetEgyszerű cselekvő szerkezetEgyszerű cselekvő szerkezetEgyszerű cselekvő szerkezet    11 

Kérdı szerkezetben a „do” (illetve ragozva, egyes szám 3. személyben 
„does”) segédigét kell az alany elé tenni. 
 
Do you like music?  = Szereted a zenét? 
Do they know you?  = Ismernek téged? 
Does she live alone?  = Egyedül él?  (egyes szám 3. személyő alany) 

 
3. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Hova járnak iskolába? 
b) Szereted a hamburgert? 
c) Mit csinálsz a szabadidıdben? 
d) Mit dolgozik? (= Mi a munkája?) 
e) Sokat vezetsz autót? 
f) Gyakran utaztok külföldre? 
g) Mikor találkozol a barátaiddal? 
h) Tetszik ez a lecke? 
i) Hova szoktatok nyaralni menni? 
j) Beszélsz franciául? 
 

 
Rendszerességet kifejezı idıhatározók 

 
Nem meghatározott rendszerességet - amit magyarul a „szokott” kifejezéssel 
fogalmazunk meg a legtöbbször - a „normally” illetve „usually” idıhatározókkal 
tudunk kifejezni, vagy azt is megtehetjük, hogy nem használunk semmilyen idı-
határozót. 
 
I don’t read.    = Nem szoktam olvasni. 
I don’t normally read.  = Nem szoktam olvasni. 
I don’t usually read.  = Nem szoktam olvasni. 
 
Lássunk határozott rendszerességet kifejezı idıhatározói szerkezeteket! 
 
He never eats rice.  = Soha nem eszik rizst. 
They always arrive late. = Mindig késın érkeznek. 
She rarely phones me. = Ritkán szokott felhívni engem. 
We often go to concerts. = Gyakran megyünk koncertekre. 
Sometimes I drink beer. = Néha iszom sört. 

D 

E 
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Általános szabályként megfogalmazható, hogy a rendszerességet kifejezı egy-
tagú idıhatározók a fıige elıtt állnak az állítmányban. 
 

alany   időhatározó   főige 
 

She  never  cries.  = Soha nem szokott sírni. 
They  always  come late. = Mindig késın jönnek. 
 
Ez alól például a „sometimes” idıhatározó kivétel, amely állhat a mondat elején 
vagy végén is minden gond nélkül. 
 
Sometimes we lie.    = Néha hazudunk. 
We sometimes lie.    = Néha hazudunk. 
We lie sometimes.    = Néha hazudunk. 
 
Léteznek azonban több tagból álló rendszerességet kifejezı idıhatározói szer-
kezetek is. Ezek mindig a mondat végén állnak. 
 
I study every day.    = Mindennap tanulok. 
He goes to school all week.  = Egész héten iskolába jár. 
We eat once a day.    = Naponta egyszer eszünk. 
 
every day    = mindennap 
every week/month/year  = minden héten, hónapban, évben 
all day/week/month/year = egész nap, héten, hónapban, évben 
once/twice/… times  = egyszer, kétszer, ...-szer 
...a day/week/month/year = ...naponta, hetente, havonta, évente 

 
4. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Gyakran nézel tévét? 
b) Havonta egyszer hazamegyünk. 
c) Minden évben külföldre utaznak. 
d) Soha nem kiabál. 
e) Iszol néha bort? 
f) Minden héten meglátogatom ıket. 
g) Ritkán kelnek fel korán. 
h) Állandóan interneten vásárolunk. 
i) Naponta kétszer ellenırizzük. 
j) Egész nap dolgozni szokott. 

 

F 
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Folyamatos cselekvı szerkezet 
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezt a szerkezetet használni.    
 
Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy valami ép-
pen, a beszéd pillanatában zajlik (vagy valamilyen szinten folyamatban van). 
 
Itt most visszatérünk a jól ismert létigéhez („be”), ám itt az segédigeként fog 
mőködni. (Ennek a szerkezet használata szempontjából nincs jelentısége.) 
 
Az egyszerő cselekvı szerkezettıl két ponton is lényegesen eltér a folyamatos 
szerkezet: egyrészt létigét tartalmaz, másrészt pedig úgynevezett „ing”-es igét 
is. Ez utóbbit a „normál” (szótári alakú) igékbıl képezzük egy „-ing” utótag hoz-
záadásával. 
 
Kijelentésben az alábbi szórendben áll a szerkezet: 
 
alany létige „ing”-es ige egyéb mondatrészek 
 

I am studying.    = Tanulok. 
She is eating.    = Reggelizik. 
We are watching TV.   = Tévézünk. 
 

Megtehetjük, hogy a mondat végére odatesszük, hogy „now” vagy „at the 
moment”, de ezek nélkül is az adott pillanatbeli aktualitást fejezi ki a mondat. 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Esik az esı. 
b) A barátaim játszanak. 
c) A többiek most tanulnak. 
d) Éppen iskolába megyünk. 
e) Jane zenét hallgat. 

12. fejezet 

A 

B 
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Tagadásban a létigét tagadjuk: 
 

I am studying.    = Tanulok. 
→ I am not studying.   = Nem tanulok. 
→ I’m not studying.   = Nem tanulok. 
She is eating.    = Eszik. 
→ She is not eating.   = Nem eszik. 
→ She isn’t eating.   = Nem eszik. 
We are watching TV.   = Tévézünk. 
→ We are not watching TV. = Nem tévézünk. 
→ We aren’t watching TV.  = Nem tévézünk. 
 

 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 

a) Apukám most nem dolgozik. 
b) Kate nem a háziját írja éppen. 
c) Most nem fúj a szél. 
d) Senki nem fut. 
e) Most éppen nem énekelnek. 

 

 

Kérdés esetén az alanyt és a létigét kell megcserélnünk. 
 

I am studying.    = Tanulok. 
→ Am I studying?   = Tanulok? 

She is eating.    = Eszik. 
→ Is she eating?   = Eszik? 

We are watching TV.   = Tévézünk. 
→ Are we watching TV?  = Tévézünk? 
 

 
3. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 

a) Hova mennek? 
b) Mi történik? 
c) Tanulsz? 
d) Melyik filmet nézitek? 
e) Min gondolkozol? 

C 

D 
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Cselekvı szerkezető mondatok - ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-Megjegyzés: Tekintsd meg a 2. fejezetben látható rendszerező táblázatot annak érdekében, hogy ponto-
san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.san megértsd, milyen esetekben kell ezeket a szerkezeteket használni.    
 
Ismétlésképpen: 
 
Cselekvést kifejezı mondatszerkezetrıl akkor beszélünk, ha a mondat állít-
mányban a létigétıl („be” valamilyen alakban) különbözı ige a fıige.  
 
Értelmileg úgy tudjuk megkülönböztetni a nem cselekvı szerkezettıl, hogy fel-
tesszük magunkban a kérdést, hogy a mondat állítmánya a „mit csinál?” illetve 
a „mi történik?” kérdésre válaszol-e. Amennyiben a válasz igen, a mondat cse-
lekvı szerkezető. 
 
A két altípus - az egyszerő és a folyamatos cselekvı mondat - szerkezetileg 
gyökeresen eltér, hiszen az utóbbiban létigét kell használni a fıige mellett. 
 
alany   segédige főige  egyéb mondatrészek 
 

folyamatos cselekvı 
She  is  cooking dinner.  = Vacsorát fız éppen. 
They  are  watching  TV.   = Éppen tévét néznek. 
 

egyszerő cselekvı 
She  -  lives  here.   = Itt lakik. 
We  -  go  to school.  = Iskolába járunk. 
 
Tagadás esetén a folyamatos szerkezetben a létigét kell tagadnunk, míg az 
egyszerő szerkezetben a „do” - illetve egyes szám 3. személyben, ragozva 
„does” - segédigét kell használni.  
 
alany   segédige főige  egyéb mondatrészek 

folyamatos cselekvı 
She  isn’t  cooking dinner.  = Nem fız vacsorát. 
They  aren’t watching  TV.   = Éppen nem néznek tévét. 
 

egyszerő cselekvı 
She  doesn’t live  here.   = Nem itt lakik. 
We  don’t  go  to school.  = Nem járunk iskolába. 

13. fejezet 

A 

B 
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Kérdés esetén a folyamatos szerkezetben a létigét kell megcserélnünk az 
alannyal, míg az egyszerő szerkezetben a „do” illetve „does” segédigét kell a 
mondat elejére tenni. 
 
segédige alany   főige  egyéb mondatrészek 

folyamatos cselekvı 
Is  she  cooking dinner?  = Vacsorát fız éppen? 
Are  they  watching TV?   = Éppen tévéznek? 
 

egyszerő cselekvı 
Does  she  live  here?  = Itt lakik? 
Do  we  go  to school?  = Járunk iskolába? 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) A gyerekek a parkban játszanak. 
b) Hova járnak moziba? 
c) Tévézel? 
d) Robert-re várunk. 
e) A fiam sokat olvas. 
f) Hol szoktál reggelizni? 
g) Mit csinálnak a barátaid? 
h) Minden délután futni szokott. 
i) Havazik. 
j) Mivel foglalkozik az apukád? 

 

 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi angol mondatokat magyarra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Somebody is calling you. 
b) Who is playing the guitar? 
c) It rains a lot here. 
d) People don’t know their rights. 
e) They often go to the cinema. 
f) I’m reading a great book. 
g) He never waters the flowers. 
h) They are cleaning the room. 
i) Are you doing your homework? 
j) She thinks too much. 

 
 
 

C 
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Mondatszerkezetek - ÖSSZEFOGLALÁS 
 
Ismétlésképpen: A mondatszerkezeteken belül meg kell különböztetnünk cse-
lekvést és nem cselekvést kifejezı szerkezeteket. Ennek legegyszerőbb módja, 
ha feltesszük magunkban a kérdést, hogy a mondat állítmánya a „mit csinál?” 
illetve „mi történik?” kérdésre válaszol-e. Amennyiben a válasz igen, a mondat 
cselekvı szerkezető. 
 
A nem cselekvést kifejezı szerkezeteken belül megkülönböztetünk állapotot 
(1) és létezést (2) kifejezı szerkezetet. Az állapotot kifejezı szerkezeteken be-
lül ráadásul megkülönböztetünk mutató (1/a) illetve jellemzı (1/b) mondatszer-
kezetet. A jellemzı mondatokban fınév, melléknév illetve határozói szerkezet is 
állhat. A létezést kifejezı szerkezetet elsısorban létezés kifejezésére használ-
juk, vagyis arra, hogy elmondjuk, hogy valami vagy valaki létezik-e, másodsor-
ban pedig arra, hogy egy határozatlan alanyról mondjuk el, hogy hol van (vagy 
nincs). 
 
A cselekvést kifejezı szerkezeteket szintén két csoportra bonthatjuk: egysze-
rő (3) és folyamatos (4) szerkezetre. Egyszerő cselekvı szerkezetet akkor 
használunk, ha egy jellemzı, szokásos (ismétlıdı) illetve állandó cselekvést 
vagy történést említünk, míg a folyamatos cselekvı szerkezettel azt fejezzük ki, 
hogy egy esemény éppen (azaz „most”) folyamatban van, legtöbbször a be-
széd pillanatában is. 
 

Példák a fenti mondatszerkezetekre: 
 
1/a) Ez egy asztal.  → This is a table.  
1/b) Az ég kék.   → The sky is blue. 
2)  Van itt valaki.  → There is somebody here. 
3)  Sokat tanulunk.  → We study a lot. 
4)  Éppen zenét hallgat. → She is listening to music. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           1          2      3          4 

14. fejezet 
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GYAKORLATOK (a megoldásokat a jegyzet végén találod): 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! 
 
a) Mit csinálsz? 
b) Nagy a szobád? 
c) Szeretsz tévézni? 
d) Soha nem iszom vizet. 
e) Nincs senki a szobában. 
f) Hova mennek? 
g) Tetszik ez a film. 
h) Mindennap tanulok. 
i) Ismered ıket? 
j) Miért nem segítesz nekik? 

 

 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi angol mondatokat magyarra! 
 
a) I know everybody. 
b) What time is it? 
c) We read a lot. 
d) Is this a good book? 
e) I don’t want to go home. 
f) I like English. 
g) I never go there. 
h) He loves translating sentences. 
i) How often do you go there? 
j) This is an easy test. 

 

 
3. gyakorlat: kitöltés. Írd be a megfelelı igealakokat a mondatokba! (Ne írj tagadott 
alakot!) 
 
a) Peter _____ (like) animals. 
b) I never _____ (go) there. 
c) Do you _____ (have) a car? 
d) Who _____ (be) your best friend? 
e) What does he _____ (do)? 
f) She never _____ (go) running. 
g) John _____ (know) my sister. 
h) There _____ (be) cats in here. 
i) They _____ (work) in a store. 
j) My friends _____ (call) me Ben. 
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Képesség kifejezése 
 
Az angolban képességet a „can” módbeli segédigével fejezünk ki. (A módbeli 
segédige egy olyan segédige, amely alapvetıen változtatja meg egy ige jelen-
tését, szemben a nem módbeli segédigékkel, pl. a létigével és a „do”-val.) 
 
Sok más egytagú módbeli segédigéhez hasonlóan a „can”-rıl is elmondható, 
hogy sem ıt magát, sem az utána álló igét nem kell ragozni. 
 
I can swim. = Tudok úszni. 
You can swim. = Te tudsz úszni. 
He can swim. = İ tud úszni. 
 
Kijelentésben az alábbi szórendben áll a szerkezet: 
 
alany   „can”  ige  egyéb mondatrész 
 

Everybody  can  dance.   = Mindenki tud táncolni. 
My mother  can  cook  well.  = Anyukám jól tud fızni. 
I   can  read  fast.  = Gyorsan tudok olvasni. 
 
Tagadásban a „can” segédige tagadott alakját kell használni. 
 

can  →  can not = cannot = can’t 
 
alany   „can’t”  ige  egyéb mondatrész 
 

We   can’t  work  now.  = Most nem tudunk dolgozni. 
He   can’t  find  it.  = Nem találja. 
You   can’t   drive.    = Nem tudsz autót vezetni. 
 
Kérdésben csak meg kell cserélnünk a segédigét az alannyal. 
 
„can”  alany  ige  egyéb mondatrész 
 

Can  you  play  chess?  = Tudsz sakkozni? 
Can  she  run  fast?   = Tud ı gyorsan futni? 
Can  they  help  us?   = Tudnak segíteni nekünk? 

 
Ügyelj arra, hogy ne keverd a „can” módbeli segédigét a „know” igével! 
I know a joke. = Tudok egy viccet. �  I can tell jokes. = Tudok viccet mesélni. 

15. fejezet 

A 

B 

C 

D 
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Ráadásul a „can” módbeli segédigének van egy másodlagos jelentése is. Azon 
kívül, hogy valaki meg tud tenni valamit, azt is jelenti, hogy valaki megtehet va-
lamit. 
 
You can come with us.  = Velünk jöhetsz. 
She can stay at home.  = Otthon maradhat. 
We can finally eat.   = Végre ehetünk. 
 

Can I ask you something? = Kérdezhetek valamit? 
Yes, you can.   = Igen. 
 

Can we enter?   = Be szabad mennünk? (Bemehetünk?) 
No, you can’t.   = Nem. 
 

GYAKORLATOK (a megoldásokat a jegyzet végén találod): 

 

1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! 
 
a) Nem tud vacsorát készíteni. 
b) Gyorsan tud futni? 
c) Tudnak énekelni? 
d) Mindenki tud biciklizni. 
e) Jól tudsz rajzolni? 
f) Tudnak fızni a szüleid? 
g) A nıvérem jól tud énekelni. 
h) Meg tudod mosni a fogad? 
i) Ki tudja kitalálni a nevemet? 
j) Vissza tudunk fordulni? 
 
 
 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi angol mondatokat magyarra! 
 
a) You can come in. 
b) I can’t see you. 
c) My brother can’t sing. 
d) She can play the guitar. 
e) Who can fly? 
f) Can we join you? 
g) We can play now. 
h) Can you take me home? 
i) What can I do? 
j) They can cook. 
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Felszólító mód 
 
Az angol felszólító mód szerkezetét tekintve pofonegyszerő, ráadásul mindösz-
sze három típusát kell megkülönböztetnünk. 
 
1. második személyre („te” illetve „ti”) vonatkozó felszólítás 
 
Semmi más dolgunk nincs, mint az igét ragozatlan alakban kimondani, és már 
készen is vagyunk: 
 
Go.    = Menj! 
Stop.   = Állj meg! 
Think.   = Gondolkodj! 
 
Két fontos dolgot kell itt megemlítenünk: az egyik az, hogy az angol felszólító 
mondat - hacsak nem felkiáltás is egyszerre - pontra végzıdik, nem felkiáltójel-
re, a másik pedig az, hogy legalább egy „please”-t mindig biggyesszünk a fel-
szólításunk elé vagy mögé, mert különben elég udvariatlannak hangzik. 
 
Ha negatív felszólítással szeretnénk élni, akkor tegyük a ragozatlan igealak elé 
azt, hogy „don't” (vagy „do not”). (Semmilyen esetben nem kell a ragozott ala-
kot, a „doesn't”-öt használni.) 
 
Don't go there.  = Ne menj oda! 
Don't lie to me.  = Ne hazudj nekem! 
Don't buy it.  = Ne vedd meg! 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Ne csináld ezt! 
b) Tanuld meg ezeket a szavakat! 
c) Edd meg az ebédedet! 
d) Ne kiabálj, kérlek! 
e) Menjetek aludni! 

16. fejezet 

A 
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2. többes szám elsı személyre („mi”) vonatkozó felszólítás 
 

Ebben az esetben a „let's” (azaz „let us”) kifejezést kell a ragozatlan igealak elé 
kitenni. 
 

Let's go.     = Menjünk! (Induljunk!) 
Let's watch TV.    = Nézzünk tévét! 
 
Tagadás esetén a „let's” után tegyük be a „not”-ot: 
 

Let's not stay here.   = Ne maradjunk itt! 
Let's not tell them.   = Ne szóljunk nekik! 
 

 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Játsszunk valamit! 
b) Ne várjunk tovább! 
c) Fızzünk! 
d) Ne vegyük meg ezt! 
e) Beszélgessünk! 

 
3. "hadd" 
 

Ehhez a kifejezéshez a „let me” szerkezetet használjuk, aminek nincs tagadott 
formája. 
 

Let me talk to him.   = Hadd beszéljek vele! 
Let me try it.    = Hadd próbáljam meg! 
 

 
3. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! (A 
megoldásokat a jegyzet végén találod.) 
 
a) Hadd hívjam meg ıt! 
b) Hadd egyem meg a pizzádat! 
c) Hadd menjek aludni! 
d) Hadd telefonáljak! 
e) Hadd jegyzeteljek! 

B 

C 
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Összetett kérdı szerkezetek 
 
What is it like?      = Milyen? 
What is your room like?     = Milyen a szobád? 
 

What does it look like?     = Hogy néz ki? 
What does her cat look like?    = Hogy néz ki a macskája? 
What is it called?      = Hogy hívják? 
What is your dog called?    = Hogy hívják a kutyádat? 
 

What is it about?      = Mirıl szól? 
What is this book about?    = Mirıl szól ez a könyv? 
 

What is it for?      = Mire való (Mire szolgál)? 
What is this button for?     = Mire való (szolgál) ez a gomb? 
 

What on earth...?      = Mi a fene/fenét...? 
What on earth are you looking for?   = Mi a fenét keresel? 
 

What time?       = Hánykor (Hány órakor)? 
What time does he get home?    = Hánykor szokott hazaérni? 
 

What color / shape / size?    = Milyen színő / alakú / mérető? 
What color is his Ferrari?    = Milyen színő a Ferrarija? 
What size is that shirt?     = Mekkora (mérető) az az ing? 
 

Who ... from? (From whom?)    = Kitıl? 
Who do you borrow this book from?   = Kitıl szoktad kölcsönkérni ezt a könyvet? 
 

Who ... with? (With whom?)    = Kivel? 
Who is she going home with?    = Kivel megy haza? 
 

Who ... for? (For whom?)    = Kinek (a részére)? 
Who is the cake for?     = Kinek lesz a torta/süti? 
 

Where is it from?      = Honnan van? 
Where are you from?     = Honnan származol? 
Where do you come from?    = Honnan származol? 
Where are you coming from?    = Honnan jössz (éppen)? (nem származásra) 
 

Which way?      = Merre? 
Which way are they going?    = Merre mennek? 
 

How many / How much?    = Mennyi? 
How many pieces?     = Hány darab? 
How many times?     = Hányszor? 
How much time?      = Mennyi idı? 
How much does it cost? (How much is it?)  = Mennyibe kerül? 
 

how + melléknév      = milyen / mennyire ...? 
How fast is his car?     = Milyen gyors az ı autója? 
How big is it?      = Milyen nagy? (Mekkora?) 
How long is the movie?     = Milyen hosszú a film? 
How long are you staying here?   = Milyen hosszú ideig maradsz itt? 
How dangerous is it?     = Mennyire veszélyes? 
 

How come?      = Hogyhogy? 
How come they are still here?    = Hogyhogy még mindig itt vannak? 
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GYAKORLATOK (a megoldásokat a jegyzet végén találod): 

 
1. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi magyar mondatokat angolra! 
 
a) Hol dolgoznak a szüleid? 
b) Van egy kék autójuk? 
c) Egy macska van az ágy mögött. 
d) Nem tetszik ez a zene. 
e) Nagy az új irodánk. 
f) Mit csinálnak éppen? 
g) Ne csináld ezt! 
h) Sokat szoktak tanulni? 
i) Itt vannak azok az emberek. 
j) Mindig van remény. 

 

 
2. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le az alábbi angol mondatokat magyarra! 
 
a) We are never late. 
b) Are they listening to music? 
c) She never eats fish. 
d) Where are your friends? 
e) Everybody likes beer. 
f) Christmas is coming. 
g) Do you have many questions? 
h) English is an important language. 
i) Do they often eat in a restaurant? 
j) There are boxes under the tree.  

 

 
3. gyakorlat: kitöltés. Írd be a megfelelı (segéd)igealakokat a mondatokba! (Ne írj 
tagadott alakot!) 
 
a) Where does he _____ (live)? 
b) We _____ (have) a lot of relatives. 
c) There _____ (be) something on the floor. 
d) She _____ (go) to school on foot. 
e) These _____ (be) important questions. 
f) The others _____ (be) sleeping. 
g) Do you _____ (need) some help? 
h) We never _____ (drink) coffee. 
i) My mother _____ (like) classical music. 
j) I want to _____ (eat) something. 
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1. fejezet 
 
1) ours, him, us, you, this, why, they, 
its, these, you 
2) them, her, when, those, yours, we, 
which, you, his, we 
 
--- 
 
2. fejezet 
 
1. gyakorlat 
a) cselekvés 
b) nem cselekvés 
c) nem cselekvés 
d) cselekvés (birtoklás) 
e) nem cselekvés 
 
2. gyakorlat 
a) állapot 
b) létezés 
c) állapot 
d) létezés 
e) állapot 
 
3. gyakorlat 
a) egyszerő 
b) egyszerő 
c) folyamatos 
d) egyszerő 
e) egyszerő (birtoklás) 
f) folyamatos 
g) folyamatos 
h) egyszerő 
i) folyamatos 
j) egyszerő 
 
4. gyakorlat 
a) állapot - jellemzı mondat (1/b) 
b) egyszerő cselekvés (birtoklás) (3) 
c) létezés (2) 
d) folyamatos cselekvés (4) 
e) állapot - mutató mondat (1/a) 
f) állapot - jellemzı mondat (1/b) 
g) létezés (2) 
h) folyamatos cselekvés (4) 
i) egyszerő cselekvés (birtoklás) (3) 
j) egyszerő cselekvés (3) 
 
--- 
 
3. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) This is a table. 
b) That is a brown chair. 
c) These are nice/beautiful glasses. 
d) Those are good cookies/cakes. 

e) This is a new (tele)phone. 
f) That is your sister's toy/game. 
g) These are my friend's books. 
h) Those are very expensive. 
i) This is my sentence. 
j) That is my mother's coat/jacket. 
 
2. gyakorlat 
 
a) This is not a good idea. 
b) Those are not my shoes. 
c) These are not good. 
d) That is not a nice track/song. 
e) This is not your pencil. 
f) That is not right. 
g) These are not black. 
h) Those are not yellow flowers. 
i) This is not my father's. 
j) That is not a bed. 
 
3. gyakorlat 
 
a) Is this a nice day? 
b) Is that your pencil? 
c) Are those my books? 
d) Is this your bicycle/bike? 
e) Are these nice? 
f) Is that ours? 
g) Is this good? 
h) Are those new cars? 
i) Are these their bags? 
j) Is that my homework? 
 
--- 
 
4. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) John is a cook. / John's a cook. 
b) Mary is very nice/kind. / Mary's very 
nice/kind. 
c) Today is Monday. / Today's Monday. 
d) The kitchen is clean. / The kitchen's 
clean. 
e) His/Her daughter is 7 (years old). / 
His/Her daughter's 7 (years old). 
f) The weather is nice. / The weather's 
nice. 
g) Their car is blue. / Their car's blue. 
h) We are smart/clever. / We're smart/
clever. 
i) This room is big. / This room's big. 
j) His/Her father is a doctor. / His/Her 
father's a doctor. 
 
2. gyakorlat 
 
a) The water is not clean. / The water 

isn't clean. 
b) You are not my friends. / You aren't 
my friends. 
c) His/Her computer is not big. / His/Her 
computer isn't big. 
d) They are not teachers. / They aren't 
teachers. 
e) My neighbor is not loud. / My 
neighbor isn't loud. 
f) Our car is not green. / Our car isn't 
green. 
g) Those trees are not old. / Those 
trees aren't old. 
h) My mother is not a police officer. / 
My mother isn't a police officer. 
i) The weather is not good/nice. / The 
weather isn't good/nice. 
j) This lesson is not easy. / This lesson 
isn't easy. 
 
3. gyakorlat 
 
a) Is your pen yellow? 
b) Is this sandwich expensive? 
c) Is Kati smart? 
d) Is your teacher handsome? 
e) Are they soldiers? 
f) Are (the) clouds white? 
g) Is this car your brother's? 
h) Are they very tired? 
i) Is this photo(graph) nice? 
j) Where are they? 
 
--- 
 
5. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) My friends are at school. 
b) Is your book in the room? 
c) The dog is under the table. 
d) They are not at work. 
e) Everybody is in the house. 
f) Is Peter in his car? 
g) The cat is behind the house. 
h) Where is your sister? 
i) Is my (tele)phone here? 
j) Are your parents at home? 
 
2. gyakorlat 
 
a) Tomorrow is Wednesday. 
b) My birthday is in May. 
c) The exhibition is this week. 
d) The break is in the morning. 
e) October is in winter. 
 
--- 
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6. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) Is this your computer? 
b) That tree is nice. 
c) Kate and Susan are at home. 
d) Where is the radio? 
e) Are those our children? 
f) My father is very tired. 
g) Is this the kitchen? 
h) What is under the table? 
i) Is their house big? 
j) This is an easy question. 
 
2. gyakorlat 
 
a) İk nem a kollégáim. 
b) Mik azok? 
c) Ez a toll a tiéd? 
d) Hol van az italom (innivalóm)? 
e) A többiek az iskolában vannak. 
f) Greg szabó(ként dolgozik)? 
g) Ki az ı apukája? 
h) Ez a kedvenc könyved? 
i) Miért vannak (ık) itt? 
j) Az a könyv a (lány)testvéredé? 
 
3. gyakorlat 
 
a) are (A tojások az asztalon vannak.) 
b) is (Hol van az MP3-lejátszód?) 
c) Is (Az az én pólóm?) 
d) are (Bill és Jane dolgozni van.) 
e) is (Peter beteg.) 
f) are (Azok szép fotók.) 
g) Are (Ezek a szendvicsek a mieink?) 
h) are (A gyerekek az iskolában van-
nak.) 
i) Is (İ tanár?) 
j) am (Nem vagyok jó játékos.) 
 
--- 
 
7. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) There are pens on the table. 
b) There is a nice picture on the wall. 
c) There are books on the shelf. 
d) There is a spider in the corner. 
e) There is something in the box. 
 
2. gyakorlat 
 
a) There aren't two birds on the tree. 
b) There isn't anything in the room. 
c) There isn't a glass on the table. 

d) There isn't truth. 
e) There isn't anybody here. (vagy: 
There is nobody here.) 
 
3. gyakorlat 
 
a) Is there anybody here? 
b) Is there a bag on the floor? 
c) Is there true love? 
d) Is there coffee in your mug? 
e) Is there anything in the car? 
 
--- 
 
8. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) This question is very easy. 
b) Is this your sister's car? 
c) There is somebody in your room. 
d) Is this your new TV? 
e) There aren't pictures on the wall. 
f) Where are their friends? 
g) Are those your pens? 
h) Are his/her parents here? 
i) Are you hungry? 
j) This isn't a difficult sentence. 
 
2. gyakorlat 
 
a) Hol van a házad/házatok? 
b) İ a nagynénéd? 
c) Okos a kutyád. 
d) A (fiú)testvérem iskolában van. 
e) 3 könyv van az ágy alatt. 
f) Hol vannak? 
g) Kedves a tanárod? 
h) Kicsi ez a szoba. 
i) Itt van a mozi? 
j) Éhesek? 
 
3. gyakorlat 
 
a) is (Mi ez?) 
b) Are (İk a barátaid?) 
c) is (Szép az idı.) 
d) is (A (fiú)testvérem okos.) 
e) Is (Van itt valaki?) 
f) is (Hol van a mosdó/fürdıszoba/
vécé?) 
g) Is (Mindenki otthon van?) 
h) are (Ezek a fotelek nagyok.) 
i) is (Hol van az iskolád?) 
j) Are (Szomjas vagy?) 
 
--- 
 
 

9. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) My daughter doesn't have a horse. 
b) Do you have a big kitchen? 
c) Does he/she have a lot of friends? 
(vagy: ...have many friends) 
d) My friends don't have a car (vagy: 
...have cars). 
e) Do you have a problem? 
f) Bicycles have two wheels. 
g) Do we have enough time? 
h) Do you have relatives there? 
i) We have luck. 
j) I have a crazy colleague. 
 
2. gyakorlat 
 
a) Have you got a cat? 
b) The car has got 4 wheels. 
c) We haven't got enough time. 
d) Have you got many cousins? (vagy: 
a lot of) 
e) I have got a few friends. 
f) I haven't got many nice colleagues. 
(vagy: a lot of) 
g) How much money have they got? 
h) Have you got enemies? 
i) Peter has got several friends. 
j) How many toys has your daughter 
got? 
 
--- 
 
10. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) My daughter doesn't have a horse. 
b) Do you have a big kitchen? 
c) Does he/she have many friends? 
d) My friends don't have a car. 
e) Do you have a problem? 
f) Bicycles have two wheels. 
g) Do we have enough time? 
h) Do you have relatives there? 
i) We have luck. 
j) I have a crazy colleague. 
 
2. gyakorlat 
 
a) Have you got a cat? 
b) The car has got 4 wheels. 
c) We haven't got enough time. 
d) Have you got many cousins? 
e) I have got some friends. 
f) I haven't got many kind colleagues. 
g) How much money have they got? 
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h) Have you got enemies? 
i) Peter has got several friends. 
j) How many toys has your daughter 
got? 
 

- - - 
 
11. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) I don't like milk. 
b) We go to school. 
c) They live here. 
d) Bob speaks Spanish. 
e) I read a lot. 
f) My aunt lives abroad. 
g) They work in a bank. 
h) Many people live in this town/city. 
i) He/She uses a computer. 
j) Everybody likes music. 
 
2. gyakorlat 
 
a) He/She doesn't know us. 
b) We don't go to the cinema. 
c) We don't like bad weather. 
d) He/She doesn't often visit us. 
e) They don't want to go home. 
f) Carol doesn't work at night(s). 
g) I don't usually/normally go to bed 
early. 
h) We don't read newspapers. 
i) They don't live here. 
j) I don't listen to music. 
 
3. gyakorlat 
 
a) Where do they go to school? 
b) Do you like hamburger? 
c) What do you do in your freetime? 
d) What does he/she do? 
e) Do you drive (a car) a lot? 
f) Do you often travel abroad? 
g) When do you meet your friends? 
h) Do you like this lesson? 
i) Where do you go on holiday? 
j) Do you speak French? 
 
4. gyakorlat 
 
a) Do you often watch TV? 
b) We go home once a month. 
c) They travel abroad every year. 
d) He/She never shouts/yells. 
e) Do you sometimes drink wine? / Do 
you drink wine sometimes? 
f) I visit them every week. 
g) They rarely get up early. 

h) We always shop on the internet. 
i) We check it twice a day. 
j) He works all day. 
 

- - - 
 
12. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) It is raining. 
b) My friends are playing. 
c) The others are studying. 
d) We are going to school. 
e) Jane is listening to music. 
 
2. gyakorlat 
 
a) My father is not working. 
b) Kate is not doing her homework. 
(szándékosan "doing" az ige!) 
c) The wind is not blowing. 
d) Nobody is running. 
e) They are not singing. 
 
3. gyakorlat 
 
a) Where are they going? 
b) What is happening? 
c) Are you studying? 
d) Which film are you watching? 
e) What are you thinking (about)? 
 

- - - 
 
13. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) The children are playing in the park. 
b) Where do they go to cinema? 
c) Are you watching TV? 
d) We are waiting for Robert. 
e) My son reads a lot. 
f) Where do you (normally) have/eat 
breakfast? 
g) What are your friends doing? 
h) He/She runs every afternoon. 
i) It is snowing. 
j) What does your father do? 
 
2. gyakorlat 
 
a) Valaki hív téged. 
b) Ki gitározik éppen? 
c) Itt sokat esik az esı. 
d) Az emberek nem ismerik a jogaikat. 
e) Gyakran mennek/járnak moziba. 
f) Egy nagyszerő könyvet olvasok ép-

pen. 
g) Soha nem szokta meglocsolni a 
virágokat. 
h) Éppen takarítják a szobát. 
i) A házi feladatodat írod most? 
j) Túl sokat gondolkodik. 
 

- - - 
 
14. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) What are you doing? 
b) Is your room big? 
c) Do you like watching TV? 
d) I never drink water. 
e) There isn't anybody in the room. (v.: 
There is nobody...) 
f) Where are they going? 
g) I like this film. 
h) I study every day. 
i) Do you know them? 
j) Why don't you help them? 
 
2. gyakorlat 
 
a) Mindenkit ismerek. 
b) Mennyi az idı? 
c) Sokat szoktunk olvasni. 
d) Ez egy jó könyv? 
e) Nem akarok hazamenni. 
f) Szeretem az angolt. 
g) Soha nem megyek oda. 
h) Imád mondatokat fordítani. 
i) Milyen gyakran szoktál odamenni? 
j) Ez egy könnyő dolgozat. 
 
3. gyakorlat 
 
a) likes (Peter szereti az állatokat.) 
b) go (Soha nem megyek oda.) 
c) have (Van autód?) 
d) is (Ki a legjobb barátod?) 
e) do (Mivel foglalkozik?) 
f) goes (Soha nem megy el futni.) 
g) knows (John ismeri a testvéremet.) 
h) are (Macskák vannak itt bent.) 
i) work (Egy boltban dolgoznak.) 
j) call (A barátaim Ben-nek szólítanak.) 
 

- - - 
 
 
 
 
 
a) Don't do this. 
b) Learn these words. 
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15. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) He/She can't make dinner. 
b) Can he/she run fast? 
c) Can they sing? 
d) Everybody can ride the bicycle. 
e) Can you draw well? 
f) Can your parents cook? 
g) My sister can sing well. 
h) Can you brush your teeth? 
i) Can he/she guess my name? 
j) Can we turn back? 
 
2. gyakorlat 
 
a) Bejöhetsz. / Be tudsz jönni. 
b) Nem látlak téged. 
c) A testvérem nem tud énekelni. 
d) İ tud gitározni. 
e) Ki tud repülni? 
f) Csatlakozhatunk hozzád/hozzátok? 
g) Most (már) játszhatunk. / Most (már) 
tudunk játszani. 
h) Haza tudsz vinni engem? 
i) Mit tehetek? / Mit tudok csinálni? 
j) Tudnak fızni. 
 

- - - 
 
16. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) Don't do this. 
b) Learn these words. 
c) Eat your lunch. 
d) Please, don't shout/yell. 

e) Go to sleep/bed. 
 
2. gyakorlat 
 
a) Let's play something. 
b) Let's not wait any more/longer. 
c) Let's cook. 
d) Let's not buy this. 
e) Let's talk. 
 
3. gyakorlat: mondatfordítás. Fordítsd le 
az alábbi magyar mondatokat angolra! 
 
a) Let me invite him/her. 
b) Let me eat your pizza. 
c) Let me go to sleep/bed. 
d) Let me make a (phone)call. 
e) Let me take notes. 
 

- - - 
 
18. fejezet 
 
1. gyakorlat 
 
a) Where do your parents work? 
b) Do they have a blue car? (vagy: 
Have they got a blue car?) 
c) There is a cat behind the bed. 
d) I don't like this music. (vagy: I do not 
like this music.) 
e) Our new office is big. 
f) What are they doing (now)? 
g) Don't do this. (vagy: Do not do this.) 
h) Do they study a lot? (vagy: Do they 
study much?) 
i) Those people are here. 
j) There is always hope. 
 

2. gyakorlat 
 
a) Sosem szoktunk elkésni. 
b) Éppen zenét hallgatnak? 
c) Soha nem szokott halat enni. 
d) Hol vannak a barátaid? 
e) Mindenki szereti a sört. 
f) Jön (közeleg) a karácsony. 
g) Sok kérdésed van? 
h) Az angol (egy) fontos nyelv. 
i) Gyakran szoktak étteremben enni? 
j) Dobozok vannak a fa alatt. 
 
3. gyakorlat 
 
a) Where does he live? 
b) We have a lot of relatives. 
c) There is something on the floor. 
d) She goes to school on foot. 
e) These are important questions. 
f) The others are sleeping. 
g) Do you need some help? 
h) We never drink coffee. 
i) My mother likes classical music. 
j) I want to eat something. 



1. függelék1. függelék1. függelék1. függelék    F 

It’s four o’clock. 
 

Négy óra van. 

It’s quarter past seven. 
 

Negyed nyolc van. 

It’s half past ten. 
 

Fél tizenegy van. 

It’s quarter to seven. 
 

Háromnegyed hét van. 

It’s twenty past eight. 
 

Húsz perccel múlt nyolc óra. 

It’s five to three. 
 

Öt perc múlva lesz három óra. 

Fontosabb idıhatározók 
 

Monday  = hétfı    date    = dátum 
Tuesday  = kedd    day    = nap 
Wednesday = szerda    week    = hét 
Thursday  = csütörtök   weekend   = hétvége 
Friday  = péntek    month   = hónap 
Saturday  = szombat    year    = év 
Sunday  = vasárnap    
        season   = évszak 
January  = január    spring   = tavasz 
February  = február    summer   = nyár 
March  = március    autumn / the fall  = ısz 
April   = április    winter   = tél 
May   = május     
June   = június    morning   = reggel / délelıtt 
July   = július    noon / midday  = dél 
August  = augusztus   afternoon   = délután 
September  = szeptember   evening   = este 
October  = október    night    = éjjel, éjszaka 
November  = november   midnight   = éjfél 
December  = december   dawn    = hajnal 
 

Óraidı leolvasása 
AM = délelıtt / PM = délután 
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További fontos szavak és kifejezések 
 

ahead  = elıre   north  = észak  up  = fent / fel 
back  = vissza   south = dél   down  = le / lent 
straight = egyenesen  east = kelet  upstairs = fent (az emeleten) 
(to the) left = bal(ra)   west = nyugat  downstairs = lent (a földszinten) 
(to the) right = jobb(ra) 
 
here   = itt / ide   now  = most   later = késıbb 
there  = ott / oda   then  = majd, akkor  soon = hamarosan 
 
big / large = nagy   old  = régi, öreg, idıs 
small / little = kicsi    new  = új    young = fiatal 
 
cheap  = olcsó   nice   = szép  real = igazi 
expensive = drága   ugly  = csúnya  fake = hamis 
 
good  = jó    true  = igaz   right = helyes 
bad   = rossz   false  = hamis  wrong = rossz, helytelen 
 
smart  = okos   clever  = ügyes  silly = buta 
stupid  = hülye   clumsy = ügyetlen  crazy = ırült 
 
healthy = egészséges  ill  = beteg 
unhealthy = egészségtelen  sick  = beteg (rosszul van) 
 
feel well = jól van (közérzetileg)  feel good  = jól érzi magát (hangulatilag) 
feel unwell = nincs jól (közérzetileg)  have a good time = jól érzi magát (hangulatilag) 
 
sunny  = napos  sun = nap   weather = idıjárás 
cloudy = felhıs  cloud  = felhı  rain  = esı / esızik 
windy  = szeles  wind  = szél   snow  = hó / havazik 
foggy  = ködös  fog  = köd   hail  = jégesı 
stormy = viharos  storm = vihar  ice / icy = jég / jeges 
 
black  = fekete  red = piros  yellow  = (citrom)sárga 
white  = fehér  blue = kék   orange = narancssárga 
gray / grey = szürke  green = zöld   purple  = lila 
tan  = bırszínő  pink = rózsaszín  brown  = barna 
 
circle  = kör   star = csillag  triangle = háromszög 
square = négyzet  heart = szív   crescent = félhold (kifli) 
rectangle = téglalap  arrow = nyíl   oval  = ovális 
 
1 - one  6 - six  11 - eleven 16 - sixteen  30 - thirty 80 - eighty 
2 - two  7 - seven 12 - twelve 17 - seventeen 40 - forty 90 - ninety 
3 - three 8 - eight 13 - thirteen 18 - eighteen  50 - fifty 100 - a hundred 
4 - four 9 - nine 14 - fourteen 19 - nineteen  60 - sixty 1 000 - a thousand 
5 - five  10 - ten 15 - fifteen 20 - twenty  70 - seventy 1 000 000 - a million 
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• hatékony, tematikus szókincsfejlesztés 

• nyelvtani-nyelvhasználati fejlesztés életszerű 

példamondatokon keresztül 

• párbeszédes leckék az élő, beszélt köznapi nyelv 

elsajátításáért 

• interaktív nyelvtani és szövegértési gyakorlatok 

• részletes, magyar nyelvű, érthető magyarázatok 

• minden angol szöveg mellé hanganyag és magyar 

fordítás 

• azonnali tudásszint-visszajelzés (amely az online 

tevékenység nyomán folyamatosan változik) 

• mindez egy helyen, egy minden eddiginél átláthatóbb és 

hatékonyabb, interaktív és egyben intelligens nyelvoktató 

rendszerbe ágyazva 


