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Hogyan használd ezt a füzetet

Ez a füzet segédanyagként szolgál képes szókártya csomagomhoz,
egészen pontosan 108 rendhagyó angol ige megtanulásához ad extra
segítséget.

Azért esett választásom a rendhagyó igékre, mert ezek tanulása
okozza a legtöbb gondot, és ezek az igék az angol nyelvben igen nagy
gyakorisággal fordulnak elő, ezért akár kezdő, akár haladóbb tanuló
vagy, segítségedre lehetnek.

Szeretnék Neked tanácsot adni abban is, hogyan tanuld ezeket a
szavakat, melyek az én javasolt módszereim. Természetesen, ha van
bevált módszered, és működik, akkor használd bátran!

Tanulni úgy a leghatékonyabb, ha képi megjelenítése is van a
tanultaknak, hiszen a nyelvészek kutatásai is azt bizonyítják, hogy akik
képekkel, videókkal együtt tanulnak, akár több száz százalékkal is
növelik a tanulási hatékonyságot, és sokkal több szót képesek
megjegyezni, mint akik bemagolják az angol szót a magyar
megfelelőjével, képi megjelenítés nélkül.

Ebben a füzetben megtalálod a 108 szó listáját, ezeket a szavakat
találod meg a hozzá tartozó képkártyákon, a hanganyagokon.
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Először is szeretném leszögezni, hogy a legjobb szótanulási módszer az,
amikor szövegkörnyezettel együtt tanulsz, legyen az akár hallás utáni
szöveg, akár írott szöveg, például egy könyv, vagy újságcikk.

Online Tanfolyami programom úgy állítottam össze, hogy szép
fokozatos, kis adagokban kapod a szavakat, melyeket a
feladatokkal, hanganyagokkal be is gyakorolsz. Így azt fogod
megtanulni, amit kell, és nem pedig felesleges szómennyiségeket fogsz
bemagolni, melyeket úgy sem használnál. A leggyakoribb 2000-3000
szót kell megtanulnod úgy, hogy tökéletesen tudd használni, bármit el
tudj ezekkel mondani. Tanfolyami programom erre épül fel, iratkozz
fel, ha nem tetted!

Hogyan tanuld meg a szavakat?

Kezdőknek, újrakezdőknek

Kezdőként az igék fő alakjára koncentrálj, a múlt idejű alakkal és a 3.
alakkal ne foglalkozz most! Azzal ráérsz akkor foglalkozni, ha az igeidők
tanulásában elérkeztél ahhoz, amelyiknél ezek majd kellenek.

Feltétlenül hanganyaggal együtt tanulj,
ezekhez a hozzáférést megkapod a
képkártyák megvételekor. Ha ezt a füzetet
valakitől kaptad, akkor itt tudod beszerezni a
képkártyáid és a hanganyagot, vagy írj a
noemi@onlineangol.com címre.
https://vip.onlineangol.com/rendhagyo/

Sose tanulj hanganyagnélkül szavakat!
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Indítsd el a hanganyagot, ismételj!

1

Mindenféleképpen az igék alap alakjával érdemes kezdened,
hiszen ha ezeket nem tudod, akkor nem sok értelme van a múlt
idejű alaknak és a 3. alaknak. A füzetben megtalálod mind a 108
ige alap alakjának jelentését butított kiejtési jelekkel, és
példamondatokkal. Mindig azt szoktam mondani, hogy először a
kiejtést kell megszoknod, és addig nem menned tovább, amíg a
kiejtésen figyelmed van. 

A legelső hanganyagnál felmondtuk magyarul az igét, majd utána
hallhatod az angol megfelelőjét. 

Feltöltheted okos telefonodra, és ismételheted, vagy csak
hallgathatod utazás közben is.

2 Töltsd le a hanganyagot a telefonodra,
mobil eszközödre, és gyakorold!

Ha már a kiejtésen nincs figyelmed, érted a szavakat, mit is
jelentenek, akkor itt az ideje bevésni őket!
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Ehhez készítettem el háromféle hanganyagot. 

Érdemes az elsővel kezdened, ami az alap alakot és a múlt idejű
alakot tartalmazza.  EZEK GYAKORLATOK!

Elhangzik a magyar szó, rövid szünet után a szótári alap alak, ismét
rövid szünet, és elhangzik a múlt idejű alak.

Miért?

Pont annyi szünetet hagytunk ki, hogy el tudd mondani az angol
szót. Ha kevés a kihagyott idő, menj tovább, mert ez azt jelenti,
hogy még mindig gondolkozol.

Ha a végére értél, kezdd újra az elején, egészen addig, míg
tökéletesen megy, gondolkozás nélkül jönnek az angol szavak,
és elegendő a kihagyott idő. 

Csak ekkor menj a második részre, a következő adagra.

Amikor a múlt idő kiválóan megy, jöhet a harmadik alak, hasonló
módszerrel.

A hanganyagot magaddal viheted, bárhol gyakorolhatod, még ha
csak hallgatod, akkor is rögzülni fog. 
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Használd extra segítségként a
képkártyákat!

A képkártyák egy extra segítség, mert tudom, hogy még
mindig nagyon sokan szeretik ezt a fajta segítséget.
Megfoghatod, kiválogathatod, ami neked jobban megy, és
meghagyhatod, ami nem annyira. 

Már több éve bebizonyították, hogy a képi megjelenítés
nagyban hozzájárul, hogy sikeresen rögzíts szavakat. 

Az életben is folyamatosan látod magad körül a tárgyakat,
élőlényeket, és még az elvont fogalmakat is kötöd valódi,
fizikai személyekhez, dolgokhoz. 

De mivel a kártyákon az írott szó van, ezért nem ezt tartom a
legfontosabb segédeszköznek.

3
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Mint tudod, az angol hangok több mint 90%-a nem azonos a
magyar hangokkal, nem azonosak a magyar betűkkel sem, ezért
létezik egy egyezményes kiejtési jelrendszer.

A  kártya egyik oldalán
láthatod az ige
alapalakját, azaz
szótári alakját, valamint
a butított kiejtést.

A szótanuló képkártyák

Itt láthatod a szót
illusztráló képet is,
amivel gyorsabban
rögzítheted a szót, és
rendhagyó alakjait.

Mi az a butított kiejtés?

become

(bi'kám)

become
(bi'kám)
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A kártya másik oldalán
találod a múlt idejű alakot
és alatta a harmadik
alakot.

became (bi'kéjm)
become (bi'kám)

 

Ezt azonban külön be kell gyakorolni, és én ezzel a tanulmányok
elején nem szoktam terhelni a tanulót, mert tudom, hogy még
az életkedvük is elmenne ettől. Felesleges még az elején.

Kapok ezért hideget, meleget, hiszen ha nincs butított kiejtés,
az a baj, ha az elfogadott jelekkel írom a szavakat, akkor meg az
a baj, ha mindkettő ott van, az a baj.

Nehéz mindenki kedvére tenni, de nem is akarok.

A módszerem lényege az egyszerűség, és tudom, hogy a
többség nem tudja a szótári jeleket, ezért tanfolyamomban is
egy butított kiejtési rendszert használok.

De ott is és itt is felhívom a figyelmet arra, hogy ez nem adja
pontosan vissza a kiejtést, mindig igyekezz ismétléssel tanulni.

Minden emberi lény így tanul: ismétléssel. Hallod, ismételed, és
hidd el, egy idő után még tökéletes is lesz!
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Igék ábécé sorrendben
Sokan tanulják úgy a rendhagyó igéket, hogy elkezdik magolni,
azaz a szótári alak után a múlt idejű alakot, majd a 3. alakot
mondogatják, és majd egyszer megragad.

Ez is egy módszer, de több mint 30 éves tanári tapasztalatom
azt mutatja, ez nem tudás, és gondolkodás nélkül nem fogod
tudni őket használni. Ez így még a magolás kategóriába
tartozik.

Első lépésként feltétlen azzal kezdj, hogy tudod ezeknek az
igéknek a jelentését. Már önmagában ez a 108 ige is hasznos,
hiszen ezeket az igéket mindennap használják.

Itt láthatod az 1. és a 2. hanganyagon és a képkártyákon
megjelenő igéket, példamondatokkal együtt, de érdemes saját
példamondatokat is alkotnod, akkor fog igazán rögzülni.

108 angol ige szótári alap alakja

be (bí) - létezik (lenni)
My father is always happy. - Az apám mindig boldog.

beat (bít) - legyőz
James always beats me at tennis. - James mindig legyőz engem
tenniszben.

become (bi'kám) - válik valamivé, lesz valamilyen
Why did your mother become so angry? - Miért lett az anyád olyan
mérges?



begin (bi'gin) - kezd, kezdődik
What time does the film begin? - Mikor kezdődik a film?

bend (bend) - hajol, meghajol
Bend down and touch the floor. - Hajolj le, és érintsd meg a földet!

bet (bet) - fogad, lefogad
Ez a szó jelentheti azt is, hogy valamire (on) pénzt teszel fel, de
átvitt értelemben is használhatod, amikor tuti biztos vagy abban,
hogy mi fog történni.
I bet he won't come. - Lefogadom, nem fog jönni.
Why did you bet on that horse? - Miért fogadtál arra a lóra?

bite (bájt) - harap, megharap
She always bites her fingernails. - Mindig harapdálja a körmeit.

bleed (blíd) - vérzik
Your leg is bleeding. - Vérzik a lábad.

blow (blóú) - fúj
Mondhatjuk ezt például a szélre, de használhatod arra is, ha valaki
levegőt fúj valamibe, vagy az orrát fújja ki.
Don't blow smoke in my face, please. Kérlek, ne fújj füstöt az arcomba!

break (bréjk) - tör, eltör, eltörik
HIs leg is broken. - Eltört a lába.

bring (brin) - hoz
I'm bringing your coffee. - Hozom a kávéd.
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build (bild) - épít
They are building new houses by the river. - Új házakat építenek a
folyónál.

burn (bőrn) - ég, éget, eléget
She burnt her old letters. Elégette a régi leveleit.

buy (báj) - vesz, vásárol
I want to buy a new coat. - Új kabátot akarok venni.

can (ken) - képes, tud
Nem elmebeli tudást jelent,hanem valamilyen képesség
megtételére. Ha valamilyen adatot tudsz, arra a know igét használd.
Can you dance? - Tudsz táncolni?

catch (kecs) - elkap
Catch the ball, please. - Kapd el kérlek a labdát!

choose (csúz) - választ
Come here and choose your cake. - Gyere ide és válaszd ki a sütid!

come (kám) - jön
What time are you coming home? - Mikor fogsz hazaérkezni?

cost (koszt) - kerül valamibe
How much does this book cost? - Mennyibe kerül ez a könyv?

cut (kát) - vág
Cut a slice of bread please! - Vágj kérlek egy szelet kenyeret!



dig (dig) - ás
Your grandfather is digging the garden. - A nagyapád kertet ás.

do (dú) - csinál, tesz
What are you dong in the kitchen? - Mit csinálsz a konyhában?

draw (dró) - rajzol
My children can draw nice flowers. - A gyerekeim szép virágokat tudnak
rajzolni.

dream (drím) - álmodik
Mary is dreaming about her next holiday. - Mary a következő
nyaralásáról álmodik.

drink (drink) - iszik
I don't drink alcohol. - Nem iszom alkoholt.

drive (drájv) - vezet
You drive to work every day. - Minden nap autóval mész munkába.

eat (ít) - eszik
Tom is eating a ham sandwich. - Tom sonkás szendvicset eszik.

fall (fól) - zuhan, esik
Be careful! I don't want you to fall. - Vigyázz! Nem akarom, hogy eless.

feed (fíd) - etet
I feed my cat twice a day. - Kétszer etetem a macskám naponta.
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feel (fíl) - érez
How are you feeling today? - Hogy érzed magad ma?

fight (fájt) - harcol
Why are those children fighting in the playground? - Miért harcolnak
azok a gyerekek a játszótéren?

find (fájnd) - megtalál, talál
I can't find Bob's telephone number. - Nem találom Bob telefonszámát.

fly (fláj) - repül
Is that plane flying to New York? - Az a repülőgép New York-ba repül?

forbid (fö'bid) - megtilt
The law forbids the sale of cigarettes to people under the age of 16. - A
törvény tiltja a cigaretták árusítását 16 év alatti személyeknek.

forget (fö'get) - elfelejt
I am writing your name before I forget it. - Leírom a neved, mielőtt
elfelejtem.

forgive (fö'giv) - megbocsájt
I will never forgive you. - Sosem bocsájtok meg neked.

freeze (fríz) - megfagy, fagy
The weather forecast says that it is going to freeze tomorrow morning. -
Az időjárás jelentés szerint fagyni fog holnap délelőtt.

get (get) - kap
What did you get for your birthday? - Mit kaptál a születésnapodra?
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give (giv) - ad
I don't want to give you anything. - Nem akarok neked adni semmit.

go (góú) - megy
Where are you going? - Hova mész?

grow (gróú) - nő, terem, termeszt
My father grows vegetables in his garden. - Az apám zöldségeket termel
a kertjében.

hang (hen) - lóg, függ, felakaszt
Hang your coat over there. - Akaszd fel oda a kabátod!

have (hev) - birtokol
I have a beautiful car. - Van egy gyönyörű autóm.

hear (hiör) - hall
Can you hear me? - Hallasz engem.

hide (hájd) - elrejt, elrejtőzik
She's trying to hide something from us. - Valamit megpróbál elrejteni
előlünk.

hit (hit) - üt
He's hitting the ball very hard. - Nagyon erősen üti a labdát.

hold (hould) - tart
Why is he holding that book in his hand?  - Miért tartja azt a könyvet a
kezében?
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hurt (hőrt) - megsebesül
How did you hurt your finger? - Hogyan sebesítetted meg az ujjad?

keep (kíp) - tart, őriz
I keep my old letters in this drawer. - Ebben a fiókban tartom a régi
leveleimet.

know (nóú) - tud, ismer
Do you know that man over there? - Ismered azt a férfit ott?

lead (líd) - vezet, irányít
You are the right person to lead our group. - Te vagy a megfelelő
személy arra, hogy vezesse a csapatunkat.

learn (lőrn) - tanul (nem könyvből, magolással, hanem
megfigyeléssel, gyakorlással sajátít el valamit)
I am learning English. - Angolul tanulok.

leave (lív) - elmegy, elindul
What time does the London train leave? - Hánykor indul a londoni
vonat?

lend (lend) - kölcsönad
Why don't you want to lend me your pen? - Miért nem akarod
kölcsönadni a tollad?

let (let) - megenged
Let me eat another piece of cake! - Engedd meg, hogy egyek még egy
szelet sütit!
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lie (láj) - fekszik
Anna is lying on the beach. - Anna a strandon fekszik.

light (lájt) - meggyújt, begyújt, ég, éget
I can't get the cooker to light. - Nem tudom begyújtani a sütőt.

lose (lúz) - elveszít
Where did you lose your new hat? - Hol vesztetted el az új sapkád?

make (méjk) - készít
My mother makes breakfast every day. - Az édesanyám minden nap
reggelit készít.

mean (mín) - jelent
What does this word mean? - Mit jelent ez a szót?

meet (mít) - találkozik valakivel, megismerkedik valakivel
Where did you meet your husband? - Hol találkoztál a férjeddel?

pay (péj) - fizet (+ for - valamiért)
How much did you pay for that coat? - Mennyit fizettél azért a kabátért?

put (put) - tesz, helyez, rak
Where did you put my wallet? - Hova tetted a pénztárcámat?

quit (kuit) - abbahagy, felhagy valamivel
Quit smoking, it is dangerous! - Hagyd abba a dohányzást, veszélyes!
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read (ríd) - olvas
I am reading a very interesting book. - Nagyon érdekes könyvet olvasok
éppen.

ride (rájd) - bicajozik, lovagol stb. (ride a bike, ride a horse)
When did you start riding a bike? - Mikor kezdtél el bicajozni?

rise (rájz) - emelkedik
At 5.00 we watched the sun rise. - Néztük ötkor, amint felkel a nap.

ring (rin) - cseng, csenget
Your phone is ringing, answer it please. - Csörög a telefonod, vedd fel
kérlek!

run (rán) - fut
She can run a mile in ten minutes. - Tíz perc alatt képes egy mérföldet
futni.

say (széj) - mond
What did you say? - Mit mondtál?

see (szí) - lát
Cats can see in dark. - A macskák látnak sötétben.

sell (szel) - elad
Did you sell your car yesterday? - Eladtad tegnap az autódat?

send (szend) - elküld
I couldn't send the letters, the post office was closed. - Nem tudtam
feladani a leveleket, a posta zárva volt.
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set the table (szet) - megterít
I set the table, you can come to eat. - Megterítettem az asztalt, jöhettek
enni.

shake (séjk) - ráz
'Pleased to meet you,' - she said shaking my hand. - Üdvözlöm,
mondta, és megrázta a kezem.

shine (sájn) - világít
The sun is shining, let's go to the beach. - Süt a nap, menjünk a
strandra!

shoot (sőt) - lő
Don't shoot at animals. - Ne lőj állatokra!

show (soú) - mutat
The teacher is showing at the board. - A tanár a táblára mutat.

shut (sát) - becsuk
Why did you shut the door? - Miért csuktad be az ajtót?

sing (szin) - énekel
Do you sing in the shower? - Szoktál a zuhanyzóban énekelni?

sink (szink) - süllyed
The Titanic sank in 1912. - A Titanik 1912-ben süllyedt el.
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sit (szit) - ül, leül
I sat and started to learn. - Leültem és elkezdtem tanulni.

sleep (szlíp) - alszik
How many hours do you sleep a day? - Hány órát alszol naponta?

slide (szlájd) - csúszik
When I was young I liked sliding on the ice. - Amikor fiatal voltam,
szerettem a jégen csúszkálni.

speak (szpík) - beszél
Ha azt akarod kifejezni, hogy valakivel, akkor használhatod a to vagy
a with szót is.
I speak to my mother every day. - Mindennap beszélek az
édesanyámmal.

speed (szpíd) - gyorsan halad
Megjegyzés: ennek az igének létezik nem rendhagyó alakja is.
The ambulance sped to the hospital. - A mentő gyorsan haladt a
kórház felé.

spend (szpend) - költ
Mondhatod időre, pénzre is.
How much did you spend in the supermarket? - Mennyit költöttél a
boltban?

spin (szpin) - forog, forgat
A kártyán a múlt idő és a harmadik alak is spun, de a brit angol
használja a span szavakat is mind a múlt időre, mind a harmadik
alaknál. The car spun on the ice. - Az autó forgott (megpördült) a jégen.
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stand (szend) - áll
Why are you standing on that chair? - Miért állsz azon a széken?

steal (sztíl) - lop
Somebody has stolen my ring. - Valaki ellopta a gyűrűm.

stick (sztík) - ragad, ragaszt
I tried to stick the pieces together with some glue. - Próbáltam
ragasztóval összeragasztani a darabokat.

sting (sztin) - megcsíp
Do all types of bee sting? - Minden fajta méh csíp?

strike (sztrájk) - megüt, eltalál
Her car struck another vehicle. - Az autója nekiütközött egy másik
járműnek.

swear (szuer) - szitkozódik
This was the first time I heard you swear. - Most hallottalak először
szitkozódni.

sweep (szuíp) - seper
I sweep the floor three times a week. - Hetente háromszor seprem fel a
padlót.
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swim (szuim) - úszik
Can you swim? - Tudsz úszni?



swing (szuin) - lendül, lendít
Why are you swinging your umbrella? - Miért lengeted az esernyőd?
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take (take) - vesz, bevesz
Megjegyzés: rengeteg jelentéssel bír ez az ige, így figyelj oda, amikor
találkozol vele. 
She takes a pill every day. - Minden nap bevesz egy pirulát.

teach (tícs) - tanít
My father taught me how to read. - Az apám tanított meg olvasni.

tear (ter) - szakít, elszakít
I tore my trousers when I stood up. - Elszakítottam a nadrágom, amikor
felálltam.

tell (tel) - elmond, elmesél
Tell me about your holiday. - Mesélj nekem a nyaralásodról!

think (θink) - gondol
Who are you thinking of? - Kire gondolsz éppen?

throw (θroú) - dob, hajít
He threw his shirt to somebody in the crowd. - Odahajította valakinek
az ingét a tömegbe.
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wake (uéjk) - felébred
What time did you wake yesterday? - Tegnap mikor ébredtél fel?

wear (ueör) - visel, hord
He always wears green pullovers. - Mindig zöld pulóvert visel.

win (uin) - győz, nyer
Everybody loves winning. - Mindenki imád nyerni.

write (rájt) - ír
I wrote twenty letters yesterday. - Tegnap húsz levelet írtam.

understand (ándö'sztend) - megért
Did you understand what they were talking about? - Megértetted,
amiről beszéltek?



1. ad - give - gave 

2. képes - can - could 

3. fúj - blow - blew

4. ragaszt, ragad - stick - stuck

5. olvas - read - read

6. visz - take - took

7. ír - write - wrote

8. mond - say - said

Gyakorlat - múlt idő

A második és a harmadik hanganyagok segítségével tudod
begyakorolni a rendhagyó igék múlt idejű alakját.
A könnyebb kezelhetőség miatt két részre vettem az igéket, és már
nem ábécé sorrendben hangzanak el.

Először a magyar alakot hallod, így tudod gyakorolni az angol alap
igét is, mert itt is egy kis kihagyott idő áll a rendelkezésedre.

Az angol alap alak után szintén rövid szünet, és hallhatod a múlt
idejű alakot. Ha nem elegendő számodra az idő, akkor menj tovább,
és amikor a végére értél, nézd át a füzetet, mert valószínűleg nem
alkottál elegendő példamondatot az igékkel.

Bárhol bizonytalanságod van, menj vissza a füzetben az igék teljes
listájára!

3. hanganyagon szereplő szavak

9. gyorsan hajt - speed - sped

10. nő - grow - grew

11. vesz, vásárol - buy - bought

12. kerül valamibe - cost - cost

13. széttép - tear - tore

14. eldob - throw - threw

15. vérzik - bleed - bled

16. vezet - drive - drove
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17. fogad - bet - bet

18. áll - stand - stood

19. tesz - put - put

20. nyer - win - won

21. választ - choose - chose

22. hajol, hajlik - bend - bent

23. énekel - sing - sang

24. cseng - ring - rang

25. tesz, cselekszik - do - did

26. elfelejt - forget - forgot

27. létezik - be - was/were

28. megért - understand -

understood

29. tud, ismer - know - knew

30. szitkozódik - swear - swore

31. álmodik - dream - dreamt

32. elkap - catch - caught

33. megy - go - went

34. törik, eltör - break - broke

35. válik valamivé - become -

became

36. ül - sit - sat

37. jelent - mean - meant

38. seper - sweep - swept

39. küld - send - sent

40. enged, megenged- let - let

41. kezd - begin - began

42. tilt - forbid - forbade

43. jön - come - came

44. úszik - swim - swam

45. lát - see - saw

46. lő - shoot - shot

47. elmond - tell - told

48. lop - steal - stole

49. elveszít - lose - lost

50. gondol - think - thought

51. harcol - fight - fought

52. hall - hear - heard

53. megsérül - hurt - hurt

54. felébred - wake - woke

55. fizet - pay - paid
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56. eszik - eat - ate

57. lovagol - ride - rode

58. forog - spin - spun

59. épít - build - built

60. etet - feed - fed

61. alszik - sleep - slept

62. megterít - set (table) - set

63. visel, hord - wear - wore

64. harap - bite - bit

65. iszik - drink - drank

66. eltalál - strike - struck

67. vezet - lead - led

68. fut - run - ran

69. legyőz - beat - beat

70. vág - cut - cut

71. birtokol - have - had

72. tanít - teach - taught

73. meggyújt - light - lit

74. becsuk - shut - shut

75. tart - hold - held

76. hoz - bring - brought

77. kap - get - got

78. süllyed - sink - sank/sunk

79. elad - sell - sold

4. hanganyagon szereplő szavak

80. tanul - learn - learnt

81. ráz - shake - shook

82. ás - dig - dug

83. ég, éget - burn - burnt

84. rajzol - draw - drew

85. elrejtőzik - hide - hid

86. őriz - keep - kept

87. leng, lenget - swing - swung

88. csúszik - slide - slid

89. megmutat - show - showed

90. elmegy - leave - left

91. megüt - hit - hit

92. lóg - hang - hung

93. fagy - freeze - froze

94. érez - feel - felt

95. esik - fall - fell

96. megbocsát - forgive - forgave

97. kölcsönad - lend - lent

98. megcsíp - sting - stung

99. világít - shine - shone

100. fekszik - lie - lay

101. költ - spend - spent

102. megtalál - find - found

103. készít - make - made
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104. beszél - speak - spoke

105. találkozik - meet - met

106. repül - fly - flew

107. abbahagy - quit - quit

108. emelkedik - rise - rose
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1. ad - give - given

2. képes - can - been able

3. fúj - blow - blown

4. ragaszt, ragad - stick - stuck

5. olvas - read - read

6. visz - take - taken

7. ír - write - written

8. mond - say - said

Gyakorlat - 3. alak

Az ötödik és hatodik hanganyagok segítségével tudod begyakorolni
a rendhagyó igék 3. alakját.
A könnyebb kezelhetőség miatt két részre vettem az igéket, és  nem
ábécé sorrendben hangzanak el.

Először a magyar alakot hallod, így tudod gyakorolni az angol alap
igét is, mert itt is egy kis kihagyott idő áll a rendelkezésedre.

Az angol alap alak után szintén rövid szünet, és hallhatod a 3.
alakot. Ha nem elegendő számodra az idő, akkor menj tovább, és
amikor a végére értél, nézd át a füzetet, mert valószínűleg nem
alkottál elegendő példamondatot az igékkel.

Bárhol bizonytalanságod van, menj vissza a füzetben az igék teljes
listájára!

5. hanganyagon szereplő szavak

9. gyorsan hajt - speed - sped

10. nő - grow - grown

11. vesz, vásárol - buy - bought

12. kerül valamibe - cost - cost

13. széttép - tear - torn

14. eldob - throw - thrown

15. vérzik - bleed - bled

16. vezet - drive - driven
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17. fogad - bet - bet

18. áll - stand - stood

19. tesz - put - put

20. nyer - win - won

21. választ - choose - chosen

22. hajol, hajlik - bend - bent

23. énekel - sing - sung

24. cseng - ring - rung

25. tesz, cselekszik - do - done

26. elfelejt - forget - forgotten

27. létezik - be - been

28. megért - understand -

understood

29. tud, ismer - know - known

30. szitkozódik - swear - sworn

31. álmodik - dream - dreamt

32. elkap - catch - caught

33. megy - go - gone

34. törik, eltör - break - broken

35. válik valamivé - become -

become

36. ül - sit - sat

37. jelent - mean - meant

38. seper - sweep - swept

39. küld - send - sent

40. enged, megenged- let - let

41. kezd - begin - begun

42. tilt - forbid - forbidden

43. jön - come - come 

44. úszik - swim - swum

45. lát - see - seen

46. lő - shoot - shot

47. elmond - tell - told

48. lop - steal - stolen

49. elveszít - lose - lost

50. gondol - think - thought

51. harcol - fight - fought

52. hall - hear - heard

53. megsérül - hurt - hurt

54. felébred - wake - woken

55. fizet - pay - paid
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56. eszik - eat - eaten

57. lovagol - ride - ridden

58. forog - spin - spun

59. épít - build - built

60. etet - feed - fed

61. alszik - sleep - slept

62. megterít - set (table) - set

63. visel, hord - wear - worn

64. harap - bite - bitten

65. iszik - drink - drunk

66. eltalál - strike - struck

67. vezet - lead - led

68. fut - run - run

69. üt, legyőz - beat - beaten

70. vág - cut - cut

71. birtokol - have - had

72. tanít - teach - taught

73. meggyújt - light - lit

74. becsuk - shut - shut

75. tart - hold - held

76. hoz - bring - brought

77. kap - get - got

78. süllyed - sink - sunk

79. elad - sell - sold

6. hanganyagon szereplő szavak

80. tanul - learn - learnt

81. ráz - shake - shaken

82. ás - dig - dug

83. ég, éget - burn - burnt

84. rajzol - draw - drawn

85. elrejtőzik - hide - hidden

86. őriz - keep - kept

87. leng, lenget - swing - swung

88. csúszik - slide - slid

89. megmutat - show - shown

90. elmegy - leave - left

91. megüt - hit - hit

92. lóg - hang - hung

93. fagy - freeze - frozen

94. érez - feel - felt

95. esik - fall - fallen

96. megbocsát - forgive - forgiven

97. kölcsönad - lend - lent

98. megcsíp - sting - stung

99. világít - shine - shone

100. fekszik - lie - lain

101. költ - spend - spent

102. megtalál - find - found

103. készít - make - made



104. beszél - speak - spoken

105. találkozik - meet - met

106. repül - fly - flown

107. abbahagy - quit - quit

108. emelkedik - rise - risen

Noemiangol



A három alak együtt
Előfordul, hogy meg kell keresned egy-egy ige múlt idejű vagy
harmadik alakját, így a végére betettem neked egy ábécé
sorrendet!

be 

beat

become

begin

bend

bet

bite

bleed

blow

break

bring

build

burn

buy

can

catch

choose

come

was/were

beat

became

began

bent

bet

bit

bled

blew

broke

brought

built

burnt

bought

could

caught

chose

came

be 

beat

become

begun

bent

bet

bitten

bled

blown

broken

brought

built

burnt

bought

been able

caught

chosen

come

ALAP ALAK MÚLT IDEJŰ ALAK 3. ALAK



cost

cut

dig

do

draw

dream

drink

drive

eat

fall

feed

feel

fight

find

fly

forbid

forget

forgive

freeze

get

give

go

grow

hang

cost

cut

dug

did

drew

dreamt

drank

drove

ate

fell

fed

felt

fought

found

flew

forbade

forgot

forgave

froze

got

gave

went

grew

hung

cost

cut

dug

done

drown

dreamt

drunk

driven

eaten

fallen

fed

felt

fought

found

flown

forbidden

forgotten

forgiven

frozen

got

given

gone

grown

hung
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have

hear

hide

hit

hold

hurt

keep

know

lead

learn

leave

lend

lie

light

lose

make

mean

meet

pay

put

quit

read

ride

rise

had

heard

hid

hit

held

hurt

kept

knew

led

learnt

left

lent

lay

lit

lost

made

meant

met

paid

put

quit

read

rode

rose

had

heard

hidden

hit

held

hurt

kept

known

led

learnt

left

lent

lain

lit

lost

made

meant

met

paid

put

quit

read

ridden

risen
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ring

run

say

see

sell

send

set

shake

shine

shoot

show

shut

sing

sit

sleep

slide

speak

speed

spend

spin

stand

steal

rang

ran

said

saw

sold

sent

set

shook

shone

shot

showed

shut

sang

sat

slept

slid

spoke

sped

spent

spun

stood

stole

rung

run

said

seen

sold

sent

set

shaken

shone

shot

shown

shut

sung

sat

slept

slid

spoken

sped

spent

spun

stood

stolen
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stick

sting

strike

swear

sweep

swim

swing

take

teach

tear

tell

think

throw

understand

wake

wear

win

write

stuck

stang

struck

swore

swept

swam

swung

took

taught

tore

told

thought

threw

understood

woke

wore

won

wrote

stuck

stung

struck

sworn

swept

swum

swung

taken

taught

torn

told

tought

thrown

understood

woken

worn

won

written
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