TARTALOM
Nyelvtani emlékeztető és összehasonlitó
0./1.

Szófajok

0./1.1.

Főnév(ember, nagymamám, tudatosság)
többes szám
megszámlálható – megszámlálhatatlan főnevek (pénz, idő, információ)

0./1.2.

Névelő(a, az, egy)

0./1.3.

Melléknév(Nem minden fekete és fehér)
melléknevek fokozása (szebb, legváratlanabb)

0./1.3.1.

Melléknévi igenév (egy ugató kutya)

0./1.4.

Névmások

0.1/4.1.

Személyes névmás (én, te, ő)

0./1.4.2.

Birtokos névmás (enyém, tied, övé)

0./1.4.3.

Visszaható névmás (magában, magunkat, maguktól)

0./1.4.4.

Vonatkozó névmás (aki, aminek, ahol)

0./1.4.5.

Kérdő névmás (ki, mit, hol, miért)

0./1.4.5.

Határozatlan névmás (valaki, bárhol, semmiképp)

0./1.5.

Határozószók

0./1.5.1.1.

Időhatározók (régen, mostanában, mindig)

0./1.5.1.2.

Gyakoriság határozók (soha, gyakran, mindig)

0./1.5.1.3.

Fókuszáló határozók (szintén, főleg, leginkább)

0./1.5.1.4.

Fok-, és mértékhatározók (szörnyen, rendkívül, majdnem)

0./1.5.1.

Határozói igenév (futva, felkelvén)

0./1.7.

Ige (eszik, hallgat)

0./1.7.1.

Létige(van, volt, lesz)
There is – there are (Van egy légy a levesemben!)

0./1.7.2.

Főigék (elmegy, megtörtént)

0./1.7.3.

Modális segédigék (mondhat, mehet, tudna, gondolná)

0./1.7.4.

Tárgyas – tárgyatlan ige(lépett, olvastam)

0./1.7.5.

Aktív – passzív ige (felépít, felépül)

0./1.7.6.

Igeidők

0./1.7.6.1.

Egyszerű jelen, múlt és jövő (él, élt, élni fog)

0./1.7.6.2.

Folyamatos jelen, múlt és jövő (Forr a víz!)

0./1.7.6.3.

Perfectek (Még nem találkoztunk)

0./1.7.6.4.

Jövő idejű formák (Meg fogom mondani neki)

0./2.

Szóképzés

0./2.1.

Főnevek képzése (ír – írás)

0./2.2.

Melléknevek képzése (kényelem – kényelmes)

0./2.3.

Határozószók képzése (fut – futva)

0./2.4.

Igeképzés (bátor – bátorít)

0./2.5.

Általános szóképzési változatok (függ, függő, függés, függetlenség)

0./3.

Mondatrészek

0./3.1.

Alany (egy rusnya banya)

0./3.2.

Állítmány (Ez van.)

0./3.4.

Tárgy (a babáját)

0./3.5.

Jelzők
Minőségjelzők (aranyos, buta)
Birtokos jelzők (enyém, a falu kutyája)
Mennyiségjelzők(sok, kevés, néhány, ötödik)

0./3.6.

Határozók (hol, mikor, hogyan, miért, stb.)
Módhatározók (nagyon, lassan, így, úgy)
Helyhatározók (itt, a kertben, otthon)
itt és ott helyzete (Na, itt jön!)
Eszköz-, és társhatározók (Évával, busszal)
Értékelés és nézőpont (ami azt illeti, nyilvánvalóan)
Időhatározók
already (már)
yet (még, mégis)

still (még, még mindig)
just (épp, éppen, csak, éppcsak, épp most)
Fókuszálóhatározók (általában, főként, leginkább, egyszerűen)

0./4.

Mondattan - Közléstípusok

0./4.

Közléstípusok - Szórend

0./4.1.

Állítás (Az élet szép)

0./4.2.

Kérdés (Eljön? Jössz? Megyünk?)

0./4.3.

Felszólítás (Gyere, menjünk!)

0./4.4.

Egyszerű és összetett mondatok

0./4.4.1.

Mellérendelő mondatok
kapcsolás (, és menj be a boltba is)
ellentét (, pedig értette)
választás (vagy, vagy-vagy)
következtetés (, ezért hát maradtam még)
magyarázat (mert nem tetszett neki)

0./4.4.2.

Alárendelő mondatok
célhatározói mellékmondat (…, hogy elérjem a vonatot)
vonatkozói mellékmondat (, akivel találkoztam)

Használati kulcsok
1./2.1.

Birtokos szerkezetek (Éva sámlija, a sámli deszkája)

1./2.2.

Összehasonlítás (, a legszebb, amit valaha láttam)
Minél… annál(minél izgalmasabb, annál vonzóbb)

1./2./3.

Függő beszéd (Reported speech) (Azt mondta, nem látta még)

1./2.3.1.

Függő kérdés (Megkérdezte, hány óra)

1./2.3.2.

Függő felszólítás (Azt kérték, hogy énekeljünk)

1./2.4.

Beágyazott kérdés (Mit gondolsz, hol találkoznak?)

1./2.5.

Ha… (If-es, feltételesmondatok) (Ha tudtam volna…)

1./2.5.1.

If-verziók (hacsak nem, feltéve, stb)

You’d better… you had better (jobban tennéd, ha…)
It’s timeyou did (ideje lenne, hogy elmenj orvoshoz)
rather (inkább, mint)
prefer doing sg to doing sg else (inkább maradnék itthon)
1./2.5.2.

Bárcsak….

1./2.6.

Műveltetés
have sy do sg (megcsináltatom a szerelővel)
have sg done (megcsináltatom a szemüvegem)
make sy do sg (megnevettet, elgondolkodtat)
get sy to do sg (rávette, meggyőzte)
let sy do sg (megengedte, hogy ott maradjon)

1./2.7.

Ugye? – Question tag

1./2.8

Még azt is /sem - even(Még csak meg sem köszönte)

1./2.9

Régen – used to(Régen ebben a házban laktunk)

1./2.10

Hozzá van szokva, hozzászokik – to beused to, to get used to

1./2.11

Úgy tűnik… seem

Mellékletek
M.1.

Rendhagyó igék ragozása

M.2.

Szólások, közmondások, kifejezések

0./1.7.6.3.

Perfectek

A másik aspektus, amikor a cselekvés nem egy időpontban, hanem egy időtartam
alatt történik. Szokták ezt befejezett igeidőnek hivni, ami – szerintem – férevezető,
mert a cselekvés vagy befejezett, vagy nem (a jövő idő kivételével, ott valóban arról
van szó, hogy egy múltban megkezdett cselekvés / történés a jövő egy pontján
befejeződik, vagy mérföldkőhöz érkezik). Ha azonban meg akarjuk érteni a
Perfectek lényegét, jobb, ha nem ebből indulunk ki. A Perfectek mindig két igeidőt

kapcsolnak össze, hiszen időtartamra vonatkoznak.
A Present Perfect – ahogy a neve is mutatja – a jelenhez kapcsolja a múltat:
Még nem voltam Afrikában. – I haven’t been to Africa yet. (Egész
mostanáig.)
Mindig is szerettelek. – I have always loved you.(Amióta ismerlek)
Ha a magyar már és még fogalmakra gondolunk, rögtön Present Perfect-ben
„találjuk magunkat”, hiszen mindkettőben benne van az időtartam, ami a múltttól
egészen a jelenig tart. Ezt használjuk azokban az esetekben, amikor
a) egy cselekvés, ami a múltban kezdődött, még mindig tart
Régóta ismerjük egymást.
We’ve known each other for a long time.
b) a közemúlt valamely cselekvése meghatározza a jelent
Nem vagyok éhes. Most ebédeltem.
I’m not hungry. I’ve just had lunch.
Megjavitottam a csapot. (tehát most jó)
I’ve fixed the tap.
Ez utóbbi példamondatnál valóban érteni véljük a befejezettség fogalmát, a többi
esetben azonban nem merül fel.

A Past Perfect a múltat egy azt megelőző, régebbi múlttal. Magyarul azt mondjuk:
azelőtt, mielőtt, még korábban, annak előtte:
Mielőtt ideköltöztek egy tanyán laktak.
Before they moved here they had lived on a farm.
A Future Perfect pedig értelemszerűen a jövőhöz kapcsolja a múltat.
Jövő szerdán lesz ötven éve, hogy házasok.
Next Wednesday they will have been married for fifty years.
Amint azt a fenti példákból is látod, a Perfect alakok képzésének „képlete”:
have/has + az ige 3. alakja
röviditve:
’ve / ’s + az ige 3. alakja
Értelemszerűen itt is a segédige, a have változik az időnek, ill. a számnak és
személynek megfelelően.
MÚLT
had been

JELEN
had done

have/has been

JÖVŐ
-

h.

done

will have been

-

w.h.done

Perfect + Continuous
Egy időtartam alatt végzett cselekvés is lehet folyamatos:
Reggel óta leveleket ir.
She has been writing letters since this morning.
Évek óta követik ezt a bandát.
They have been following this band for years.
Ugyanez vonatkozik a múlt egy bizonyos pontja előtti időszakban végzett
cselekvésre:

Past Perfect Continuous
Évekig tanult angolul, mielőtt ideköltözött.
He had been learning English for years before he moved here.
Reggeltől estig a kertben dolgozott, mielőtt meghalt.
From morning to evening he had been working in the garden before he
died.
És természetesen a jövőben végződő időszakra is:
Jövő hónapban lesz öt éve, hogy angolul tanulok.
Next month I will have been studying English for five years.
A Perfect Continuous idők képzése a legegyszerűbb, még az ige 3. alakját sem kell
tudni hozzá. Segédigéjük a have – mivel időtartamról beszélünk, ez változik az
időnek megfelelően; az ige van folyamatos (inges) alakban és a létige képviseli az
ige 3. alakját. Vagyis:
MÚLT

JELEN

JÖVŐ

had been doing

have/has been doing

will have been doing

Igeidők; összefoglaló táblázat:
PAST
létige
SIMPLE
CONTINUOUS

PRESENT
főige

was, were
was being

worked
were working

létige

főige

FUTURE
létige

am, are, is

will be

work/works

work

am/are/is being working

-

főige
will
will be

working
PERFECT

had been

had

worked
PERFECT
CONTINUOUS

-

had been
working

have/has been

will h.been

h.worked

worked

- h. been working

will have

will have been
working

Szinte minden tanitványom „hallotta valakitől”, hogy igazából nem is használják a
Perfecteket, teljesen fölösleges megtanulni őket. Nos, lehet, hogy a texasi
tehénpásztorok néha beérik az egyszerű múlt idővel, de javaslom, nézz meg egy
filmet vagy olvass el egy könyvet angolul…
Az igeidőket összefoglaló táblázatra rengeteg példát kinál az Internet. Itt csak
néhányat adunk meg:
https://www.easypacelearning.com/all-lessons/grammar/1198-12-verb-tensestable-learning-english-grammar-tenses
https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/tenses_table.pdf
http://www.focus.olsztyn.pl/en-english-verb-tenses-chart.html
A Perfectek gyakorlásának kulcsszavai:
Present Perfect exercises;Present Perfect Continuous exercises;Past Perfect
exercises;Past Perfect Continuous exercises;Future Perfect exercises;Future
Perfect Continuous exercises
Az angol gondolodásmód, csakúgy, mint a magyar vagy bármelyik másik, a
nyelvnek megfelelő tagozódásban észleli a világot (illetve: a nyelv azt a tagolódást
tükrözi, ahogy ők látják a világot; tyúk – tojás). Az, hogy a cselekvések és
történések idejében is pontosabb megkülönböztetéseket tesznek, szintén a
nagyobb intellektuális rendezettség jele, de közelíthetünk onnan is, hogy az
angolok már előre tudni akarják, milyen időbe helyezzék az adott cselekvést
(történést).
Ez az előre-pontosítás különösen jellemző a jövő időre, amit külön fejezet!

1./2.2.

Összehasonlító szerkezetek:

A magyarban a hasonlító szócska minden esetben a „mint”: kisebb, mint;
ugyanolyan, mint; olyan, mint… Az angol azonban már a szerkezetben is
megkülönbözteti, milyen lesz a minőségek viszonya. (Az intellektuális rendezettség
☺)
I. ≥ ≤ than - a matekból ismerjük a kisebb – nagyobb jeleit. Jelöljük ezzel azt a
tipusú összehasonlítást, amikor az egyik minőség „ilyenebb vagy olyanabb”, mint a
másik:
A húgom magasabb, mint én. – My sister is taller than me.
Erősebb volt, mint bármelyik fiú. – He was stronger than any other boy.
Magyarország kisebb, mint a legtöbb európai ország. – Hungary is smaller
than most European countries.
II. - - as – askét egyforma minőség összehasonlítására; épp az egyformaságukat
hangsúlyozzuk, ezért gyakran párban jár:
Olyan magas, mint (amilyen) a férje – She is as tall as her husband.
A hullámok akkoráknak tűntek, mint a hegyek. – Wawes seemed as high as
mountains.
Kérem, válaszoljon (olyan hamar,) amilyen hamar lehet – Please, answer
me as soon as possible.
Ez a kifejezés olyan gyakran fordul elő – főleg a hivatalos ügyek intézésében), hogy
röviditve is használják: a.s.a.p. – as soon as possible
Röviditésként a kiejtése: é, sz, é, pi ☺
III. ⌲likeAmikor rámutatunk valakire vagy valamire: olyan, mint ő / az:
Olyan vagy, mint anyád. - You are like your mother.
Úgy nézett ki, mint a Madonna. – She looked like the Madonna.

Első pillantásra ijesztő lehet a like (kedvel, tetszik neki) igével való egyezés, mint
értelemben azonban mindig az állítmány után áll – nem lehet összetéveszteni!
Mivel az angol (rá jellemzően) az így, úgy szavakat is úgy alkotja: „mint ez”, tehát a
like gyakran ennek felel meg a mondatban:
Így kell ezt csinálni! – You have to do it like that!
Minél… annál
Ez igen egyszerű szerkezet, szinte első hallásra (olvasatra) megjegyzi az ember:
minél nagyobb, annál jobb
the bigger the better
minél több, annál jobb
the more the better
Ez a két ostoba megközelítés, valószínűleg a manapság leggyakrabban használt
szerkezet, ezért értelmesebb példával is szolgálok – bár a téma egyszerűsége nem
igényli:
Minél kevesebben leszünk, annál családiasabb lesz az este.
The less we are the more familiar the evening will be.
Kulcsszavak a gyakorláshoz: Comparative exercises; Comparative structures
exercises

http://sterngabi.hu/

