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BEVEZETÉS 

Rengeteg jó tankönyv van a piacon, amit nálam sokkal okosabb, 

képzettebb emberek állítottak össze. Fel is használtam forrásanyagként 

az ő műveiket, ezeket fel is soroltam könyvem végén, mert csak ajánlani 

tudom mindenkinek ezeket a könyveket. 

 Több mint 35 éve tanítok angol nyelvet, ebből immár 10 éve online 

programon kersztül, és ez alatt az idő alatt több mint 120 ezer ember 

tanult nálam, velem.  

Szinte minden tanuló arról panaszkodik, hogy a legnagyobb problémája 

a hallás utáni értéssel és a beszéddel van, mégis megrekednek egy 

bizonyos ponton. Minden nyelv szavakból áll, a szavakból kell tudnod 

mondatokat alkotnod. De ha nem érted a szavakat, és nem tudod 

alkalmazni a szabályokat, melyekkel értelmes mondatokat tudnál 

alkotni, akkor a hallás utáni értés, és a beszéd sem fog menni. 

A mai „tesztközpontú” világban egyre inkább arra szoktatják a 

tanulókat, hogy válassza ki, melyik helyes. Nem a tesztek oktató 

jellegével van gond, hanem a mennyiségével. Tippelésre ad okot, és 

nem készteti a tanulót az önálló mondatalkotásra. Egyáltalán nem 

fogod így HASZNÁLNI a nyelvet. 

Sok módszer azt javasolja, hogy mondatokat, szóösszetételeket magolj 

be. Igen, valóban értelmetlen szavakat önállóan magolni, de magolni 

bármit értelmetlen. Pont ezért magolás, nincs benne gondolkodás. Aki 

így tanul, nem tud önállóan megalkotni egyetlen saját mondatot se.  

Tanulmányaim elején én komplett szövegeket magoltam be. 

Tökéletesen el tudtam mondani magamról mindent, de ha 

belekérdeztek…. Megtanultam, hogyan kérdezzem meg valakitől, 

hogyan jutok el az állomásra, de semmi mást nem tudtam volna 

elmondani, mert nem értettem a szavak önálló jelentését. Saját 

bőrömön kellett megtapasztalnom, hogy ez nem tanulás. 

Magántanulóim és online angol nyelvi programom tanulóit is arra 

késztetem feladataimmal, hogy önállóan is alkossanak mondatokat az 

új szavakkal, kifejezésekkel. 
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Sok angol nyelvkönyv bizony belecsap a lecsóba, és máris feltételezi, 

hogy a tanulónak több ezer szavas szókincse van, így hiába a sok száz 

feladat, előbb-utóbb elakad, mert amellett, hogy még a mondatalkotása 

sem megy, sok száz vagy ezer szót is meg kellene tanulnia. Ezért egy idő 

után ezek a könyvek a fiókban vagy a polcon kötnek ki. 

Ezt a könyvet elsősorban online angol tanfolyamomhoz készítettem 

segédanyagként, hiszen tanulóim különbözőek. Van, akinek kevesebb 

gyakorlás is elegendő, és van olyan, akinek a sokszorosa is kevés. 

Valamint örömmel tapasztaltam, hogy igen sokan igénylik az ismétlés 

lehetőségét, és ezt megtenni egy könyvvel sokkal egyszerűbb, mint egy 

online tanfolyamon. 

A könyvet úgy alkottam meg, hogy önállóan is tanulható. Mindent 

részletesen elmagyarázok Neked, és utána azonnal begyakorolhatod a 

feladatokkal. A feladatokhoz megoldókulcsot is készítettem, sőt, a 

mondatokat lefordítottam Neked, hogy ne maradjon azon figyelmed, jól 

érted-e vagy sem. 

Használhatod akkor is, ha nyelvtanfolyamra jársz, de akkor is, ha 

nyelvtanárt látogatsz rendszeresen. 

Ha az önálló tanulást választod, mert kevés az időd eljárni tanfolyamra, 

akkor viszont javaslom, iratkozz be Online Angol tanfolyamomra az 

onlineangol.com oldalon, hiszen ha érteni és beszélni is akarod az angol 

nyelvet, nálam megtanulhatod. 

Sokan érkeznek hozzám azzal a problémával, hogy nem értik az angol 

beszédet, és nem tudnak beszélni. Amikor mélyére ások a dolognak, 

szinte mindig az jön ki problémának, hogy kevés a szókincs, illetve a 

tanuló nem érti az alapvető mondatszerkesztést sem, ezért hiába érti a 

szavakat, nem értelmes mondatokat rak össze belőle, vagy nem tudja 

értelmezni a hallottakat.  

Fontosnak tartom, hogy ismerd az angol nyelv legapróbb részeit is. 

Rendszeresen találkozom haladó tanulókkal is, akik megrekedtek egy 

bizonyos ponton. És mi ez a pont? Meg fogsz lepődni: a legapróbb, 

legelemibb részei az angol nyelvnek, amelyet tanulmányaik elején nem 

sajátítottak el rendesen. 
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Ezért tartom fontosnak, hogy ha nem is vagy kezdő, menj vissza az 

alapokhoz, jó alaposan tisztíts meg mindent, és „csoda” fog történni. Az 

eddig zűrzavaros területek hirtelen összeállnak, és ha nehéz volt 

megszólalni, most sokkal könnyebb lesz. Ha nekem nem hiszel, menj 

fel a weboldalamra, és olvasd el a több ezer tanulói véleményt, mert 

pont erről számolnak be. 

A könyvet használhatod ismétlésként és gyakorlásként is, mert 

szeretném, ha jó alaposan begyakorolnád a mondatszerkesztést. Ebbe a 

könyvbe többnyire csak azokat a szavakat tettem bele, melyek 

tanfolyamom első 50 leckéjében is előfordulnak.  

Minél többször látsz/hallasz egy szót, annál jobban rögzül. Ráadásul 

igyekeztem sok-sok képpel is illusztrálni, mert a képek köztudottan 

segítik a tanulást. 

Ha Te, kedves tanulóm, abszolút kezdő vagy, sosem tanultál angolul, a 

nulláról indulnál, javaslom, hogy először tanfolyamom leckéivel kezdd 

el, már csak azért is, mert hangosan kell tanulnod: ez alatt azt 

értem, hogy neked magadnak hangosan kell kimondanod a 

szavakat, mondatokat, ezt pedig csak úgy tudod megtenni, ha 

helyes kiejtéssel tanulod, vagyis meg tudsz hallgatni mindent. 

Online tanfolyamom 25 leckéje teljesen ingyenes. Menj az 

onlineangol.com oldalra és iratkozz be! Tanfolyamomon a 

beszédre és a hallás utáni értésre helyezem a hangsúlyt, nem az írásra 

vagy az olvasásra. A könyv feladatai segítségével viszont az írást is 

tudod gyakorolni. 

Sok „modern angol oktató” terjeszti azt, hogy a nyelvtan nem fontos, és 

ne tanulj nyelvtant, pontosabban, hogy ne foglalkozz a nyelvtannal! 

Egyetértek azzal, hogy a nyelvtant nem magolni kell, hiszen amikor 

beszélsz, vagy olvasol, nincs időd arra, hogy a szabályt a fejedben 

állandóan végigpörgesd. Viszont, ha nem érted a szabályokat, fogalmad 

sem lesz, mit miért használnak úgy, ahogy, és te magad leragadsz egy 

bizonyos ponton.  

A szavak fontosak, hiszen szavak nélkül nincs beszéd. De a nyelvtan 

mondja meg neked, milyen sorrendbe tedd a szavakat. Ha nem jó 

sorrendbe teszed őket, akkor bizony egészen mást fogsz kommunikálni. 
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A nyelvtan megértése segít neked abban, hogy az igeidőket hogyan és 

mikor használd.  

Én sem tanácsolom, hogy a nyelvtant kezdd el magolni, azaz a nyelvtani 

szabályokkal csak addig szabad foglalkoznod, amíg meg nem érted 

őket. A szabályokat MEG KELL ÉRTENED, és utána ALKALMAZNOD, 

de nem a szabályokat kell megtanulnod! Azaz, a szabályokat ne magold 

be, mert ennek tényleg nincs értelme. Amikor beszélsz, vagy hallgatsz 

egy angol szöveget, akkor nincs időd magadban fordítgatnod, vagy azon 

gondolkoznod, hogy most melyik igeidőt alkalmazd.  

Ez pont olyan, mint a szavak tanulása. Ha a szavakat magolod, azaz a 

magyar megfelelőjével helyettesíted, és így tanulod, akkor fordítgatni 

fogsz magadban, és azt gondolod, ez a helyes. Nem, nem ez a helyes. A 

szavakat is – hasonlóan a nyelvtanhoz – úgy kellene tanulnod, hogy 

azonnal alkalmazod, azaz példamondatokat mondasz vagy írsz velük. 

Hosszabb idő? Lehetséges. De amikor majd beszélned kell, akkor nem 

kell szavakat keresgélned az elmédben, hanem ott lesz azonnal. 

Ez a tankönyv a lehető legegyszerűbben magyarázza el neked a 

szabályokat, képekkel illusztráltam mindent a jobb megértés 

érdekében, és utána be is tudod gyakorolni, mert feladatokkal is bőven 

ellátlak. Ez is a könyv mottója: „Olvasd, értsd meg, gyakorold be!” 

Könyvem leckéit úgy készítettem el, hogy TÉNYLEG KEZDŐ tanulónak 

szóljon, és főleg azoknak, akik önállóan akarnak tanulni, mert nincs 

lehetőségük angol tanárhoz járni, vagy valamiért nem tudnak 

beiratkozni angol nyelvtanfolyamra. 

Ha újrakezdő vagy, ne légy türelmetlen, és CSINÁLD VÉGIG az összes 

feladatot!  

Túl könnyű lesz? Igen, ez volt a célom, hogy túl könnyű legyen, mert ha 

azt hiszed, hogy csak akkor tanulsz, ha valami nehéz, és kihívás, akkor 

nem jó területen vagy.  

Ha hallás után is szeretnéd érteni az angol nyelvet, valamint a beszéd 

elsajátítása is célod, feltétlen iratkozz be a Noémiangol 

Alaptanfolyamra, ahol 300 lecke vár rád több ezer hanganyaggal, közel 

500 videóval. Minden egyes szót meghallgathatsz, jó alaposan 

begyakorolhatsz! 
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1. FEJEZET 

HOGYAN TANULD A KÖNYVET 

A tankönyvem online angol tanfolyamomhoz íródott, ezért érdemes 

beiratkoznod, és együtt tanulnod, ez lenne a legoptimálisabb, hiszen ott 

a beszédet és a hallás utáni értést is gyakoroljuk.  

A könyv tanulása egyszerű: OLVASD, ÉRTSD MEG ÉS ALKALMAZD!  

Olvasd el a magyarázatot, figyeld meg a példamondatokat, majd végezd 

el a feladatokat!  

Ennyi az egész. A feladatok fokozatosan nehezednek, lépésről-lépésre. 

Amikor megtárgyalunk egy új szabályt, akkor nem csak ahhoz kapsz 

feladatokat, hanem az előtte már megtárgyalt dolgokat is beépítjük.  

A könyv végére érve már képesnek kell lenned egyszerű 

mondatokat alkotnod, valamint sokkal logikusabbá is válik 

majd számodra az angol nyelv.  

De ismétlem, a könyv nem helyettesíti a beszélt nyelvet, ezért ha 

beszélni és érteni akarsz, szerezz tanulópárt és hangosan gyakoroljatok! 
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2. FEJEZET 

HOGYAN TANULD A SZAVAKAT 

Ha jó az alap, akkor arra igen könnyű lesz építkezni. Érvényes ez a 
szavakra is. Ha alapszókincsed aktív, azzal akár bonyolultabb nyelvtani 
szerkezeteket is összerakhatsz. Az aktív azt jelenti, hogy te viszed a 
szavakat használatba, ettől lesznek aktívak.  

Téves elképzelés az, hogy több ezer szavas szókinccsel kell 
rendelkezned ahhoz, hogy beszélj angolul. Már rögtön 
tanulmányaid elején is beszélned kellene, nem? 

Hiszen figyeld csak meg a kisgyerekeket. Nem úgy születnek, hogy értik 
a nyelvet, vagy esetleg már beszélik. Először csak figyelnek, figyelnek, 
figyelnek, majd elkezdik ismételni, de még lehet, hogy nem tudják, mit 
is jelent. Majd mivel egyre többet hallják, és már „látják”, milyen 
környezetben használatos, érteni is kezdik. De nagy különbség, hogy 
nem olvassák. Nem is akarják olvasni. Felnőttként annyira ragaszkodsz 
az olvasáshoz, hogy lásd a szemeiddel a leírt szavakat, hogy a hallgatás 
elmarad.  

Ezért lenne fontos, hogy a tanfolyamomra beiratkozz, mert ott minden 
egyes szót, és mondatot meghallgathatsz. 

Igen, egy gyermek 1-2 évig csak hallgat, majd elkezd gagyogni, 
alapszavakat rak egymás mellé. Erre neked nincs időd, hogy két-három 
éven keresztül csak figyelj, és gagyogj. De akkor hogyan tanulj 
szavakat? 

Sok helyen azt olvashatod, hogy a szavakat ne önmagukban tanuld. Ez 
igaz is, mindig tanulj szövegkörnyezetben. Igen ám, de mi van, ha te 
kezdő vagy? Tanulj meg további ezer ismeretlen szót, vagy csak 
papagájmódra ismételj?  

A válasz egyszerű: alkoss mondatokat! Annyira egyszerű, hogy épp 
ezért sokan maradnak a magolós „ismételgetem az angol szót, mellette 
a magyar” módszernél. A magolós „módszerrel” körülbelül 10 szóból 
egy ha megmarad. 

Viszont ha mondatokat alkotsz, és elegendő mondatban használod az új 
szót, és jól csinálod, akkor tízből tíz.  

Ha kipróbálod, és nálad nem működik – bocsánat –, akkor nem 
elegendő mondatot mondasz. Vegyük például az alma szót: apple. 
Nézzünk pár mondatot: Az apple leesett a fáról. Az apple 
kukacos volt, így nem ettem meg. Két kiló apple főzött meg 
kompótnak. Tudom, furcsának tűnhet, de míg nem tudsz angol 
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mondatokat mondani, ez működni fog. Ha már nagyon profi vagy, és 
nem kell szavakat keresgélned, menni fog angolul is.  

Itt ismét a türelem szükséges, mert sokan lusták ezt megtenni, 
mondván, haladni akarok. Nos, ezért akadnak el, ki hamarabb, ki 
később. Annyira szomorú vagyok, amikor valaki ragaszkodik az 
egyáltalán nem bevált tanulási módszeréhez, és hat év múlva visszatér 
hozzám, mondván, kezdjük előlről, mert valahogy nem halad. Nem, 
nem is fog. Nálam sem fog haladni, ha nem változtat a tanulási 
módszerén. 
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3. FEJEZET 

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK 

A legkisebb és leggyakoribb szavak közé tartoznak a névmások. Nos, 
ezek azok a szavak, amelyekre nem sok nyelvtanfolyam fordít időt.  

„Ó, ezt mindenki tudja.” Nem, nem mindenki tudja, sőt, még a saját 
anyanyelvünkben is vannak hiányosságaink, sokszor nem is tudjuk, 
mondván, naponta használjuk. Mégis, a saját nyelvünk hiányosságai 
sokszor okozzák az elakadást idegen nyelv tanulásánál. 

A névmások azok a szavak, amelyekkel elkerülhetjük, hogy feleslegesen 
ismételgessünk főneveket. Ahogy a nevében is benne van, másik szót 
használunk egy név (főnév) helyett. 

A magyarban ez nem olyan vészes, hiszen a mi nyelvünkben nem kell 
feltétlenül névmásokat használni, mert az igék ragozása elárulja 
nekünk, ki végzi a cselekvést.  

Éva elment a boltba. Vett két kiló kenyeret. 

A második mondatba már nem tesszük bele, hogy Éva, hiszen 
egyértelmű, hogy ő vette a kenyeret.  

Az angol nyelvben sem mondjuk ki az Éva szót, viszont nem lesz elég 
csak az igét a mondatba tenni. Nos, itt jönnek a névmások (azért 
névmás, mert más szót használunk a főnév helyett: én, te, ő stb). 

 
A beszélő, maga a személy, amikor saját magáról van szó: I – én 

I am a father. – Apa vagyok. 

 

Ez az egyetlen névmás, amit nagy kezdőbetűvel írunk!! 
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Akihez beszélünk éppen: you – te 

Mimi, you are my best friend. – Mimi, te vagy a legjobb 
barátom. 

Ha valakiről vagy valamiről beszélünk, akkor már három közül kell 
választanunk. 

Ha tanultál már más nyelveket, akkor talán találkoztál már azzal a 
„jelenséggel”, hogy „nőnem”, „hímnem”, „semlegesnem”. Ilyen 
szerencsére nincs az angol nyelvben, ezt az egy területet – névmások – 
kivéve. 

Ha nőnemű az illető, és róla beszélünk, vagyis ő maga nem vesz részt a 
beszélgetésben, nincs jelen, akkor a she (ő) névmást használd! 

 
Ha nőnemű az illető, akkor az she – ő 

This is my mother. She is always happy. – Ő az anyám. 
Mindig boldog. 
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Ha hímnemű az illető, akkor az he – ő 

He is an artist. – Ő festőművész. 

 

Ha tárgyakról, növényekről, állatokról beszélünk, egy újabb névmást 
kell használni: it – ő, az 

 

 

This is a bull. It is very angry. – Ez egy bika, nagyon 
mérges. 

 

 

 

This is an alarm clock. It is ringing. 
Ez egy ébresztőóra, csörög. 
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This is an apple. It is not healthy. 

Ez egy alma. Nem egészséges. 

 

 

Ha kettő vagy több személyről van szó, akik egy csoportban vannak, és 
mindannyian részt vesznek a beszélgetésben, akkor az we – mi 

We are friends. – Barátok vagyunk. 

 

 

Ha kettő vagy több személyhez beszélünk, akkor az you – ti 

 

You are our guests. – A vendégeink vagytok. 
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Ha több személyről, dologról, növényről vagy állatról van szó, akkor az: 
they – ők, azok, ezek (bár nem mutatónévmás, de élettelen dolgokra 
nem nagyon mondja a magyar, hogy „ők”) 

 

They are apples. – Ezek almák. 

 

 

They are Marta’s guests. – Ők Marta vendégei. 
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4. FEJEZET 

A „BE” IGE JELEN IDEJE 

Egy nyelv fontos része az igék. 

Az igék cselekvést, létezést, és történést fejeznek ki.  

Az angol nyelv leggyakoribb igéje a BE: lenni. 

A „lenni” ige létezést fejez ki, de ezzel fejezünk ki állapotokat is, például 
azt, hogy érzed magad, és ezzel az igével még nagyon sokszor 
találkozhatsz más igék mellett is, ezért különösen fontos. 

Az előző fejezetben, a névmásoknál már használatban is láthattad a 
különféle alakjait, most megvizsgáljuk őket egyesével, és utána máris 
gyakorolhatod az eddig tanultakat, jönnek a feladatok.  

Az ige alapalakja „BE” (lenni), viszont ez az egyetlen ige az angolban, 
amelynek 3 különféle alakja is van jelen időben (am, is, are).  

A lenni ige alakjait az angol gyakran – főleg beszélt nyelven – 
összevonja az alannyal (aki a cselekvést végzi, aki létezik). Írásban 
ilyenkor egy fenti vesszőcske jelzi a hiányzó betűt, beszédben pedig a 
két szó egyetlen szónak hangzik. 

I am (áj em) = I’m (ájm) 

Figyeld meg a következő oldalon kezdődő példamondatokat! 

Azt is figyeld meg, milyen a szórend! Először a névmás és utána az ige. 
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Állítás 

I am happy. I’m happy. – Boldog vagyok. 

You are a poor man. You’re a poor man. – Szegény férfi vagy. 

She is a teacher. She’s a teacher. – Ő tanár. 

He is a friend. He’s a friend. – Ő barát. 

It is a cat. It’s a cat. – Ez egy macska. 

We are at home. We’re at home. – Itthon vagyunk. 

You are doctors. You’re doctors. – Orvosok vagytok. 

They are sad. They’re sad. – Szomorúak. 

 

Tagadás 

Az angolban két tagadószó van. NOT és NO.  

NO szóval egy teljes gondolatot tagadunk, míg a NOT szóval egyetlen 
szót tagadunk le.  

Mint láthatod, egyes szám első személyben (I) az AM igénket nem 
vonhatjuk össze a tagadószóval, de a BE ige többi alakját igen. 

I am not happy. I’m not happy. – Nem vagyok boldog. 

You are not a poor man. You aren’t a poor man. – Nem vagy 
szegény férfi. 

She is not a teacher. She isn’t a teacher. – Ő nem tanár. 

He is not a friend. He isn’t a friend. – Ő nem barát. 

It is not a cat. It isn’t a cat. – Ez nem egy macska. 

We are not at home. We aren’t at home. – Nem vagyunk otthon. 

You are not doctors. You aren’t doctors. – Nem vagytok orvosok. 

They are not sad. They aren’t sad. – Nem vagytok szomorúak. 
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Kérdés 

Figyeld meg, hogy kérdésnél megváltozik a szórend, és a BE ige alakja 
az alany (aki vagy ami létezik) elé kerül. 

Am I rich? – Gazdag vagyok? 

Are you happy? – Boldog vagy? 

Is she a teacher? – Ő tanár? 

Is he a doctor? – Ő orvos? 

Is it a book? – Ez egy könyv? 

Are we poor? – Szegények vagyunk? 

Are they sad? – Szomorúak? 

 

Are you rich? – Gazdagok vagytok? 
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Rövid válasz 

Ez egy speciális nyelvtani rész, hiszen a magyar nyelvben nincsen ilyen. 

Nem azért rövid válasz, mert igennel vagy nemmel válaszolunk. Épp 
ellenkezőleg! 

Azért szükséges, hogy ezt megtanuld, begyakorold, mert igen gyakori, 
ugyanis ez így udvarias. Csak yes vagy csak no válasz egy kérdésre nem 
udvarias. 

Figyeld meg, hogy ha teljes mondattal válaszolsz, akkor hogy néz ki a 
mondatod!  

 

Are you happy? – Yes, I am happy. 

 

Most húzzuk ki a happy szót. 

 

Are you happy? – Yes, I am happy. 

 

Marad: Yes, I am. – EZ A RÖVID VÁLASZ! 

 

Vagyis, az igen és a nem mellett még kell a névmás és jelen esetben a 
BE ige megfelelő alakja. 

 

Figyeld meg minden személyben! 
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Am I rich? – Gazdag vagyok? – Yes, you are. – Igen, az vagy. – 
No, you aren’t. – Nem, nem vagy. 

Megjegyzés: Igenlő rövid válaszban tilos összevonni a BE igét a 
névmással. (HELYTELEN: Yes, you’re.) A tagadószót összevonhatjuk – 
és beszédben össze is vonjuk – a BE igével. 

Are you happy? – Boldog vagy? – Yes, I am. /No, I’m not.  

Is she a teacher? – Ő tanár? – Yes, she is. /No, she isn’t.  

Is he a doctor? – Ő orvos? – Yes, he is. /No, he isn’t.  

Is it a book? – Ez egy könyv? – Yes, it is. /No, it isn’t.  

Are we poor? – Szegények vagyunk? – Yes, you are. /No, you 
aren’t.  

Are they sad? – Szomorúak? – Yes, they are. /No, they aren’t. 
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5. FEJEZET  
A NÉVELŐK 

A névelők szintén igen gyakori szavak az angol nyelvben. Benne vannak 

az első százban. Nincs olyan szöveg, párbeszéd, amelyikben ne lenne 

egy vagy több belőle. Mégis több zavart okoznak, mint hinnénk.  

Névelők azok a szavak, amelyeket főnév elé teszünk. A névelők azt 

mutatják meg, hogy általánosságban beszélünk valamiről, vagy konkrét 

személyről, dologról. 

Két kategóriába soroljuk őket. 

1. a/an – határozatlan névelők, jelentésük: EGY. Arra utal, hogy 

valamiből, valakiből egy. 

Azért hívjuk határozatlannak, mert olyan főnevek elé tesszük, amit 

még csak először említünk meg, és nem képvisel semmilyen konkrét 

személyt vagy dolgot. 

There is a book on the table.  – Van (egy) könyv az asztalon. 

De akkor is használjuk, ha valamilyen csoportból emelünk ki valakit 

vagy valamit. 

Bob is a teacher. – Bob tanár. 

It is an umbrella. –Ez (egy) esernyő. 

Ha a szó magánhangzóval kezdődik (pl: umbrella – esernyő), akkor az 

AN névelőt használjuk:  

It is an umbrella. – Ez (egy) esernyő. 

Ha mássalhangzóval (book) kezdődik, az A névelőt használd! 

It’s a book. – Ez egy könyv. 

2. the – határozott névelő, jelentése: a, az 

Azért hívjuk határozottnak, mert konkrét dolgokra, személyekre 
utalunk vele, amelyekről már volt szó korábban, ezért ismert, miről is 
beszélünk, vagy csak egy darab van belőle, így szintén konkrét.  

Például, ha azt mondom neked: „Give me the book!” (Add ide a 
könyvet!), de több könyv is van a szobában, akkor te nem fogod tudni, 
melyik könyvről van szó. Ilyenkor a határozatlan névmást kell 
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használnod, azaz helyesen: „Give me a book.” De ha egy darab könyv 
van, azaz konkrétan arra a könyvre gondolsz, akkor helyes a „Give me 
the book” mondat. 

Ha már tanultál angolul, felmerülhetett benned a kérdés, hogy mikor 
használunk névelőket, és mikor nem. Sajnálom, de ezen a ponton meg 
kell elégedned a névelők alapjelentésével, alap használatával. Mindent 
úgy építek fel, hogy egymásra illeszkedő elemek legyenek. A további 
részletek egy későbbi, haladóbb könyvben lesznek, és hidd el, sokkal 
könnyebb lesz megértened is, begyakorolnod is azért, mert ami ebben a 
könyvben van, az bizony mind kell előtte. 
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1. FELADAT 

Írd a főnevek mellé, hogy melyik névmással helyettesítenéd - he, she, 
it! 

 

1. boy       

2. girl       

3. woman       

4. man       

5. umbrella      

6. book     

7. hamburger      

8. photo      

9. apple     

10. mother      

11. table      

12. office      

13. father      

14. armchair    

15. garden      

16. sister     

17. university    

18. music     

19. doctor     

20. teacher     
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2. FELADAT 

Írd újra a mondatot! Az aláhúzott szó/szavak helyett használj 

személyes névmást!  

1. Henry is a friend.  

            

2. The car is new.  

            

3. George and Helen are driving to work.  

            

4. I and Mary are eating spaghetti.  

            

5. What are you and Bob doing?  

            

6. Is Jane happy with her husband?  

            

7. The father and the mother are happy.  

            

8. Italy is nice.  

            

9. The cat is very bad.   

            

10. Are the children here?  
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11. Helen is fifteen.  

            

12. The book is old. 

            

13. Are the friends at home? 

            

14. Is the cat happy? 

            

15. Eva and Bob are at home. 

            

16. Are the cat and the dog ugly? 

            

17. Is the picture old? 

            

18. I and you are old. 

            

19. The post office is here. 

            

20. Is Mrs Higgins pretty? 

            

21. The tomato and the umbrella are red. 

            

22. The pen is black. 
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3. FELADAT 

 Nézd meg a képeket, és a segítségükkel egészítsd ki a mondatot a BE 

ige megfelelő alakjaival! Vigyázz, lehet, hogy tagadószót is kell 

használnod! 

1.     He     a clever boy. 

2.     I    happy. 

3.    He    a doctor. 

4.    It    an alarm clock. 

5.     They    good apples. 
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6.    She    ugly. 

7.   It    a table. 

8.     It     a big egg. 

9.     They     at home. 

10.    They    sisters. 

11.    We    happy. 
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12.   They     young. 

13.    He     rich. 

14.    The milk    fresh. 

15.    The box    big. 

16.    She      old. 

17.   The man     hungry. 
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4. FELADAT 

Alakítsd át az állító mondatokat tagadássá! Használj összevont 

alakokat! 

1. The rose is food. –           

2. They are happy men. –          

3. We’re at the cinema. –          

4. The mother and the father are here. –       

             

5. Bob and Helen are in the kitchen. –        

             

6. I’m with my friend. –          

7. They are green apples. –          

8. New York is a farm. –          

9. I’m twenty. –            

10. Peter is a teacher. –          

11. George is a student. –          

12. The children are hungry. –         

13. The vegetable is fresh. –          

14. The toilet is dirty. –          

15. The umbrella is bad. –          

16. The spoon and the fork are dirty. –        

             



31 
 

 

5. FELADAT 

Alakítsd át az állító mondatokat kérdéssé! 

1. The rose is food. –           

2. They are happy people. –          

3. We’re at the cinema. –          

4. My mother and father are here. –        

5. Bob and Helen are in the kitchen. –       

             

6. I’m with my friend. –          

7. They are green apples. –          

8. New York is a farm. –          

9. I’m twenty. –            

10. Peter is a teacher. –          

11. George is a student. –          

12. The children are hungry. –         

13. The vegetable is fresh. –          

14. The toilet is dirty. –          

15. The umbrella is bad. –          

16. The spoon and the fork are dirty. –        
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6. FELADAT 

Írd a szavak elé az A vagy AN határozatlan névelőket! 

1.     cat  

2.     umbrella  

3.     house  

4.     old grandmother  

5.     ugly dog 

6.     Hungarian mother 

7.     ugly teapot 

8.     letter 

9.     good teacher 

10.     nice house 

11.     dog 

12.     elephant 

13.     hamburger 

14.     woman 

15.     old woman 

16.    good umbrella 

17.     toilet 

18.     egg 

19.     old egg 

20.    white egg 
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7. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra! 

1. Henry egy férfi. 

            

2. Robert (egy) tanár. 

            

3. Péter (egy) tanuló. 

            

4. Betty az orvos. 

            

5. Alan az apa. 

            

6. David egy kutya. 

            

7. Helen az anya. 

            

8. Simon egy macska. 

            

9. Adam a fiú. 

            

10. Mary a lány. 
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8. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra! 

1. Kate egy nő. 

            

2. Robert a macska, David a kutya. 

            

3. Henry alacsony. 

            

4. Mrs Johnson boldog. 

            

5. Helen éhes. 

            

6. Joseph gazdag. 

            

7. Albert csúnya. 

            

8. Mark piszkos. 

            

9. Jenny fiatal. 

            

10. Thomas szegény. 
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9. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra! 

1. Timmy vidám. 

            

2. Peter kicsi. 

            

3. Henry szomorú. 

            

4. Péter magyar. 

            

5. A macska éhes. 

            

6. A férfi és a nő házasok. 

            

7. A tanár vékony. 

            

8. Az idős ember nem szomjas. 

            

9. A hamburger nem friss. 

            

10. Az íróasztal zöld. 
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6. FEJEZET  

A FŐNEVEK 

A főnevek nagyon fontos szerepet játszanak egy nyelvben, hiszen igen 

sok mindent tudunk velük leírni, és könnyű őket megjegyezni is.  

Ha körülnézel, akkor ezek többségét láthatod, tapinthatod, képekkel 

megjelenítheted, amelyek segítenek neked abban, hogy gyorsabban 

megjegyezd a szavakat.  

Sokféle főnév van. A legfontosabbak: 

a) Vannak olyan főnevek, amelyek konkrét személyeket, helyeket 

neveznek meg, ilyenkor nagy kezdőbetűvel írjuk őket: Mary, John, 

London, England 

b) Vannak olyan főnevek, amelyek általános személyekre, helyekre 

utalnak. Ha például bemész a nappalidba, mit látsz? Nézz csak körül: 

chair (szék), lamp (lámpa), sofa (heverő), carpet (szőnyeg) stb.  

Ami még nagyon fontos, hogy ki tudd fejezni, egyes számú vagy többes 

számú főnévről beszélsze-e. 

Nekem senki ne mondja, hogy nincs ideje tanulni. Ha csak a körülötted 

lévő tárgyak neveit megtanulnád, máris több száz, több ezer szót 

tudnál. Ezekhez még le sem kell ülnöd, mindössze ahhoz kell 

hozzászoknod, hogy kimondod a körülötted lévő tárgyak nevét angolul. 

Ráadásul, ha szakmád speciális nyelvezetét akarod tanulni, ennél jobb 

módszer nincs is! 
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7. FEJEZET 

A FŐNEVEK TÖBBES SZÁMA 

Éppúgy, ahogy a magyar nyelvben is, a főneveknek lehet egyes és 

többes száma. 

 an apple – alma      apples – almák   

Az angol nyelvben a többes szám jele rendszerint –s. A kiejtése már 

változó lehet, ehhez feltétlenül menj fel weboldalamra, és a 

tanfolyamomon hallgasd meg, és hangosan gyakorolj! 

Nézzünk meg pár példát, ahol az írott –s ragot „sz” hangnak ejtünk! 

Feltétlenül jelentkezz be a tanfolyamomra, és hallgasd meg ezeket a 

szavakat! 

 

   books – könyvek  

  cats – macskák 

    hats – kalapok, sapkák 
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   lamps – lámpák 

    restaurants – éttermek  

    students – tanulók  

 

Nézzünk meg pár példát, ahol az írott –s ragot „z” hangnak ejtünk!  

   boys – fiúk  

   chairs – székek 

    doctors – orvosok 



39 
 

  dogs – kutyák 

   girls – lányok 

 

Ha a főnév végződése -s, -ch, -ss, sh, ebben az esetben egy -es kerül a 
végére, kiejtése: „iz”. Próbálnád csak meg „sz”-nek kiejteni, nehéz 
lenne. 

Nézzünk meg pár példát, ahol az írott –s ragot „iz”-nek ejtünk!  

   roses – rózsák 

    sandwiches – szendvicsek 

    watches – karórák 
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  buses – buszok 

Az –y-ból –ie lesz, ha előtte mássalhangzó van. 

Nézzünk meg pár példát, ahol az -y –ies-re változik!  

     baby – babies – bébik   

    lady – ladies – hölgyek  

Kivételek mindig vannak, így van ez a főnevek esetében is. Több 
rendhagyó többes számú főnév is van, ezeket a szótárak mindig jelölik, 
így érdemes akkor megtanulnod, amikor az alapszóval találkozol. 

Alapvető kivétel például, ha a főnév –f-re végződik. Ha ilyen főnév után 
tesszük az –s ragot, akkor a szó vége –ves lesz. 

    wife – wives – feleségek  

     knife – knives – kések 
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    shelf – shelves – polcok 

Nézzünk meg pár példát, ahol teljesen eltér a többes szám!  

  men – férfiak  

   women – nők 

   children – gyerekek 
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8. FEJEZET 

A FŐNEVEK KÉT TÍPUSA 

A főneveket két további kategória szerint is csoportosíthatjuk: 

megszámlálható vagy megszámlálhatatalan. 

A megszámlálható főneveket meg tudjuk számolni. Lehet belőle 

egy vagy több, azaz lehet egyes száma és lehet többes száma is. 

a woman – two women   

A megszámlálhatatlan főnevek csoportjába főleg elvont főnevek 

(music - zene, love - szeretet) vagy anyagnevek (gold - arany, 

milk - tej, water - víz) tartoznak, amelyeket nem tudunk 

megszámolni. Az elvont főnevek még nem is okoznak galibát a 

tanulónál, de az anyagnevek szoktak. Hiszen ezek valamilyen formában 

jelennek meg: doboz, tömb, üveg stb. De ilyenkor nem az anyagot 

számolod meg, hanem azt a formát, amiben van.  

Vannak olyan megszámlálható főnevek is, amelyek nem sorolhatóak se 

az elvont főnevek, se az anyagnevek közé, mégis megszámlálhatóak, 

ezeket akkor kell megtanulnod, amikor újonnan találkozol velük. Ilyen 

például a gyümölcs (fruit), ami ha általánosságban beszélsz róla, akkor 

megszámlálhatatlan főnév, azaz ilyenkor nem tesszük többes számba.  

Vannak olyan főnevek, amelyek lehetnek megszámlálhatóak és 

megszámlálhatatlanok is, de más jelentésben. 

Nagyon fontos, hogy amikor a szavakat tanulod, figyelj oda ezekre a 

szótári megjegyzésekre. Online tanfolyamom szószedeténél kitérek 

ezekre, ha nem egyértelmű, hogy a szó megszámlálható vagy 

megszámlálhatatlan.   

Ha valami megszámlálhatatlan, akkor sem egy sem több nem lehet 

belőle, azaz nem tehetsz elé határozatlan névelőt, és nem teheted 

többes számba. 
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HELYTELEN: a milk 

HELYTELEN: milks 

HELYES: milk 

Figyeld meg a következő példákat: 

  

Megszámlálható 
főnevek: 

Megszámlálhatatlan 
főnevek: 

doctor bread 

school snow 

teacher wine 

clock salt 

fox water 

nose tea 

fridge coffee 

door music 

flower love 

rose meat 

cooker money 

jug milk 

egg food 

stb. stb. 
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10. FELADAT 

Döntsd el, hogy a következő szavak melyik kategóriába tartoznak – 

megszámlálható vagy megszámlálhatatlan! Ha megszámlálható, írd 

mellé a C betűt (countable - megszámlálható), ha 

megszámlálhatatlan, írd mellé a U (uncountable - 

megszámlálhatatlan) betűt! 

 

1. bread     

2. ball     

3. baby       

4. milk      

5. music      

6. love       

7. bottle      

8. water      

9. fruit       

10. cat      

11. forint      

12. paper      

13. child      

14. book     

15. knife       

16. coffee      

17. vegetable     

18. tea      

19. teapot      

20. money    
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11. FELADAT 

Tedd a főneveket többes számba! De vigyázz, lesznek köztük 

megszámlálhatatlan főnevek is, ilyenkor húzz egy vonalat! 

1. meat        

2. church       

3. fridge        

4. glass       

5. fruit        

6. house       

7. butter      

8. office       

9. shelf        

10. salt       

11. music        

12. knife       

13. bread        

14. cigarette     

15. businessman     

16. cup      

17. coffee      

18. apple      

19. bus      
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9. FEJEZET 

MUTATÓ NÉVMÁSOK 

Ebben a részben a mutató névmásokról lesz szó, melyek szintén igen 

gyakori szavak az angol nyelvben, és valljuk be, nagyon hasznosak is, 

hiszen ha nem tudsz valamit angolul, e szavak egyikével mutathatsz rá. 

THIS – ezzel a szóval a közeledben lévő dologra vagy személyre 

mutatsz rá. Igen, az angolban nem udvariatlan a THIS szót 

személyekre használni, sőt, ezt a szót használhatod akkor is, ha 

valakit bemutatsz egy másik személynek. 

 

This is Emma. – Bemutatom Emmát. 

 

This is an alarm clock. – Ez egy ébresztőóra. 

 

This is an old man. – Ez egy idős férfi. 

 

THAT – ezzel a szóval távolban lévő dolgokra, személyekre 

mutatsz rá.  
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That is a car. – Az egy autó. 

    

That is an angry woman. – Az egy dühös nő. 

    

That is a good hotel. – Az egy jó szálloda. 

 

 

THESE – ezzel a szóval a közeledben lévő dolgokra vagy 

személyekre mutatsz rá.  

  

These are apples. – Ezek almák. 
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These are women. – Ezek nők. 

 

These are doors. – Ezek ajtók. 

 

THOSE – ezzel a szóval távolban lévő dolgokra vagy személyekre 

mutatsz rá.  

    

Those are vegetables. – Azok zöldségek. 

   

Those are children. – Azok gyerekek. 
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10. FEJEZET 

A KÉRDŐSZAVAK 

Ebben a részben a négy legfontosabb és leggyakoribb kérdőszót 

mutatom be neked. 

Az első részben, a BE igénél már beszéltünk a kérdő szórendről, és már 

be is kellett gyakorolnod azt. Ebben a részben azt fogod begyakorolni, 

hogyan állíts össze egy kérdő mondatot, ha még egy kérdőszó is van 

benne. 

WHAT 

Ezzel a kérdőszóval valamilyen dologra vagy élőlényre kérdezel rá, 

személy esetében a foglalkozására vagy kíváncsi.  

De ezt a kérdőszót használod arra is, ha valakitől információt akarsz 

megtudni, vagy a véleményére vagy kíváncsi. 

 

What are you? – Mi vagy te? (magyarul, mi a foglalkozásod)  

I’m a chef. – Szakács vagyok. 

 

What colour is the new carpet? – Milyen színű az új szőnyeg? 

What is this? – Mi ez? 

 



50 
 

 

WHO 

Ezzel a kérdőszóval személyekre kérdezünk rá. 

Who is that man? – Ki az a férfi? 

Who is your brother? – Ki a te fivéred? 

Who is his mother? – Ki az ő anyja? 

 

WHERE 

Ezzel a kérdőszóval akarjuk megtudni, hogy mely helyről van szó, vagy 

mely helyre igyekszünk. 

Where is your brother? – Hol van a fivéred? 

Where are you going? – Hova mész? 

Where is the cat? – Hol van a macska? 
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HOW 

Ezzel a kérdőszóval tudakolod meg valaki egészségi állapotát? 

How are you? – Hogy vagy? 

How is your mother? – Hogy van az édesanyád? 

How is the grandmother? – Hogy van a nagymama?  

De ezzel a kérdőszóval tudakolod meg valaki véleményét valamiről, 

például hogy sikerült a vizsgája, vagy milyen volt a sült hús, amit 

ebédre evett, stb. 

 

How is the coffee? – Milyen a kávé? 

How is the cake? – Milyen a süti? 

How is that apple? – Milyen az az alma? 
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De akkor is a HOW kérdőszót használjuk, ha valami módjára 

kérdezünk rá. 

 

How do you go to school? – Hogy mentek iskolába? 

How do you make coffee? – Te hogyan készíted a kávét? 

Igen gyakori, hogy a HOW kérdőszó mellé egy melléknevet is tesznek, 

ilyenkor a személy vagy tárgy milyenségére kérdezel rá! 

 

How strong is your coffee? – Milyen erős a kávéd? 

 

How big is that box? – Milyen nagy az a doboz? 
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How rich is this man? – Milyen gazdag ez a férfi? 

 

How old are the children? – Hány évesek a gyerekek? 

A lenni ige IS alakját összevonhatod a kérdőszóval. 

What’s this? – Mi ez? 

Where’s Tom? – Hol van Tom? 

Who’s that woman? – Ki az a nő? 

How’s the mother? – Hogy van az anya? 

  



54 
 

 

12. FELADAT 

Kérdezz és válaszolj a példa alapján! Használj összevont alakot, ahol 

lehet! 

Példa:  door – What’s this? – This is a door. – It’s a door. 

tables – What are these? – These are tables. – 

They’re tables. 

1. book 

What             

This              

It              

2. pictures 

What             

These            

They              

3. cigarette 

What             

This              

It              

4. walls 
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5. chairs 

             

             

             

6. dogs 

             

             

             

7. cat 

             

             

             

8. pen 

             

             

             

9. spoons 

             

             

             

10. church 
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13. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat angolra! 

1. A templomok szegények. 

             

2. A nagymamák nem szomjasak. 

             

3. A fiúk vékonyak. 

             

4. Ezek a lányok nem csúnyák. 

             

5. Azok a macskák éhesek. 

             

6. Ezek a számítógépek régiek. 

             

7. Azok a nők csinosak. 

             

8. Ezek a gyerekek koszosak. 

             

9. Azok a könyvek nem fehérek. 

             

10. Ezek az asztalok feketék. 
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14. FELADAT 

Tedd kérdő szórendbe a következő mondatokat! 

1. These cookers are old. 

             

2. Those jars are thin. 

             

3. These gardens are big. 

             

4. Those hats are black. 

             

5. These windows are dirty. 

             

6. Those wives are young. 

             

7. These women are happy. 

             

8. Those baskets are small. 

             

9. These men are short. 
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15. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat angolra! Használj összevont alakokat! 

1. A fekete macska szomjas. 

             

2. A kicsi asztal nem fehér. 

             

3. Ez a kicsi könyv régi? 

             

4. A szegény diák éhes. 

             

5. Az az idős férfi nem szegény. 

             

6. A kutya éhes. 

             

7. A kicsi polc nem fekete. 

             

8. Ez az idős apa boldog? 

             

9. A fiatal fiú szegény. 

             

10. Ezek az íróasztalok pirosak. 
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16. FELADAT 

Tedd a szavakat a megfelelő sorrendbe! Figyelj, mert van, amelyik 

kérdés, és van, amelyik nem! 

1. is/what/this/? 

             

2. you/are/where/? 

             

3. is/where/cat/the/? 

             

4. nice/is/Anna/. 

             

5. is/rich/a/woman/Helen/. 

             

6. an/is/ugly/it/office? 

             

7. a/it/cake/is/. 

             

8. a/this/book/is/. 

             

9. black/the/hungry/is/dog/? 
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17. FELADAT 

Írd le az összevont alakjukat! 

1. It is a glass. 

             

2. She is a woman.  

             

3. He is a child.  

             

4. They are happy.  

             

5. Kathy is rich. 

             

6. It is an ugly office.  

             

7. They are cats. 

             

8. We are hungry and poor.  

             

9. Where is Mary? 

             

10. Who is that man? 
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18. FELADAT 

Mindegyik mondatban van hiba. Találd meg, és javítsd ki! 

1. Helen nice girl. 

             

2. The mother is happy woman.  

             

3. The boys is happy.  

             

4. The doctor is Hungarian man.  

             

5. Are the teacher happy?  

             

6. Whats this?  

             

7. These books is reds. 

             

8. Wheres Helen?  

             

9. What are this?  

             

10. This is ugly dog. 
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19. FELADAT 

Írd le a szavak többes számát! 

1. car         

2. city        

3. book        

4. sandwich       

5. photo        

6. bus        

7. house        

8. fox         

9. glass        

10. bag        

11. fridge        

12. jar        

13. knife        

14. wife        

15. woman        

16. year        

17. toilet        

18. lady        

19. umbrella       

20. sister        
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20. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat! 

1. Hol van a kalap? 

             

2. Ki ez a férjezett nő? 

             

3. Mi ez a zöldség? 

             

4. Hol vannak a fekete tollak? 

             

5. Kik vannak itt? 

             

6. Ki az a csúnya gyerek? 

             

7. Hol vannak a szőnyegek? 

             

8. Hol vannak a kanalak és a kések? 

             

9. Ki az az idős férfi? 
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21. FELADAT 

Tedd többes számba a mondatokat! 

1. The shelf is small. 

             

2. Is the cup empty? 

             

3. This is a long street. 

             

4. That fridge is open. 

             

5. The child isn’t hungry. 

             

6. Is the baby happy? 

             

7. Is the knife dirty? 

             

8. The hat is ugly. 

             

9. It is a beautiful office. 
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22. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat! 

1. Azok a villák nem hosszúak. 

             

2. Hol vannak vörös rókák? 

             

3. Ezek a férjek magyarok. 

             

4. Ez a gyümölcs friss? 

             

5. Azok a lekváros üvegek nem piszkosak. 

             

6. Ez a zöld alma rossz. 

             

7. Azok a bolti eladók vékonyak? 

             

8. Ez a gazdag nő csinos. 

             

9. Ez a leves finom. 

             

10. Azok a titkárnők csúnyák? 
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23. FELADAT 

Karikázd be a dőlt betűs szavak közül azt, amelyik beleillik a 

mondatba! 

1. We is/are Hungarian students. 

2. Where is the black hats/hat? 

3. Who/What is that woman? 

4. The black cups are on the shelfes/shelves. 

5. They aren’t/are’nt very good teachers. 

6. This is a/an good umbrella. 

7. The tomato soup/soups is good. 

8. Where/Who is the toilet? 

9. These vegetables are not green, they are/it is red. 

10. Is Rome in Spain? – No, it is/isn’t. 

11. Jane and Mary are thirsties/thirsty. 

12. He’s/Hes fifteen years old. 

13. The glass/glasses are on the table. 

14. These flowers are fresh/freshes. 

15. Is it/this a boy? 

16. Helen is not a student, she’s a/- teacher. 

17. The husband/husbands are hungry. 

18. This jam jar/bottle is dirty. 

19. John is a/- good friend. 

20. Is this/that a cat here? 
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11. FEJEZET 

ELÖLJÁRÓSZAVAK 

Az elöljárószavak szintén az angol nyelv leggyakoribb szavai közé 

tartoznak.  

Elöljárószavak nincsenek a magyar nyelvben, és talán pont ezért 

okoznak sok galibát a tanulóknak. Pedig használatuk nem nehéz, de ha 

itt az elején elveszíted a fonalat, akkor nehéz lesz felgombolyítani. 

Tanfolyamom első részében a legfontosabb helyre utaló 

elöljárószavakat gyakorolhatod be, ráadásul videó segítségével, ezért 

feltétlen nézd meg őket a teljes megértés végett! 

Az elöljárószavak kis szavak, melyek helye főnevek és névmások 

előtt van, és valamilyen kapcsolatot fejeznek ki a mondatban. 

Utalhat helyre, időre, kifejezhetnek mozgást és irányt is. Igen 

gyakori pici szavak. 

Tanfolyamom első részében, így ebben a könyvben is a leggyakoribb 

helyre utaló elöljárószavakat fogod megtanulni és begyakorolni, azután 

majd jöhet a többi. 

 

The man is on the chair. – A férfi a széken van. 

ON egy elöljárószó, ami a fenti példában a szék és a férfi kapcsolatát 

fejezi ki. 

Nem mindig úgy fordítjuk, hogy –on, ezért sose így tanuld meg, azaz 

ne a magyar megfelelőjét magold be, inkább sok gyakorlatot végezz el, 

és ismételj, valamint alkoss saját mondatokat! Egyszóval: használd a 

szavakat, ne magolj! 
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IN – valami belsejében 

The cat is in the bag. – A macska a táskában van. 

További mondatok az IN szóval: 

Mary's in the bank. – Mary a bankban van.  

Tom and Ann are in the cinema. – Tom és Ann moziban vannak.  

The students are in the supermarket. – A diákok a szupermarketben 
vannak.  

The umbrella isn't in the fridge. – Az esernyő nincs a hűtőben.  

Is the hospital in this street? – A kórház ebben az utcában van?  

 

ON – valami felszínén, rajta 

The man is on the chair. – A férfi a széken van. 

További mondatok az ON szóval: 

The book is on the shelf. – A könyv a polcon van. 

The hamburger is on the table. – A hamburger az asztalon van. 

The letters are on the fridge. – A levelek a hűtőn vannak. 

The pot is on the cooker. – A lábos a tűzhelyen van. 

The cat is on the chair. – A macska a széken van. 
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IN FRONT OF – valami vagy valaki előtt helyezkedik el (ez egy 

összetett szókapcsolat, ebből a három részből áll, külön-külön már 

mást jelentenek). 

He's in front of the window. –  Az ablak előtt van. 

További mondatok az IN FRONT OF szókapcsolattal: 

I'm in front of the church. – A templom előtt vagyok.   

The boys are in front of the school. – A fiúk az iskola előtt vannak.  

They're in front of the supermarket. – A szupermarket előtt vannak.  

John's in front of the cooker. – John a tűzhely előtt van. 

 

NEXT TO – valami vagy valaki mellett, az oldalánál helyezkedik el (ez 

egy összetett szókapcsolat, ebből a két részből áll, külön-külön már 

mást jelentenek). 

George is next to Mary. – George Mary mellett van. 

További mondatok a NEXT TO szókapcsolattal: 

The bank’s next to the post office. – A bank a posta mellett van.  

The man's next to the woman. – A férfi a nő mellett van.   

The cat’s next to the dog. – A macska a kutya mellett van.  

The cup's next to the hamburger. – A csésze a hamburger mellett van.  

The hotel’s next to the cinema. – A szálloda a mozi mellett van. 
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NEAR – valami vagy valaki közelében van 

The clock is near the bed. – Az óra ágy közelében van. 

További mondatok a NEAR szóval: 

Helen's near Bob. – Helen Bob közelében van. 

The woman is near the desk. – A nő az íróasztal közelében van. 

The elephant's near the apple tree. – Az elefánt az almafa közelében 
van. 

The teacher's near the blackboard. – A tanár a tábla közelében van. 

The house's near the road. – A ház közel van az úthoz. 
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24. FELADAT 

A kép segítségével válaszd ki, hogy melyik elöljárószó illik a 

mondatba! 

1.   The alarm clock is     the bed.  

a. on   b. in   c. next to 

2.   The man is      the door. 

a. in   b. in front of c. on 

3.  The man is     the armchair. 

a. near  b. in   c. in front of 

4.  The numbers are      the board. 

a. in   b. near  c. on 
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5.   The milk is     the man. 

a. near  b. on   c. next to 

 

6.  The glasses are      the table. 

a. on   b. in front of c. in 

 

7.   This man is      the table. 

a. next  b. near  c. in 

8.    The girl is     the table. 

a. in   b. in front of c. next to 

9.   The man is     the woman. 

a. in front of b. in the front c. in front 
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10.  The man is     the fridge. 

a. in   b. near  c. on 

11.   The cake isn’t     the plate. 

    a. in   b. on   c. next 

12.  The dog is    the man. 

    a. in   b. on   c. next to 

13.   The girl isn’t     the water. 

    a. near  b. next to  c. in 

14.  The woman is     the bathtub. 

    a. next to  b. in   c. near 
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25. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat! 

1. What’s that next to the table? 

             

2. Is the cat next to the girl? 

             

3. The church isn’t next to the shop.  

             

4. Are the boys next to the table? 

             

5. The fridge is next to the counter. 

             

6. The thin girl isn’t next to the mother. 

             

7. Is the cup next to the knife? 

             

8. Isn’t the spoon next to the sink? 

             

9. The houses are next to the school. 

             

10. Gina is next to the DVD player. 
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26. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat a NEXT TO gyakorlására! 

1. A csészék a hamburger mellett vannak.  

             

2. A lányok a fiúk mellett vannak.   

             

3.  A poharak nem a mosogató mellett vannak.  

             

4. Mary a templom mellett van?  

             

5. Joe nem az iskola mellett van.  

             

6. Az idős orvos a szupermarket mellett van.  

             

7. Az asztal nem a szék mellett van.   

             

8. A tollak a telefon mellett vannak.  

             

9. A fiatal lányok a székek mellett vannak?  

             

10. A macska a mosogató mellett van a konyhapulton. 
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27. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra az IN szó gyakorlására! 

1. A macska a dobozban van. 

             

2. A toll a kalapban van. 

             

3. Ez a tanuló az irodában van. 

             

4. Az orvos nincs a hotelban. 

             

5. Az anya a konyhában van. 

             

6. A gazdag férfi ebben a hotelban van. 

             

7. A tanár az iskolában van. 

             

8. Az apa a házban van. 

             

9. A kutya a fürdőszobában van. 

             

10. A ceruzák ebben a dobozban vannak. 
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28. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! Még mindig az IN 
elöljárószó gyakorlására. 

1. The fork isn’t in the teapot. 

             

2. The knife’s in the kitchen. 

             

3. Is the child in the garden? 

             

4. The businessmen are in the bank. 

             

5. The dustbin’s in that office. 

             

6. These telephones are here. 

             

7. The black cat’s in the bathroom. 

             

8. The white bags aren’t in that cupboard. 

             

9. The red clocks aren’t in the supermarket. 

             

10. The small girls are in the park. 
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29. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. The girls are in front of the bank. 

             

2. The cat’s in front of the window. 

             

3. They’re in front of the car.  

             

4. What’s in front of the bank? 

             

5. Are the women in front of the school? 

             

6. I’m in front of the kitchen counter. 

             

7. That pretty woman’s in front of the restaurant. 

             

8. Is the restaurant in front of the church? 

             

9. The boys aren’t in front of the bank. 

             

10. The café’s in front of the post office. 
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30. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra! 

1. Az üveg a tányér előtt van. 

             

2. A szemetes a konyhapult előtt van. 

             

3. A vajaskenyér a kávé előtt van. 

             

4. A gazdag férfi a bank előtt van. 

             

5. A kés és a kanál a főtt tojások előtt vannak? 

             

6. A gyerekek a számítógép előtt vannak. 

             

7. A csirke nincs a szekrény előtt. 

             

8. A fiatal lány a férfi előtt van. 

             

9. Az almák a kosár előtt vannak? 

             

10. A tej nem a tűzhely előtt van. 
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12. FEJEZET 

BIRTOKOLJUNK – HAVE GOT 

HAVE GOT ige jelen ideje 

Az első részben már megtárgyaltuk az angol nyelv legfontosabb szavát, 
és az eddigi feladatok minden mondatában szerepelt, ez a BE ige volt. 

Most jöjjön az angol nyelv második leggyakoribb és legfontosabb igéje, 
ez pedig a HAVE ige, ami sok mindent jelent az angol nyelvben, de mi 
most a birtoklással foglalkozunk. 

Birtoklást fejez ki, vagy valaki külsejét is ezzel a szóval fejezzük ki, 
illetve ha valami valamit tartalmaz, akkor is ezt az igét használjuk. 
Ezekre láthatsz most példákat: 

 

I have a dog. – Van egy kutyám. 

This book has 200 pages. – Ennek a könyvnek 200 oldala 
van. 

He has brown hair. – Barna haja van. 

Sokféle angol nyelv van (brit, amerikai, ausztrál és még sorolhatnám), 
mind hangzásukban, mind nyelvtanukban és szókincsükben vannak 
eltérések, és ezt fontos figyelembe venned, amikor tanulod ezt a 
nyelvet. Szerencsére az alapok azért nem annyira különböznek, inkább 
a szóhasználat és a kiejtés különbsége dominál. 

Mi most ennél az igénél a brit használatot fogjuk megtanulni, ez pedig a 
HAVE GOT (a brit angol gyakrabban használja, mint például az 
amerikai).  

Feltétlenül menj a tanfolyamom leckéjéhez, és hangosan gyakorolj, 
hallgasd meg a példamondatokat! 
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HAVE GOT egy állandósult szókapcsolat, ebből a HAVE szó az ige, 
ezért „ő” az, ami változik egyes szám harmadik személyben, és mivel 
HAVE az ige, hozzá tesszük a tagadószót is, és vele vonjuk össze, 
hasonlóan a BE igéhez. 

 

Állítás (ha megfigyeled, akkor it egyetlen személyben, egyes szám 
harmadik személyben – he, she, it – van változás, ilyenkor HAS 
használatos) 

I have got money. – Van pénzem. 

You have got money. – Van pénzed./Van pénzetek. 

She has got a table. – Van asztala. 

He has got a pen. – Van tolla. 

It has got a plate. – Van tányérja. (például a macskának) 

We have got money. – Van pénzünk. 

They have got money. – Van pénzük. 

Össze is vonhatod a névmást a have/has igével. 

I’ve got a plate. – Van tányérom. 

You’ve got a plate. – Van tányérod./Van tányérotok. 

She’s got a plate. – Van tányérja. 

He’s got a plate. – Van tányérja. 

It’s got a plate. – Van tányérja. (például a macskának) 

We’ve got a plate. – Van tányérunk. 

They’ve got a plate. – Van tányérjuk. 
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Tagadás (a tagadószót összevonhatod a HAVE szóval, és mint látod a 
NOT szó a HAVE és a GOT szavak közé kerül) 

 

I have not got a plate. / I haven’t got a plate. – Nincs tányérom. 

You have not got a plate. / You haven’t got a plate. – Nincs 
tányérod./Nincs tányérotok. 

She has not got a plate. / She hasn’t got a plate. – Nincs 
tányérja. 

He has not got a plate. / He hasn’t got a plate. – Nincs tányérja. 

It has not got a plate. / It hasn’t got a plate. – Nincs tányérja. 
(például a macskának) 

We have not got a plate. / We haven’t got a plate. – Nincs 
tányérunk. 

They have not got a plate. / They haven’t got a plate. – Nincs 
tányérjuk. 

Kérdés 

Kérdésnél is megváltozik a szórend, ilyenkor a HAVE ige kerül előlre, a 
többi szó ott marad, ahol volt. 

Have I got a plate? – Van tányérom? 

Have you got a plate? – Van tányérod?/Van tányérotok? 

Has she got a plate? – Van tányérja? 

Has he got a plate? – Van tányérja? 

Has it got a plate? – Van tányérja? 

Have we got a plate? – Van tányérunk? 

Have they got a plate? – Van tányérjuk? 
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Rövid válasz 

Have you got money? – Yes, I have. / No, I haven’t. No, I have 
not. 

Has she got a pen? – Yes, she has. / No, she hasn’t. No, she has 
not. 

Has he got a table? – Yes, he has. / No, he hasn’t. No, he has not. 

Has it got a plate? – Yes, it has. / No, it hasn’t. No, it has not. 

Have we got money? – Yes, you have. / No, you haven’t. No, you 
have not. 

Have you got a house? – Yes, we have. / No, we haven’t. No, we 
have not. 

Have they got a cat? – Yes, they have. / No, they haven’t. No, 
they have not. 
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31. FELADAT 

Egészítsd ki az üres helyeket a have vagy a has szavakkal! 

1. Mary     got a house. It’s nice. 

2.     Thomas got a cat?  

3. They are happy. They     money in the bank. 

4. George,     you got a cigarette? 

5. I     got a lamp on the table. 

6. The cat     got fish on the plate. 

7. Ann and Karen     got books on the shelf. 

8.     Ann got forks and knives on the counter? 

9. You and Helen     got a sad dog. 

10. The dogs     got houses in the garden. 

11. These flowers     got beautiful colour. 

12. The man     got short hair. 

13. The town     got three churches. 

14. I     got two armchairs in the bedroom. 

15.     Helen and Alex got a new cooker? 

16.    the city got a clock on the church? 

17. Mrs Morton and Mr Morton     got a new calendar.  

18.    you got coffee for breakfast? 

19.    they got brothers and sisters? 

20. He     not got a new job. 

21.     you got neighbours? 

22. The mother     got white plates and cups. 

23. The small children     got an ugly dog. 
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32. FELADAT 

Válaszolj a kérdésekre rövid válasszal! 

1.  Has Mary got a nice house?  

– Yes,        

2. Have Tom and Jeff got money in the bank?  

– No,        

3. Have you got friends?  

– Yes,        

4. Has this house got a garden? 

– No,        

5. Has this man got a wife?  

– Yes,        

6. Has Joanna got brothers? 

– No,        

7. Has Pete got sisters? 

– Yes,        

8. Have these men got wives? 

– Yes,        

9. Have those women got husbands? 

– No,        

10. Have these boys got soup? 

– Yes,        

11. Has this girl got a sandwich? 

– No,        
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33. FELADAT 

Írd le a következő mondatokat kérdő szórendben! 

1. I have got a poor friend. 

             

2. Janet has got money in the bank. 

             

3. Mark has got a pretty wife. 

             

4. Marian has got nice children. 

             

5. I have got photos on the wall. 

             

6. The cat has got milk. 

             

7. She has got a rich husband. 

             

8. Helen has got a thirsty friend. 

             

9. This town has got two rivers. 

             

10. These teachers have got a hundred students. 

             

11. The grandmother has got a nice kitchen. 
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34. FELADAT 

Írd le ezeket a mondatokat tagadásban! Használj összevont alakot, 
ahol lehet! 

1. I have got a poor friend. 

             

2. Janet has got money in the bank. 

             

3. George has got a pretty wife. 

             

4. Marian has got nice children. 

             

5. I have got photos on the wall. 

             

6. The cat has got milk. 

             

7. She has got a rich husband. 

             

8. Julie’s got a nice house. 

             

9. The city’s got three cinemas. 

             

10. This bedroom’s got a big bed. 
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35. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra! 

1. Jamesnek nagy háza van. 

             

2. A nagypapának és a nagymamának öt macskája van. 

             

3. Öt könyved van a polcon?  

             

4. Mary-nek két számítógépe van. 

             

5. Van túród és vajad a hűtőben? 

             

6. Van nagymamám, de nincsen nagyapám. 

             

7. Johnnak nagy farmja van csirkékkel. 

             

8. Nincs pénzem a bankban. 

             

9. A szegény embernek tíz éhes gyermeke van. 

             

10. Annak a férfinak és annak a nőnek nincsenek gyermekeik. 

             

11. Éhes vagyok. Vannak tojásaid a hűtőben? 
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13. FEJEZET 

A KIS BIRTOKOS SZAVACSKÁK 

 

My friend is fat. – A barátom kövér. 

My szócska arra utal, hogy kihez tartozik valami – az én …. om. 

Nem fordíthatjuk le egyetlen szóval, hiszen ezek a birtokos 

szavacskák önállóan nem állhatnak, valamilyen főnévnek kell 

mellettük lenni: my cake – a sütim 

Nézzük meg a többi személyben is: 

your house – a (te) házad 

Your house is big. – A házad nagy. 

his friend – az (ő) barátja (ha fiúról, férfiról van szó) 

His friend is in the garden. – A barátja a kertben van. 

her table – az (ő) asztala (ha lányról, nőről van szó) 

Her table is dirty. – Az asztala piszkos. 

its plate – a tányérja (ha élettelen dologról vagy állatról, növényről 

van szó) 

Its plate is empty. – A tányérja üres. 

your children – a (ti) gyerekeitek 

Your children are ugly. – A gyerekeitek csúnyák. 

their teacher – a tanáruk 

Their teacher is happy. – A tanáruk boldog. 
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GYAKORI HIBA szokott lenni, hogy a tanuló a határozott névelőt is a 

szavacska elé teszi. Ez helytelen, hiszen maga ez a szó már konkrét 

dologra, személyre utal, benne van a jelentésében! 

HELYTELEN: This is the my house. 

HELYES: This is my house. 
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36. FELADAT 

Írd be a kihagyott helyekre a megfelelő birtokos szavacskát! 

1. The dog’s got fish on      plate. 

2. Mary’s got shelves in      kitchen. 

3. Arthur and Bob have got a telephone in      room. 

4. We’ve got a supermarket and a post office in      
street. 

5. You’ve got fish in      fridge. 

6. Fred’s got a television in      room. 

7. Mrs Jenkins has got students in      classroom. 

8. Sheila and Henriette have got umbrellas in      room. 

9. We’ve got vegetables and fruit in      garden. 

10. I’ve got a book on      shelf. 

11. The mother’s got white counters in      kitchen. 

12. Mr Pope’s got tomatoes and eggs in      fridge. 

13. Have you got money in     bank? 

14. Mrs Black and Mr Black have got books on    shelves. 

15. What have you got in      house? 

16. Who has she got in     house? 

17. These dogs haven’t got meat on      plates. 

18. This cat hasn’t got fish on     plate. 

19. My grandmother’s got a dustbin in    room. 

20. The living room has got two clocks on      walls. 

21. The children haven’t got biscuits on      plates. 

22. Have these people got cats in      house? 
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37. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra! 

1. Mi a neved? 

             

2. Hol van a macskám? 

             

3. A telefonotok a szobában van? 

             

4. Hol van a sütim? 

             

5. Hol vannak a gyerekeik? 

             

6. A gyerekeik a szobában vannak. 

             

7. A sütije az asztalán van. (fiúé) 

             

8. A templomom közel van. 

             

9. A macska éhes. A tányérja üres.  

             

10. Mary boldog. A gyerekei nem éhesek. 

             

11. Hány éves a fiad? 
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14. FEJEZET  

THERE IS/ARE SZERKEZET 

Amikor egy új nyelvet tanulunk, önkéntelenül is a saját 
anyanyelvünkhöz hasonlítjuk. 

Ez természetes folyamat, és ahányszor segít, annyiszor gondot is 
okozhat. 

Próbálunk a magyar logika szerint gondolkozni, de az angol teljesen 
más nyelv. Más a logikája, és elegendő gyakorlással rá fogsz érezni. De 
ez egy folyamat, így kérlek, ne légy türelmetlen! 

A there is/are szerkezet is egy sajátosság, nevezzük állandósult 
szókapcsolatnak, mert együtt van értelme. 

Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha úgy általában 
valaminek vagy valakinek a létezését akarjuk kifejezni 
VALAHOL.  

A hangsúly a „valahol” szón van, és azon, hogy nem konkrét, határozott 
dolgokról vagy személyekről beszélünk. 

 

There is a cake on the table. – Van egy torta az asztalon. 

 

There are two people in the bed. – Két ember van az ágyban. 

Az IS igét összevonhatod a THERE szóval, de írásban az ARE szót ne 
vond össze a THERE szóval, nem jellemző. 
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38. FELADAT 

Igaz vagy hamis? Nézd meg a képet, olvasd el az állításokat, és írd a 
mondatok mellé, hogy igaz vagy hamis! 

 

1. There’s a lamp next to the wall.       

2. There’s a cat in the room.        

3. There are two men in the room.      

4. There are bottles on the floor.       

5. There’s a window in the room.       

6. There’s a dog on the carpet.        

7. There are two armchairs.        

8. There’s a girl on the floor.       

9. There are girls in the armchairs.      

10. There are two lamps in the room.      

11. There’s a lamp next to the armchair.      

12. There’s a table near the girl.        
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15. FEJEZET 

THERE IS/ARE SZERKEZET  

KÉRDÉS, TAGADÁS, RÖVID VÁLASZ 

Figyeld meg, mi történik kérdésnél, tagadásnál, és hogyan szerkesztjük 

meg a rövid választ! 

 

Is there a cake on the table? – Van torta az asztalon? 

Is there a man next to the table? – Van férfi az asztal 

mellett? 

Are there candles on the cake? – Vannak gyertyák a tortán? 

Is there a cake on the table? – Yes, there is. 

Is there a woman next to the table? – No, there isn’t. 

 

Is there a flower on the desk? – No, there isn’t. There isn’t a 

flower on the desk. 

Are there books on the desk? – No, there aren’t. There aren’t 

books on the desk. 

Is there a man near the desk? – Yes, there is. There’s a man 

near the desk. 
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39. FELADAT 

Írd le tagadásban a következő mondatokat! 

1. There’s a clock on the wall. 

             

2. There are two girls in the room. 

             

3. There are two cats in the room. 

             

4. There’s a red carpet on the floor. 

             

5. There are two pictures on the wall. 

             

6. There are books on the floor.  

             

7. There’s a girl on the carpet. 

             

8. There’s a cat on the sofa. 

             

9. There are eggs in the fridge. 

             

10. There are two lamps in the room. 

             

11. There’s a girl in front of the shop. 
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40. FELADAT 

Válaszolj rövid válaszokkal a kérdésekre a kép alapján! 

 

1. Are there two pots on the cooker? –        

2. Is there a clock on the wall? –         

3. Is there a bottle on the counter? –        

4. Are there cats on the counter? –        

5. Is there fruit next to the bottle? –        

6. Is there an apple near the sink? –        

7. Are there plates on the shelf? –         

8. Are there glasses on the shelf? –        

9. Is there a chicken on the cooker? –        
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41. FELADAT  

Egészítsd ki a mondatokat az IS,  ARE vagy ISN’T,  AREN’T szavakkal 
a kép alapján! 

 

1. There      a chair in the living room. 

2. There      two lamps in the living room. 

3. There      a table in the living room. 

4. There      books in the living room. 

5. There      pictures in the living room. 

6. There      flowers in the living room. 

7. There      glasses in the living room. 

8. There      an armchair in the living room. 

9. There      shelves in the living room. 

10. There      books on the shelf. 

11. There      books on the table. 

12. There      a fridge in the living room. 

13. There      a sofa near the shelves. 

14. There      windows in the living room. 
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16. FEJEZET 

SOME/ANY 

Ismét két apró szavacskát mutatok meg neked, melyek az angol nyelv 
leggyakrabban használt szavai között vannak. 

Ha tanfolyamom tanulója vagy, akkor többször hallottad tőlem azt, 
hogy ha folyékonyan akarod beszélni a jövőben az angol nyelvet, akkor 
le kell szoknod a fordításról.  

Igen, tudom, vannak fordítási feladatok a könyvben. Nem erről 
beszélek. 

A könyv fordítási feladatainak célja a mondatszerkezetek begyakorlása, 
nem pedig a fordítás maga. 

Ahhoz, hogy folyékonyan tudj beszélni, értened kell a szavakat, melyek 
alatt azt értem, hogy ha meghallod vagy elolvasod a szót, akkor nem 
szabad a magyar megfelelőnek beugrania, hanem értened kell és kész. 

Mindezt azért hangsúlyozom, mert rengeteg olyan szót kell 
megtanulnod, amelynek nincs is egészen pontos magyar megfelelője. 
Mert mi magyarok másképp gondolkozunk, és a mi nyelvünk egészen 
máshogy jött létre, más a logikája. 

Ilyen a SOME/ANY is. Talán a valamennyi szó lenne rá a 
legpontosabb, de ennél jóval részletesebb magyarázatot kapsz tőlem. 

Meg kell értened a szónak a jelentését, hogy mit is akar pontosan 
közölni, hogyan használja az angol, milyen mondatokban, és azután 
gyakorolnod kell. 

A some/any szavakat akkor használja az angol, ha nem akarja 
pontosan kifejezni, hogy mekkora mennyiségről van szó (hány liter, 
darab stb), csak úgy általánosságban beszél.  

 

There are four lamps in the street. – Négy lámpa van az 

utcában. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy négy darab. 
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There are some lamps in the street. – Valamennyi lámpa 

van az utcában./Vannak lámpák az utcában. 

A beszélő nem tartja fontosnak, hány lámpa van a szobában, vagy 

egyszerűen csak nem tudja. 

SOME vagy ANY 

Az általános szabály az, hogy a SOME szót állító mondatokban 

használjuk, míg az ANY szót tagadásban és kérdésben.  

1) ha a főnév egyes számban van, és megszámlálható főnév, akkor 

használd az A/AN névelőt: I’ve got an apple. Van (egy) almám. 

2) Ha a szó többes számban van, és nem fontos, vagy nem tudjuk a 

mennyiségét, használd a SOME/ANY szavakat: I’ve got some 

apples. Vannak almáim. 

3) Ha a szó megszámlálhatatlan főnév, tilos A/AN névelőt használnod, 

használd a SOME/ANY szavakat: I’ve got some coffee. Van 

kávém. 

 

 She’s got some apples. Vannak almái. 
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I’ve got some boxes. Vannak dobozaim.  

He’s got some vegetables. Vannak zöldségei. 

Has she got any fodd? Van étele?  

He hasn’t got any hair. Nincs haja.          

He hasn’t got any food. Nincsen ennivalója. 
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42. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a SOME vagy ANY szóval! 

1. Have you got     brothers and sisters? 

2. We have got      fish but we haven’t got 

     apples. 

3. Have you got      money in your pocket? 

4. That man has got      guns. 

5. Has your father got      hair? 

6. I haven’t got      flowers in my kitchen. 

7. There are      tomatoes and apples in the fridge. 

8. Is there      butter on the table? 

9. There aren’t      onions in the basket. 

10. Is there     water in the bottle? 

11. Has she got      children? 

12. Are there      hotels in this city? 

13. There aren’t      chickens in this farm. 

14. Is there     fruit here? 

15. I’ve got     pictures on the wall. 

16. There aren’t      flowers in this park. 

17. Is there      butter in the cupboard? 

18. We’ve got      fish on the counter. 

19. There are      eggs in the fridge. 

20. Have you got      clocks in your bedroom? 

21. Mary’s got      books on her shelves. 

22. There are      pens and pencils on my desk. 
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43. FELADAT 

Írd be az üres helyekre az A, AN vagy SOME szót! 

1.          letter 

2.        spinach 

3.         books 

4.       people 
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5.          umbrella 

6.         vegetables 

7.         paper 

8.        keys 

9.          newspaper 
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10.         meat 

11.         old man  

12.         apples 

13.           milk 

14.       dog 
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15.         music 

16.          apple 

17.         
biscuits 

18.         butter 

19.           dogs 

20.         
sandwich 
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17. FEJEZET 

ISMÉTLÉS 

Mielőtt újabb mondatszerkesztésről tanulnánk, foglaljuk össze az eddig 
tanultakat! 

A következő feladatoknál már alkalmaznod kell az előző 16 részben 
tanultakat is! 

Figyelj nagyon oda arra, hogy ha valamiben bizonytalan vagy, akkor 
menj vissza, olvasd újra a szabályokat, próbálj meg saját magad alkotta 
példákat hozni, és utána végezd el az előző gyakorlatokat! 

Törekedj a tökéletességre, még ha figyelmetlen voltál, akkor is végezd 
addig a feladatokat, amíg hibátlanok lesznek! 

Ténylegesen a kisujjadból kell kiráznod az egészet! 

Hiszen milyen jó érzés lesz, ha már csak a beszédre kell figyelned, és 
nem arra, hogy helyes-e a mondat, és hogy milyen szót használj! 
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44. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat! 

1. Az a nő csinos. 

           

2. Ezeknek az idős nőknek vannak gyermekeik? 

           

3. Az a szép nő az én anyám. 

           

4. Van gyümölcs az asztalodon? 

           

5. Ez nem az én könyvem. 

           

6. Ezek a számítógépek rosszak. 

           

7. Van szőnyeg a szobádban? 

           

8. Ez a vékony lány éhes. 

           

9. A paradicsom és a paprika a hűtőben vannak. 

           

10. Nincs sajt és tej a hűtőjében. 
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45. FELADAT 

Alkoss mondatokat a példa alapján! 

Példa: George is a teacher. He’s rich. – George is a rich teacher. 

1. Mary is a woman. She’s poor. 

           

2. I’m a doctor. I’m hungry. 

           

3. They’re boys. They’re happy. 

           

4. This is a dog. It’s thirsty. 

           

5. You’re a man. You’re poor. 

           

6. Mr Johnson is young. He’s a doctor. 

           

7. Kate is a girl. She’s pretty. 

           

8. I’m a woman. I’m short. 

           

9. He’s a man. He’s tall. 
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46. FELADAT 

Mindegyik mondat hibás, találd meg, és javítsd ki! 

1. These children are happies.  

           

2. This a dirty child. 

           

3. This hugry boy is my son. 

           

4. Thies boys are in the park. 

           

5. Those vegetable is fresh. 

           

6. Those dog are hungry. 

           

7. Are these man married? 

           

8. Those hotels not are dirty. 

           

9. There’s some jam in the bottle. 
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47. FELADAT 

Tedd kérdő szórendbe a következő mondatokat! 

1. John is a student.  

           

2. Peter is a teacher. 

           

3. Helen is a woman. 

           

4. That cat is hungry. 

           

5. Robert is a boy. 

           

6. Ann is a child. 

           

7. Lilly is a student. 

           

8. Rex is a hungry dog. 

           

9. This garden has got some flowers. 

           

10. There is some meat and milk in my fridge. 
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48. FELADAT 

Írd le a következő mondatokat tagadásban! 

1. My grandmoter’s got some houses. 

           

2. There are some people in this hotel. 

           

3. The cat has got some meat on its plate. 

           

4. There are some pens and pencils on your desk. 

           

5. We’ve got some fresh peppers and tomatoes. 

           

6. Mary’s got some children. 

           

7. Your English teacher’s got some money in the bank. 

           

8. There’s some fish in the fridge. 

           

9. There are some books on my shelf. 

           

10. There’s some milk in his glass. 
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49. FELADAT 

Egészítsd ki az üres helyeket a megfelelő személyes névmással (I, you 

stb) vagy birtokos szavacskákkal (my, your stb)! 

1. Helen is my daughter.     is in her room. 

2. Where’s Tom?     is in the supermarket. 

3. Have you got any butter on     bread? 

4. My grandmother’s got a dog.     is always hungry. 

5. His neighbours have got two cats.     are always happy. 

6. I and my husband have got a beautiful flat in this town.  

    are happy here. 

7. I’ve got a sister.     name’s Alice. 

8. We have got a kitchen in     house. 

9. There are apples on the table.     are fresh. 

10. There is not any money in my pocket.     is empty. 

11. She’s got very good books.     are on her shelves. 

12. I’ve got coffee in     cup. 

13. Peter’s got a sister.      is a teacher. 

14. I’ve got two brothers.     are 23 years old. 

15. My grandmother’s got a dog.     name’s Bobby. 

16. These are Bob and Alice in the picture.     are married. 

17. The children have got some chocolate on     desk. 

18. Have     got any bacon at home? No, we haven’t. 
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50. FELADAT 

Válaszolj „rövid válasszal” a következő kérdésekre! Ahol lehet, 

használj összevont alakot! 

1. Is this a door?     – Yes,      .  

2. Are you poor?     – No,      . 

3. Are they doctors?    – Yes,      . 

4. Is this table dirty?    – Yes,      . 

5. Is Molly a nice girl?    – No,      . 

6. Is John in this hotel?   – No,      . 

7. Is Jenny a doctor?    – Yes,      . 

8. Is your father rich?    – No,      . 

9. Is your sister poor?    – Yes,      . 

10. Are those boys students?  – No,      . 

11. Is this tomato fresh?   – Yes,      . 

12. John, are you hungry?   – Yes,      . 

13. Is this an old photo?   – No,      . 

14. Is this living room big?   – Yes,      . 

15. Are your friends happy?   – Yes,      . 

16. Is this woman pretty?   – No,      . 

17. Are your neighbours at home?  – No,      .  

18. Is this a new cup?    – Yes,      . 

19. Is Mr Jan your teacher?  – Yes,      . 
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51. FELADAT 

Írd a személy nevét a foglalkozása mellé! 

1. doctor:          

2. dentist:          

3. teacher:          

4. detective :         

5. nurse:          

6. student:          

 

 
 

 

 
Peter Barbara Harold 

 

 

 
 

Roy Jill Jane 
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52/A. FELADAT 

Egészítsd ki az előző feladat alapján a mondatokat! 

1. Peter      a teacher, he’s a     . 

2. Jane      a doctor,      a nurse. 

3. Barbara      a detective,       

a     . 

4. Jill is a      , she      a nurse. 

5. Roy      a dentist,      . 

6. Harold      a nurse,      . 

 

 

52/B. FELADAT 

Fordítsd le az előző feladat mondatait! 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             
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53. FELADAT 

Nézd meg a képet, és egészítsd ki a mondatokat a megfelelő 

melléknévvel: sad, big, ugly, bad, beautiful, white, green, fresh, 

thin, old, hungry, fresh! 

1.  

This woman isn’t     . 

2.    

Bill hasn’t got a       office. 

3.   

 There are some       apples in this basket. 

4.    

This milk isn’t       . 
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5.  

My neighbour, Mrs Peterson isn’t a      woman. 

6.  

My grandfather and grandmother are     people. 

7.  

This woman is       . 

8.  

This man is       . 
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9.  

George and his son are      . 

10.  

The snowman is      .  

11.  

This bread is      .  

12.  

These cakes are not      .   
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54. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat! 

1. A szomszéd moziban van. 

            

2. Hol van a házad?  

            

3. Mik ezek a poharamban? 

            

4. A tanárom egy jó ember. 

            

5. Az almák a mosogató mellett vannak. 

             

6. A szupermarket a templom közelében van.  

            

7. A fürdőszobában vagy? 

            

8. A szalonna és a paradicsom a kenyereden vannak. 

            

9. Az órátok a falon van. 

            

10. Van mozi a városodban? 
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55. FELADAT 

Írd be az üres helyre a megfelelő elöljárószót: in, on, next to 

1.  The alarm clock is    the 

cupboard. 

2.   The alarm clock is   the bed. 

3.    The boy is      the box. 

4.  The woman and the man are  

   the table. 
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5.    What’s    this egg? 

6.    The biscuits are    the 

plate. 

7.    The boy is    his bed. 

8.    The books are    the 

shelf. 

9.     Robin is     Jill. 
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10.   The food isn’t     the fridge. 

11.   The milk is     the table. 

12.   The man isn’t     the 

restaurant. 

13.    The apple is    the desk. 

14.   The boy is     the telephone. 

15.   The cups are    the table. 
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56. FELADAT 

Alakítsd át többes számúvá a mondatokat! 

1. This boy isn’t happy. 

          

2. That girl is pretty. 

          

3. This happy cat is on the bed. 

          

4.  That new basket is dirty. 

          

5. That pot is next to the cooker. 

          

6. This flower is white. 

          

7. That board is black. 

          

8. This cupboard is old. 

          

9. This woman is young. 

           

10. That hamburger is good. 
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57. FELADAT 

Alakítsd át egyes számúvá a mondatokat! Használj összevont alakot! 

1. These cups are in the sink. 

          

2. Those cats are on the table.  

          

3. These glasses are in the cupboard. 

          

4. Those telephones are white. 

          

5. These women are very pretty. 

          

6. Those kitchens are very dirty. 

          

7. These carpets are old. 

          

8. Those men are married. 

          

9. These ladies are short. 

          



126 
 

 

58. FELADAT 

Válaszolj igenlő rövid válasszal! 

Példa: Is this a pen? – Yes, it is. 

1. Is this a book?   

            

2. Are those doors green?  

            

3. Is the doctor in his house?  

            

4. Are the girls in their room?  

            

5. Is this woman a mother?  

            

6. Is this boy a brother?  

            

7. Is the egg on the table?  

            

8. Are the men in the kitchen?  

            

9. Is this table black?  
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59. FELADAT 

Válaszolj tagadó rövid válasszal! 

Példa: Is this a pen? –  No, it isn’t. 

1. Is this a clock?  

            

2. Are these clocks?  

            

3. Are the women in the garden?  

            

4. Is Mrs Nood in the kitchen?  

            

5. Is the white cat in that basket?  

            

6. Are George and Matt in the cinema?  

            

7. Are the flowers on the table?  

            

8. Is the door open?  

            

9. Is the dictionary on the table?  
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60. FELADAT 

A kép alapján válaszolj a kérdésekre!  

1.  

Where’s Patric? – He’s        . 

2.  

Where are the letters? –        the bag. 

3.  

Where’s the man? –         . 

4.  

Where are the people? –          . 
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5.  

Where are the suitcases? –          . 

6.  

Where’s Henry? –           . 

7.  

Where’s the fish? –           . 

8.  

Where’s the money? –          . 

9.  

Where are the cups? –           . 
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61. FELADAT 

Alakítsd át a mondatokat a példa szerint!  

Példa: The cats are fat. – They’re fat cats.  

 

1. The dog’s happy.  

             

2. The man is thin. 

             

3. The woman’s young. 

             

4. The doctor’s young. 

             

5. The teachers are nice. 

             

6. The books are old. 

             

7. The pencils are black. 

             

8. The table’s new. 

             

9. The computers are old. 
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10. The sons are dirty. 

             

11. The cups are old. 

             

12. The vegetables are Hungarian. 

             

13. The flower’s white. 

             

14. The girls are happy. 

             

15. The hotels are empty. 

             

16. The daughter’s hungry. 

             

17. The women are married. 

             

18. The cupboards are ugly. 

             

19. The daughters are thin. 

             

20. The cooker’s nice. 

             

21. The city is big. 
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62. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő birtokos szavacskákkal! 

1. We ’ve got books.      books are on the shelf.  

2. The man’s got a good restaurant. There are some people in  

    restaurant. 

3.  The wall’s beautiful.     colour is green. 

4. Mark and I have got a cat.     cat is black and white. 

5. Mary’s got a basket. There are thrity apples in    basket. 

6. My dogs have got some meat.     meat is fresh. 

7. I’ve got a computer.     computer isn’t old. 

8. Helen and     husband are happy.  

   children are young. 

9. I’ve got some eggs for breakfast.     eggs are 

boiled. 

10. Their house’s got a living room and three bedrooms. 

     rooms are big and nice. 

11. These businessmen have got nice offices.      offices 

are big and modern. 

12. I’ve got an attic.      attic’s big.  

13. Mr Crawford’s got a car.      car’s red. 

14. These businessmen have got two banks.      banks 

are rich. 

15. The children are hungry.      lunch’s on the table. 

16. The girl’s got some plates.     plates are in the 

cupboard. 
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63. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a THIS vagy a THESE szavakkal! 

1.     restaurant is beautiful. 

2.     lady is not very nice. 

3.     cups are empty. 

4. Are     apples in your basket? 

5.     bread is good. 

6.     plates are dirty. 

7.     plates are on the table. 

8.     pencil is on the fridge. 

9.     dustbins are black. 

10.     glasses are in the kitchen cupboard. 

11.     men and women are in church. 

12.      desk is in the living room. 

13.       boiled eggs are on the plate. 

14.      day is beautiful. 

15.      carpet is dirty. 

16.      breakfast is good. 

17.      cigarettes are old. 

18. Are      chickens hungry? 

19.      businessmen are rich. 
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64. FELADAT 

Írd be az üres helyre a megfelelő kérdőszót, majd a válaszodban a 

megfelelő személyes névmást! 

Példa:     is your credit card? –     is in my 

pocket. 

Where is your credit card? – It is in my pocket. 

1.     is Mrs Megpie? –     is a teacher. 

2.     is my coffee? –              is on the kitchen counter. 

3.      are the children? –     are in their room. 

4.      is that man? –     is my husband. 

5.      are those children? –      are my 

daughters. 

6.      old are your mother and father? –     

are 50 years old. 

7.    ’s that? –     is bread and butter. 

8.     are my friends? –           are in the post office. 

9.     is that happy woman? –    is my mother. 

10.     is your breakfast? –     is some toast. 

11.     is my lunch? –     is on the cooker. 

12.     are your friends? –     are Penny and Jim. 

13.     is my coffee? –     is in your cup. 

14.     colour is this apple? –     is green. 

15.     is that lady? –     is my wife. 
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65. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a WHAT vagy a WHO, és az IS vagy az 

ARE szavakkal! 

1.      that man? – He      my brother.  

His name      Pete. 

2.      those? – They      computers. 

3.     that? – That      Mr Jenkins,  

my teacher. 

4.     that? – That      my new cup. 

5.     his name? – Alan. 

6.     your new English teacher? – Mrs Perkinson.  

She     a very good teacher. 

7.     this? – This      my breakfast.  

They      boiled eggs with toast and tea. 

8.     your brother? – He      a 

doctor. 

9.      these? – They      bananas, 

green bananas. 

10.      my bananas? – They      in 

that basket. 

11.      this? – It     my new dress. 

12.      are they? – They      his old 

books. 
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18. FEJEZET 

WHOSE KÉRDŐSZÓ BIRTOKLÁSRA 

Most, hogy jól tudod az alapokat, jöhet az építkezés. Innentől kezdve 

bármi, amit tanulsz, az első 17 fejezetre épül. Ha jól begyakoroltad, és 

tényleg álmodból felkeltve is tudod, sokkal könnyebb lesz a 

későbbiekben minden. 

A tizedik fejezetben megtanulhattad a főbb kérdőszavakat, de egy 

kimaradt. Most, hogy már tudod a birtokos névmásokat is, könnyű lesz 

a begyakorlása.  

WHOSE 
Fontos, hogy kérdezni is meg tudd, kihez tartozik valami. Erre szolgál a 

whose /huːz/ kérdőszó, jelentése: kié, kinek a… 

Kétféleképpen használhatod. 

1) mutató névmásokkal (this/that/these/those) – a szórend ebben 

az esetben kétféle lehet, figyeld meg! 

 
Whose is this flower?/Whose flower is this? – Kié ez a 

doboz? 

 
Whose is that apple?/Whose apple is that? – Kié az az alma?  

 
Whose are these photos?/Whose photos are these? – Kinek a 

fotói ezek? 
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Whose are those books?/Whose books are those? – Kinek a 

könyvei ezek? 

2) személyes névmásokkal (I, you, he stb.) – egyetlen szórend 

lehet: WHOSE+FŐNÉV+IGE+SZEMÉLYES NÉVMÁS. 

 
Whose car is it? – Kinek az autója ez?  

 

Whose daughter is she? – Kinek a lánya ő?  

  

Whose apples are they? – Kinek az almái ezek? 

Gyakori kérdés tanulóimtól, hogy személyes névmást, vagy mutató 

névmást használjanak-e. Nos, ezt te döntöd el, avagy a beszélő: rá 

akarsz mutatni vagy sem.  
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66. FELADAT 

Alakítsd át a kérdést úgy, hogy személyes névmás legyen benne 

mutató névmás helyett! 

Például: Whose hat is this? – Whose hat is it? 

1. Whose cupboards are those? 

            

2. Whose daughter is this? 

            

3. Whose are those cups? 

            

4. Whose is this jar? 

            

5. Whose son is that? 

            

6. Whose is that hamburger? 

            

7. Whose pencils are those? 

            

8. Whose is this newspaper? 

            

9. Whose are these computers? 
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67. FELADAT 

Mindegyik mondat hibás, javítsd ki! 

1. Whose is onion this? 

            

2. Whose is it meat? 

            

3. Whose are those eggs here? 

            

4. Whose knives is it? 

            

5. Whose neighbour is you? 

            

6. Whose plates is empty? 

            

7. Whose is it music? 

            

8. Whose is egg this? 

            

9. Whose children is dirty? 

            

10. Whose these are teachers? 
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68. FELADAT 

Írd be az üres helyekre a megfelelő szavakat! A képek segítenek! 

 

1. Whose        is     ? 

2. Whose are these         ? 

3. Whose       are     ?  

4. Whose are             ? 

5. Whose is             ? 

6. Whose       is      ? 
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19. FEJEZET 

A BIRTOKOS NÉVMÁSOK 

Korábban már begyakorolhattad a birtokos szavacskákat, amelyek 

önállóan nem használhatóak, mindig ott van mellettük a főnév, amire 

utalnak. 

Helytelen: This is my.  

Helyesen: This is my book. – Ez az én könyvem.  

De léteznek önálló birtokos névmások is, ezek mellett pedig nem állhat 

főnév, ahogy a nevében is benne van, önálló. 

Helytelen: This is mine book.  

Helyesen: This book is mine. – Ez a könyv az enyém.  

Itt most felsorolom neked az összes önálló birtokos névmást, 
példamondattal együtt. Láthatod mellette a birtokos szavacskákat is, 
így a különbséget is jól láthatod. 

mine (májn) /maɪn/– az enyém 

This is my box. This box is mine.  

Ez az én dobozom. Ez a doboz az enyém. 

yours (józ $ jórz) /jɔːz $ jɔːrz/ – a tiéd 

This is your money. This money is yours. 

Ez a te pénzed. Ez a pénz a tiéd. 
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his (hiz) /hɪz/ – az övé (fiúé, férfié) 

This is his lunch. This lunch is his. 

Ez az ő vacsorája. Ez a vacsora az övé. (férfié, fiúé) 

hers (hőz $ hőrz) /hɜːz $ hɜːrz/ – az övé (nőé, 
lányé) 

This is her board. This board is hers. 

Ez az ő táblája. Ez a tábla az övé. (nőé) 

its (icc) /ɪts/ – azé, az övé (élőlények, tárgyak) 

This is its apple. This apple is its. 

Ez az ő almája. Ez az alma az övé. (a kukacé) 

 ours (áőrz) /aʊəz/ – a mienk 

This is our water. This water is ours.  

Ez a mi vizünk. Ez a víz a mienk. 
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yours (józ $ jórz) /jɔːz $ jɔːrz/ – a tiétek 

This is your breakfast. This breakfast is yours.  

Ez a ti reggelitek. Ez a reggeli a tiétek. 

theirs (ðeöz $ ðerz) /ðeəz $ ðerz/– az 
övéké 

These are their children. These children are theirs. 

Ezek az ő gyerekeik. Ezek a gyerekek az övéik. 
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69. FELADAT 

Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy az átalakított mondatokban 

ÖNÁLLÓ BIRTOKOS NÉVMÁSOK legyenek! 

Például: This is your friend. This friend is yours. 

1. These are your students.  

            

2. These are our farms. 

            

3. This is his hotel. 

            

4. These are her cups. 

            

5. That is your daughter. 

            

6. Those are my clocks. 

            

7. That is its milk. 

            

8. This is our church. 

            

9. Is this her cooker? 

            

10. That isn’t my son. 

            

11. Are these our balls? 
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12. This is their restaurant. 

            

13. These are our cats. 

            

14. Is this your car? 

            

15. These are her boiled eggs. 

            

16. These are your spoons. 

            

17. This is his office.  

            

18. Those are our cupboards. 

            

19. This is my cheese. 

            

20. This is your box. 

            

21. Those are her bags. 
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70. FELADAT 

A szó mellé írd be, hogy melyik önálló birtokos névmást használnád, 

ha azt akarnád kifejezni, hogy birtokolnak valamit: his, her, its, 

theirs 

Például: John –    Megoldás: his 

1. girl       

2. cat       

3. dogs       

4. Australia     

5. child      

6. Mary      

7. daughters    

8. son     

9. chicken       

10. fathers     

11. mother     

12. city     

13. England    

14. Paul     

 

71. FELADAT 

Egészítsd ki az üres helyeket a megfelelő önálló birtokos névmással! 

1. Mary’s got a new book. This book is       . 

2. My parents have got a new car. This car is      . 

3. Peter’s got two pens. These pens are       . 

4. Anna is hungry. This food is        . 

5. My dog is thirsty. The water is        . 

6. I’ve got a white bathtub. This bathtub is      . 

7. My neighbours have got two children. Those children are  

            . 

8. Johnny’s got a knife. This knife is       . 
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72. FELADAT 

Döntsd el, hogy melyik birtokos szó kell a mondatba!  

1. I’m John. This is      house. 

2. Helen’s got two cats. These cats are      . 

3. Is this your money? – No, it isn’t      . 

4. I’ve got a dog.      name is Husker. 

5. This is a beautiful kitchen.      walls are white. 

6. I’m happy.      children aren’t hungry and thirsty. 

7. Has Mary got a new computer? – Yes, this computer is    . 

8. These are your shelves. – Yes, they are      . 

9. Amber and John have got cigarettes. These are      

cigarettes. 

10. Whose is this bread and butter? Is it yours? – Yes, it is   . 

11. Debbie has got a dog.      dog is in the garden. 

12. Are you Hungarian?      name is not Hungarian. 

13. Sandra is my daughter. This bag is      .  

14. Emma has got a brother.     name is Charlie. 

15. Helen and      sisters, Alice and Cindy, are good 

students. 

16. She hasn’t got a credit card. This credit card is not     . 

17. These are John and Peter.     mother is Jane Watkins. 

18. We’ve got a new calendar. This calendar is     . 

19. This is my plate. This plate is       . 
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73. FELADAT 

Mindegyik hibás, javítsd ki! 

1. Hers mother is Helen Prey. 

            

2. Is mother yours happy? 

            

3. Mine name is Monic. 

            

4. Theirs hotels are very dirty. 

            

5. Mine attic is very big. 

            

6. Where is the bacon your? 

            

7. Their the DVD player is not new. 

            

8. Is that cat her? 

            

9. The name mine is Henry. 

            

10. Ours daughter is happy. 
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74. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat angolra! 

1. A nagymamám egy boldog nő. 

            

2. Vannak virágok a kertünkben. 

            

3. Ez a hamburger az enyém? 

            

4. Hol vannak a kutyáid és a macskáid? 

            

5. Ezek nem az én barátaim, a tiéid. 

            

6. A poharaitok üresek. 

            

7. Az az üres tányér az enyém. 

            

8. Azok a hosszú kések a tiéid? 

            

9. Hol van a pénzünk? 

            

10. Az a csinos nő a feleségem. 
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20. FEJEZET 

A BIRTOKOS SZERKEZET 

I have got a cat. This is my cat. This cat is mine. Ezeket már jól tudod, 

begyakoroltad. De mi van akkor, ha konkrétan meg szeretnéd mondani, 

hogy ez a macska kié. 

1. Ha azt akarod kifejezni, hogy valakinek a valamije/valakije, 

akkor ennek kifejezésére az ’s „toldalékot” használjuk egyes számban. 

Bob’s egg – Bob tojása 

the father’s son – az apa fia 

the teacher’s board – a tanár táblája 

the family’s car – a család autója 

the man’s lunch – a férfi ebédje 

George’s chickens – George csirkéi 

Vigyázz, ne téveszd össze az ’IS’ rövidítésével (IT'S A CAT)! 

Lássuk a fenti példákat mondatokba ágyazva! 

Bob’s biscuit is big. Bob keksze nagy. 

The father’s son is not happy. Az apa fia nem 

boldog. 
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The teacher’s board is green.  

A tanár táblája zöld. 

 

The family’s car is white.  

A család autója fehér. 

 

 The man’s lunch is in the dustbin. 

A férfi ebédje a szemetesben van. 

 George’s chickens are next to the bed. 

George csirkéi az ágy mellett vannak.  
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2. Ha többes számú főnévvel akarjuk használni, akkor ezt már csak 

írásban jelöli az angol egy kis fenti vesszővel. Ne aggódj, nem fogod 

félreértelmezni a hallottakat, hiszen a szövegkörnyezetből mindig 

kiderül, ki birtokol! Gyakorlás kérdése minden. 

the boys’ cars – a fiúk autói 

the brothers’ hair – a fivérek haja 

the ladies’ coffee – a hölgyek kávéja 

the parents’ children – a szülők gyerekei 

the neighbours’ fence – a szomszédok kerítése 

the girls’ hair – a lányok haja 

 

Lássuk a fenti példákat mondatokba ágyazva! 

The boys’ cars are small.  

A fiúk autói kicsik. 

The brothers’ hair is brown.  

A fivérek haja barna. 
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 The ladies’ coffee is hot.  

A hölgyek kávéja forró. 

 The parents’ children are bad.  

A szülők gyerekei rosszak. 

 The neighbours’ fence is small.  

A szomszédok kerítése kicsi. 

 The girls’ hair is black.  

A lányok haja fekete. 
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3. Van még egy harmadik szabály is, mégpedig a rendhagyó 

többesszámú főnevek esetében. Ilyenkor az 1. szabály lép érvénybe, 

vagyis ’s toldalék kerül a főnévhez. 

the children’s cat – a gyerekek macskája 

the men's books – a férfiak könyvei 

the women's cars – a nők autói 

MEGJEGYZÉS: És most jöjjön egy kis plusz megjegyzés, ami fontos. 

A birtokos jelet nagyon gyakran megtalálod, amikor valakinek az 

üzletéről van szó: at the hairdresser's – a fodrásznál:  

 

I am at the hairdresser's. – Fodrásznál vagyok. 

Lehetne ezt is mondani: at the hairdresser's shop, de egyszerűbb 

rövidíteni. 
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75. FELADAT 

Alkoss birtokos szerkezeteket! 

Példa: Ann/chair – Ann’s chair 

1. the girls/tables           

2. Tod/cigarette           

3. the men/bags           

4. the daughters/cups          

5. Helen/butter           

6. the lady/carpet          

7. the women/coffee          

8. the man/child           

9. the children/friends          

10. the husband/fish          

11. the men/shelves          

12. the woman/apples          

13. Paul/bathroom          

14. my friend/nose          

15. Henry/office           

16. Julie/kitchen           

17. the girls/lunch          

18. my father/money          

19. Roy/letters           
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76. FELADAT 

Írd be a megfelelő helyre a fenti vesszőcskét úgy, hogy birtokos 

szerkezetet kapj! 

1. Bobs friend is a happy boy. 

            

2. Helens cats are hungry and thirsty. 

            

3. My mothers name is Henriett. 

            

4. Pauline is my fathers sister.  

            

5. Pauline is a girls name. 

            

6. These boys chocolate is good. 

            

7. Toms basket is empty. 

            

8. This girls apples are red. 

            

9. Where’s Helens books? 
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77. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat! 

1. A gyerekek levelei az asztalon vannak? 

            

2. Hol vannak az anyukád fehér tányérjai? 

            

3. A barátom telefonszáma 76765. 

            

4. A nők csészéi a konyhapulton vannak. 

            

5. Robert az anyja házában van. 

            

6. Albert felesége a postán van. 

            

7. Az apád újságjai a fotelen vannak. 

            

8. A gyerekek szendvicsei a hűtőben vannak. 

            

9. Hol vannak a tanárok diákjai? 

            

10. A nagymamám teáskannája a tűzhelyen van. 
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78. FELADAT 

Válaszolj a kérdésekre egész mondattal! 

Példa: Whose book is it? (Paul) It’s Paul’s book. 

1. Whose soup is it? (Helen) 

            

2. Whose sister is she? (my friend) 

            

3. Whose tomatoes are they? (Mrs Jerks) 

            

4. Whose sandwiches are they? (his sisters) 

            

5. Whose shelf is it? (my mother) 

            

6. Whose television is it? (our neighbours) 

            

7. Whose secretaries are they? (those businessmen) 

            

8. Whose coffee is it? (Ron) 

            

9. Whose children are they? (Joan) 
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79. FELADAT 

Mindegyik mondatban hiba van, javítsd ki! 

1. Whose that man? 

            

2. My children books are in the room. 

            

3. Those peoples baskets are empty. 

            

4. Those apples are your, not our. 

            

5. Who is this banana on the table? 

            

6. My mothers’ office is big. 

            

7. This is mine cup. 

            

8. Whose is those balls? 

            

9. I’ve got two daughters. My daughter’s room is big. 

            

10. Who’s house is this? 
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21. FEJEZET 

AZ ANGOL IGEIDŐK 

Minden nyelvben és minden ember életében 3 idő van: JELEN, MÚLT 

és JÖVŐ. Csak úgy tudunk kommunikálni egymással, ha nyelvünk 

ezeket kifejezi. 

Itt nincs is különbség, ez az angolban is így van. Viszont az időkön belül 

az angolok úgynevezett igeidőket is megkülönböztetnek, mivel ők ezzel 

is fejeznek ki gondolatokat, nem „csak” a szavakkal vagy 

hangsúlyozással.  

A beszélt pillanatban történik valami?  

Esetleg a beszélt pillanatban történik, de azt is meg akarod mondani, 

hogy mióta?  

Nos, ez már két különböző igeidő. Ebben a könyvben két igeidőről, 

mégpedig két jelen igeidőről lesz szó, melyhez gyakorlatokat is 

készítettem. 
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22. FEJEZET 

A FOLYAMATOS JELEN IGEIDŐ – ÁLLÍTÁS 

Angol nevén a Present Continuous azaz a Folyamatos jelen igeidő olyan 

cselekvést fejez ki, ami most, a beszélt pillanatban történik.  

 

I am watching television.  

Tévét nézek. 

Amikor ezt a mondatot mondom, akkor itt ülök a nappaliban, a tévé 

működik, és azt nézem. 

1. Szükségünk van arra, aki a cselekvést végzi. Ezt vagy egy névmással 

(I, you, he stb) vagy egyéb főnévvel (man, John, Mary, woman) 

fejezzük ki.  

2. Szükségünk van még a BE ige megfelelő alakjára. Fontos 

megjegyezni, hogy itt a BE ige egy módosító ige, és nem LENNI 

értelemben van. Erről további részleteket majd még tanulhatsz a 33. 

fejezetben. Ez az ige segít nekünk abban, hogy a főigével 

együtt azt közölje, hogy „most éppen” történik valami. 

3. A 3. hozzávaló maga a főige (ami pontosan kifejezi a cselekvést), 

amelyhez még egy toldalékot is teszünk: -ing. 

Nézzük meg példaként a DRINK (inni) igét! 
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Állítás 

I am drinking. I’m drinking. – Iszom. 

You are drinking. You’re drinking. – Iszol. 

He is drinking. He’s drinking./Bob is drinking. Bob’s drinking. – 
Ő iszik./Bob iszik. 

She is drinking. She’s drinking./Helen is drinking. Helen’s 
drinking. – Ő iszik./Helen iszik. 

It is drinking. It’s drinking./The cat is drinking. The cat’s 
drinking. – Iszik./A macska iszik. 

We are drinking. We’re drinking./I and my friend are drinking. 
– Iszunk./Én és a barátom iszunk. 

You are drinking. You’re drinking. – Isztok. 

They are drinking. They’re drinking./Tom and Dave are 
drinking. – Isznak./Tom és Dave isznak. 
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80. FELADAT 

A zárójelben lévő ige segítségével alkoss mondatokat folyamatos jelen 

igeidővel! Használj összevont alakokat, ahol lehet! 

Például: They     (get up). They’re getting up. 

1. She           (help). 

2. I            (eat). 

3. The cat           (drink). 

4. My mother         (go) shopping. 

5. My grandmother and grandfather        

(have) dinner. 

6. George          (learn) in his room. 

7. Anna          (listen) to the 

radio. 

8. My children         (play) in the living 

room. 

9. The secretary         (pour) tea into the 

cups. 

10. My neighbours         (play) the 

piano. 

11. His mother          (play) tennis. 

12. It             (rain). 

13. Their father        (work) in the office. 

14. I           (write) a book now. 

15. Lilly and Hannah         (watch) TV in 

their room. 
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81. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat! 

1. Az édesanyám a konyhában főz. 

            

2. A lánya táncol a szobában. 

            

3. A busz éppen megérkezik. 

            

4. A gyerekek most mennek aludni. 

            

5. Az apja hamburgert eszik a konyhában. 

            

6. Helen a fürdőszobában fürdik. 

            

7. A konyhában reggelizünk. 

            

8. A szomszédaid éppen elmennek otthonról. 

            

9. A nagymamánk süteményt készít a konyhában. 

            

10. Peter éppen bankkártyával fizet a boltban. 
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82. FELADAT 

Írd be a hiányzó szót az üres helyre! 

1.    Peter’s      in the office. 

2.   They’re     water. 

3.  They’re      books. 

4.   Bob’s      vegetables. 

5.   It’s       . 
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6.    Jason’s      shopping. 

7.  I’m     to bed. 

8.   We’re      breakfast. 

9.   My mother’s      a car. 

10.  They’re      a pizza. 

11.   George’s      in his office. 
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83. FELADAT 

Tedd helyes sorrendbe a szavakat! 

1. and - are - breakfast - Henry - Maggie - having 

            

2. is - daughter - the - watching - in - TV - my - living room 

            

3. going - am - to - I - work. 

            

4. in - are - my - bath - the - having - children - a - bathroom 

            

5. having - she - restaurant - is - lunch - in - a 

            

6. cup - Helen - pouring - into - coffee - is - her 

            

7. their - sons - are - my - grandmother - visiting 

            

8. I - window - opening - my - am 

            

9. writing - a - new - is - Liz - book 

            

10. in - he - the - film - is - a - watching - cinema 
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23. FEJEZET 

A FOLYAMATOS JELEN IGEIDŐ – TAGADÁS 

Ha a „be” ige tagadását jó alaposan begyakoroltad, akkor itt már nem 

lehet gond, hiszen pontosan ugyanezt kell tenned. Figyeld meg az 

alábbi példamondatot: 

 

David is not drinking, but he’s eating.  

David nem iszik, hanem eszik. 

Tagadás 

Tagadásnál a NOT tagadószót kell tenned a létige után, amit össze is 

vonhatsz vele. 

I am not drinking. I’m not drinking. – Nem iszom. 

You are not drinking. You aren’t drinking. – Nem iszol. 

He is not drinking. He isn’t drinking./Bob is not drinking. Bob 
isn’t drinking. – Ő nem iszik./Bob nem iszik. 

She is not drinking. She isn’t drinking./Helen is not drinking. 
Helen isn’t drinking. – Ő nem iszik./Helen nem iszik. 

It is not drinking. It isn’t drinking./The cat is not drinking. The 
cat isn’t drinking. – Nem iszik./A macska nem iszik. 

We are not drinking. We aren’t drinking./I and my friend are 
not drinking. – Nem iszunk./Én és a barátom nem iszunk. 

You are not drinking. You aren’t drinking. – Nem isztok. 

They are not drinking. They aren’t drinking./Tom and Dave 

aren’t drinking. – Nem isznak./Tom és Dave nem isznak.  
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84. FELADAT 

Írd le tagadásban a következő mondatokat! Használj összevont 

alakot! 

1. She’s helping her mother. 

            

2. I’m drinking milk in the kitchen. 

            

3. My dog’s sleeping on the sofa. 

            

4. His father’s going shopping. 

            

5. My grandmother and grandfather are having lunch. 

            

6. James’s listening to music. 

            

7. The teacher’s teaching English. 

            

8. My children are playing in their room. 

            

9. The businessman’s going to work. 

            

10. My neighbours are playing the piano. 
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85. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat Folyamatos Jelen igeidő használatával! 

1. Nem a konyhámban reggelizek. 

            

2. A (nő) fia és a lánya nem tojást esznek reggelire. 

            

3. Nem fürdök, a konyhában ebédelek. 

            

4. A gyerekek nem mennek aludni. 

            

5. A fivérem nem teniszezik. 

            

6. Helen nem vajaskenyeret eszik. 

            

7. Nem az édesanyámat látogatom éppen. 

            

8. A szomszédaid nem a hálószobában alszanak. 

            

9. A nagymamánk nem süteményt készít a konyhában. 

            

10. Peter nem bankkártyával fizet a boltban. 
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86. FELADAT 

A kép segítségével egészítsd ki a mondatokat tagadó vagy állító 

formában! 

  1. They       (smoke). 

  2. She       (phone). 

   3. He       (write). 

  4. The girl       (eat). 

  5. It       (rain). 
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 6. My neighbours      (have 

breakfast). 

 7. The women       (make a 

cake). 

  8. He       (speak). 

  9. The girl       (read). 

 10. My mother       (do the 

shopping). 

 11. The children       (drink). 

  12. Bobby       (swim).  
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24. FEJEZET 

A FOLYAMATOS JELEN IGEIDŐ – KÉRDÉS 

Kérdésnél a szórend változik meg. Figyeld meg az alábbi 

példamondatot: 

 

Is Mark eating?/Is he eating? 

Mark eszik? 

Kérdés 

Figyeld meg, hogy kérdésnél megváltozik a szórend, és a BE ige alakja 
az alany (aki vagy ami létezik) elé kerül. 

Am I drinking? – Iszom? 

Are you drinking? – Iszol? 

Is he drinking?/Is Bob drinking? – Ő iszik?/Bob iszik? 

Is she drinking?/Is Helen drinking? – Ő iszik?/Helen iszik? 

Is it drinking?/Is the cat drinking? – Iszik?/A macska iszik? 

Are we drinking?/Are I and my friend drinking? – Iszunk?/Én 
és a barátom iszunk? 

Are you drinking? – Isztok? 

Are they drinking?/Are Tom and Dave drinking? – Isznak?/Tom 
és Dave isznak? 
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87. FELADAT 

A következő mondatokat alakítsd át kérdéssé! 

1. You are learning English. 

            

2. Bob and Jim are skiing. 

            

3. They are playing the piano. 

            

4. My mother and father are leaving home. 

            

5. Our neighbour’s opening his door. 

            

6. Janet’s eating some bread with peanut butter. 

            

7. The grandmother’s pouring some coffee. 

            

8. Helen’s making a good cake. 

            

9. George’s eating some meat. 

            

10. Peter’s driving to his office. 
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88. FELADAT 

Tedd a megfelelő sorrendbe a szavakat úgy, hogy kérdést kapjál! 

1. lunch - he - the - is - kitchen - having - in - ? 

            

2. on - the - daughter - is - dancing - carpet - your -? 

            

3. are - shopping - doing - the - supermarket - in - the - they -? 

            

4. is - mother - work - your - going - to -? 

            

5. sons - your - are - a - cake - making -? 

            

6. piano - your - is - playing - the - neighbour -? 

            

7. is - eating - the - in - the - garden - cat -? 

            

8. drinking - is - James - water -? 

            

9. her - Mary - about - is - thinking - husband -? 

            

10. watching - good - a - are - film - we -? 
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89. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra! 

1. A konyhában reggelizel? 

            

2. A fiad a kertben játszik a kutyával? 

            

3. A férjed munkába megy? 

            

4. Mit készít a nagymamád? 

            

5. A lánytestvéred spenótot eszik? 

            

6. A szomszédunk kávét iszik? 

            

7. A macska a kertben játszik a kutyával? 

            

8. James táncol az ebédlőben? 

            

9. A barátodra gondolsz? 

            

10. Jó filmet néztek? 
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25. FEJEZET 

A FOLYAMATOS JELEN IGEIDŐ –  

RÖVID VÁLASZ 

A Folyamatos Jelen igeidőnél a rövid válasznál a „be” igét használjuk.  

 

Is she making breakfast? –Yes, she is. 

Is she eating breakfast. – No, she isn’t. 

Rövid válasz 

A rövid válasznál arra figyelj nagyon, hogy igenlő rövid válasznál nem 
rövidít az angol, azaz nem vonja össze a névmást az igével.  

Helytelen: Yes, he’s. Helyesen: Yes, he is. 

Are you drinking? – Yes, I am./No, I am not. No, I’m not. 

Is he drinking?/Is Bob drinking? – Yes, he is./No, he is not.  
No, he isn’t. 

Is she drinking?/Is Helen drinking? – Yes, she is./No, she is not. 
No, she isn’t. 

Is it drinking?/Is the cat drinking? – Yes, it is./No, it is not.  
No, it isn’t. 

Are we drinking beer?/Are I and my friend drinking beer? – Yes, 
you are./No, you are not. No, you aren’t. 

Are you drinking? – Yes, we are./No, we are not. No, we aren’t. 

Are they drinking?/Are Tom and Dave drinking? – Yes, they 
are./No, they are not.  No, they aren’t. 
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90. FELADAT 

Nézd meg a képet, majd válaszolj rövid válasszal!  

1.  Are they drinking beer?  

             

2.  Is she cooking?  

             

3.  Are they sitting in armchairs?  

             

4.  Are they playing tennis?  
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5.   Is he sleeping?  

             

6.   Is it raining?  

             

7.    Is he smoking?  

             

8.  Are we singing?  

             

9.   Are they dancing?  
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10.   Is she driving a car?  

             

11.    Is he speaking?  

             

12.   Are you eating vegetables? 

             

13.   Is the woman playing? 

             

14.  Are the men working? 
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26. FEJEZET  

AZ EGYSZERŰ JELEN IGEIDŐ – ÁLLÍTÁS 

Angol nevén a Simple Present – az Egyszerű Jelen – igeidő általában 

olyan cselekvést fejez ki, ami nem a beszélt pillanatban történik, hanem 

szokásos cselekvésre vagy történésre utal. 

Nem tudom, te tűnődtél-e rajta, hogy vajon miért Simple? A „simple” 

angol szó valóban azt jelenti, hogy egyszerű, de ha igeidők nevéhez 

tesszük, akkor már mást jelent, ezért nem szerencsés a magyar 

fordítása, de mivel sok nyelvtankönyv így utal rá, ezért én is így 

használom a könyvemben. 

Ha egy igeidő neve mellé a „simple” szót teszik, akkor az mindössze 

annyit jelent, hogy nincs szükségünk a képzéséhez a „be” igére.   

Az előző fejezetekben a Folyamatos jelent gyakorolhattad be, és ott 

szükségünk volt a főigén kívül még a „be” ige valamelyik alakjára is. 

No, de térjünk csak vissza az Egyszerű Jelenre! Ha a lenti képet 

megnézed, akkor többféle cselekvést is észrevehetsz, de ezek mind most 

épp történnek a képen: esznek, reggeliznek, ülnek, pizsamát viselnek, 

néznek stb. Ezt gyakorolhattad be az előző fejezetben, ahol a 

Folyamatos jelen idővel fejezted ki ezeket a cselekvéseket. 
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Ha azt mondom neked, hogy eszem, az azt jelenti, hogy most éppen 

fogyasztok valamit. De ha azt mondom, hogy mindig délben 

ebédelek, vagy ebédelni szoktam, akkor egyértelmű, hogy ez nem 

pont most történik. 

Az angol nyelvben nem kell külön szóval kifejezned, hogy szoktál 

valamit csinálni, mert ezt maga az Egyszerű jelen igeidő fejezi ki.  

Mit csinálsz most éppen? Are you studying English? Angolt tanulsz? 

De szoktál tanulni rendszeresen is, mondjuk minden nap (every day)? 

Ezt már nem mondhatod ezen a módon, mert a fenti mondat csak azt 

jelenti, hogy éppen most tanulsz. 

A szokásos cselekvések kifejezésére használjuk az Egyszerű jelen 

igeidőt. Mit szoktál csinálni? Lehet, most éppen is csinálod, de most 

arra vagyok kíváncsi, mit szoktál? Reggel felkelsz bizonyos időpontban, 

dohányzol vagy nem, dolgozni jársz naponta, szoktál kólát inni, szoktál 

kávézni stb. 

Nézzük meg a lenti képet! Milyen házimunkát szokott George 

elvégezni? 

 

He does the cleaning. He does the washing up. He does the 

dusting./Szokott takarítani, mosogatni, porolni. 
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Az Egyszerű Jelent képzése nagyon egyszerű:  

1. Szükségünk van arra, aki végzi a cselekvést. Ez lehet valamilyen 

főnév, vagy a személy, dolog neve is, vagy egészen egyszerűen a 

személyes névmás. 

2. Valamint szükségünk van egy igére.  

Különösebb ragozás nincs, egyetlen személyt kivéve. Egyes szám 

harmadik személyben az ige kap egy -s ragot. 

A helyesírás kissé változhat egyes igéknél, ilyenkor ugyanaz a szabály 

érvényesül, mint a többes számnál (lásd a 7. fejezetet)  

A do, go ige esetében például belekerül írásban egy -e betű is: DOES, 

GOES 

Az -y-ra végződő igéknél -ies lesz a vége egyes szám harmadik 

személyben: STUDY – STUDIES 

Nézzük meg példaként a DRINK (inni) igét! 

Állítás 

I drink – Szoktam inni. 

You drink. – Szoktál inni./Szoktatok inni. 

He drinks./Bob drinks. – Szokott inni./Bob szokott inni. 

She drinks./Helen drinks. – Szokott inni./Helen szokott inni. 

It drinks./The cat drinks. – Szokott inni./A macska szokott inni. 

We drink./I and my friend drink. – Szoktunk inni./Én és a 
barátom szoktunk inni. 

They drink./Tom and Dave drink. – Szoktak inni./Tom és Dave 
szoktak inni. 
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91. FELADAT 

Írd le az igéket egyes szám harmadik személyben! 

1. watch         

2. go          

3. get up         

4. learn         

5. make         

6. write         

7. study         

8. play         

9. eat          

10. finish         

11. pay         

12. dance         

13. sleep         

14. live         

15. help         

16. ski         

17. hate         

18. cook         

19. buy         

20. arrive         
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92. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatok a zárójelben lévő igével! 

1. Mary         (drink) tea. 

2. Helen and James         (go) to the cinema. 

3. John        (drive) his car. 

4. My sisters        (learn) English. 

5. Mrs and Mr Peterson        (do) the 

shopping in the supermarket. 

6. I        (read) good books. 

7. Their mother        (make) good cakes. 

8. Dr Johnson         (help) children. 

9. My neighbour        (buy) bread and cottage 

cheese. 

10. My mother and my father        (go) to 

church. 

11. His daughter        (play) the piano. 

12. They        (go) to work. 

13. David        (ski). 

14. Marlene        (want) to study English. 

15. My grandmother and grandfather        

(have) dinner in the dining room. 

16. Martin        (pay) in the supermarket. 

17. The businessmen        (drive) to work. 
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27. FEJEZET 

AZ IDŐ KIFEJEZÉSE 

Az angol nyelvben már az igeidő önmagában is sugallja, hogy a 

cselekvés mikor történik. A Folyamatos Jelen idő például azt is kifejezi, 

hogy a cselekvés most, a beszéd pillanatában zajlik, anélkül hogy a 

most (now) szót beletennénk. 

 Az Egyszerű Jelen igeidő már önmagában is kifejezi, hogy szokásos 

cselekvésről beszélünk. Mégis, ha szeretnénk pontosabban kifejezni, 

hogy MILYEN GYAKRAN végezzük azt a cselekvést, akkor használnunk 

kell különféle szavakat az idő kifejezésére. 

Mielőtt még tovább gyakorolnád az Egyszerű Jelen igeidőt, fontosnak 

tartom, hogy megismerkedj ezekkel a szavakkal, kifejezésekkel, és 

máris fel tudod használni őket mondataid alkotásában. 

AZ IDŐ KIFEJEZÉSE ELÖLJÁRÓSZAVAKKAL 

A helyre utaló elöljárószavakról már tanulhattál ebben a könyvben, 

most jöjjön az idő kifejezése. 

Az időt sokféleképpen ki tudjuk fejezni. Megmondhatjuk, pontosan 

mikor, azaz órákban és percekben kifejezve. Ilyenkor az AT elöljárószót 

használd. 

 

I get up at 7.00. – 7-kor szoktam felkelni. 
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Évszakoknál, hónapok nevei előtt, és az évszámoknál használd az IN 

elöljárószót! 

 

I ski in winter. – Télen síelni szoktam. 

 

It is cold in January. – Januárban hideg van. 

Napok neveinél használd az ON elöljárószót! 

 

I visit my grandmother on Friday. – Pénteken látogatom 

meg a nagymamám. 
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AZ IDŐ KIFEJEZÉSE MÁS SZAVAKKAL 

Az időt határozószavakkal is ki lehet fejezni. Időhatározók azok a 

szavak, melyek MIKOR kérdésre adnak választ. 

Egyszerű jelen igeidő esetében a gyakoriságot kifejező 

időhatározószavakkal fejezheted ki még pontosabban azt, hogy mikor, 

milyen gyakran szoktad azt a cselekvést végezni. 

 

I often sleep in the afternoon. – Gyakran alszom délután. 

Az alábbi táblázatban láthatod a leggyakrabban használt 

határozószavakat. Helyük – ahogy a példamondatokból majd látni 

fogod – a főige előtt van, de a csillaggal jelzett szavak helye lehet a 

mondat elején is. 

always mindig 
*usually általában 
*often gyakran 

*sometimes néha 
*occasionally alkalmanként 

rarely ritkán 
never soha 

 

Egyéb szavak is segíthetnek annak közlésére, hogy milyen gyakran 

szokásod egy cselekvés végzése: 

I buy bread every week. – Minden héten szoktam kenyeret 

venni. 

I go to school every day. – Minden nap megyek iskolába.  
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93. FELADAT 

Húzd alá azt az igét, ami a mondatba illik! 

Például: They read/reads a book. 

1. Mrs Peterson drink/drinks milk on Saturday. 

2. My father and my mother read/reads in bed. 

3. That businessman work/works in an office. 

4. The bus arrive/arrives at 2 o’clock. 

5. I often buy/buys coffee. 

6. My grandfather smoke/smokes in the garden. 

7. We have/has lunch in the dining room. 

8. Our neighbour have/has lunch in the kitchen. 

9. My cat sleep/sleeps in front of my bed. 

10. My sisters often help/helps their neighbours. 

11. Mr Jackson do/does the shopping in this supermarket. 

12. It never rain/rains in winter. 

13. His friends live/lives in this house. 

14. John have/has a bath every day. 

15. We go/goes to bed at 11.00. 

16. Their friend listen/listens to the radio. 

17. I speak/speaks English.  

18. My friend like/likes dancing at home. 
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94. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat az igazságnak megfelelően saját magaddal 

kapcsolatosan! Használd valamelyik határozószót: always, usually, 

often, sometimes, occasionally, rarely, never 

1. I      go to school. 

2. I     do the shopping. 

3. I     have a bath. 

4. I     have breakfast. 

5. I     buy bread. 

6. I     drink coffee. 

7. I     eat bananas. 

8. I     eat chocolate. 

9. I     dance. 

10. I     sing in the bathroom. 

11. I     have lunch at home. 

12. I     cook. 

13. I     make cakes. 

14. I     ski in winter. 

15. I      watch television. 

16. I     go to bed at 10.00 p.m. (este tízkor) 

17. I     drink beer. 

18. I     listen to the radio. 
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95. FELADAT 

Összekevertük a mondatok szavait, alkoss a szavakból értelmes 

mondatot! 

1. My - goes - school - every - brother - day - to 

             

2. His -in -grandmother - this - house - lives 

             

3. The - the - small - on - plays - red - baby - carpet 

             

4. Mrs Jenkins - new - every - a - buys - month - bag 

             

5. hamburger - I - like 

             

6. cafe - coffee - They - this - drink - in 

             

7. She - does - big - the - shopping - in - the - usually - supermarket 

             

8. play - the - My - daughters - in - garden - rarely 

             

9. Their - in - the - with - cat - the - dog - garden - play 
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96. FELADAT 

Fordítsd le a magyar mondatokat angolra! 

1. Soha nem szokott fürdeni. 

             

2. Utálom a spenótot. 

             

3. A macskám a heverő előtt szokott aludni. 

             

4. Öt tojást szokott megenni reggelire. 

             

5. Az apám általában halat szokott ebédelni. 

             

6. Mindig autóval megy (vezet) munkába. 

             

7. Sosem alszik az ágyában. 

             

8. Korán kelek fel minden nap. 

             

9. Ritkán írok leveleket az anyámnak. 

             

10. Mary korán szokott lefeküdni. 
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97. FELADAT 

Egészítsd ki a következő szöveget egy igével! 

finish, have, watch, get up, have, go to bed, leave, go, have, 

cook, do, go, arrive, have, eat, have 

I (1)    at 7.30. I (2)     breakfast at 8.00.  

I (3)    coffee with milk and toast for breakfast. I (4)     

home at 8.45. I (5)     to work by bus. I (6)     

lunch at 1.00 o’clock. I always (7)     a sandwich for lunch.  

I (8)    work at 5.00. I (9)      the shopping in 

the supermarket, then (azután) I (10)      home. 

 I (11)      home at 6.30. I (12)      dinner and I 

(13)     dinner at 8.00. I (14)       some meat or fish 

and potatoes or vegetables for dinner. I (15)    TV and I (16) 

   at 11.00. 

 

98. FELADAT 

A fenti szöveg alapján írd meg a saját napi rutinod! 
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28. FEJEZET  

AZ EGYSZERŰ JELEN IGEIDŐ – TAGADÁS 

Emlékszel még, amikor a be és a have got igék tagadását tanultuk? Ott 

nem volt valami bonyolult a dolog, hiszen csak az igék után kellett tenni 

a NOT szót, és kész. 

A Folyamatos jelen igeidőnél is így volt: He is not drinking coffee. – 

Most éppen nem kávézik. 

Az Egyszerű Jelen esetében nem elég a tagadószót beletenni a 

mondatba, még egy szót kell használnunk, ami jelen esetben a DO. 

Ezzel az igével már találkozhattál korábban, mégpedig abban a 

jelentésben, hogy „valamilyen cselekvést végez”, például do the 

shopping, azaz bevásárol.  

Ha tagadni szeretnél egy Egyszerű Jelen igeidős mondatot, akkor a DO 

igét kell a NOT szó elé tenni, de ilyenkor ez az ige önálló jelentéssel 

nem bír. Egyes szám harmadik személyben az -s rag már nem a 

főigénkhez kerül, hanem a DO igéhez: DOES 

 

He does not want to get up. Nem akar felkelni. 
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Tagadás 

I do not drink coffee. – Nem szoktam kávét inni. 

You do not drink coffee. – Nem szoktál kávét inni./Nem 
szoktatok kávét inni. 

He does not drink coffee./Bob does not drink coffee. – Nem 
szokott kávét inni./Bob nem szokott kávét inni. 

She does not drink coffee./Helen does not drink coffee. – Nem 
szokott kávét inni./ Helen nem szokott kávét inni. 

It does not drink coffee./The cat does not drink coffee. – Nem 
szokott kávét inni./A macska nem szokott kávét inni. 

We do not drink coffee./I and my friend do not drink coffee. – 
Nem szoktunk kávét inni./Én és a barátom nem szoktunk kávét 
inni. 

They do not drink coffee./Tom and Dave do not drink coffee. – 
Nem szoktak kávét inni./Tom és Dave nem szoktak kávét inni. 

 

Tagadásnál a DO/DOES és a NOT szót összevonhatod. 

I don’t drink coffee. – Nem szoktam kávét inni. 

You don’t drink coffee. – Nem szoktál kávét inni./Nem szoktatok 
kávét inni. 

He doesn’t drink coffee./Bob doesn’t drink coffee. – Nem szokott 
kávét inni./Bob nem szokott kávét inni. 

She doesn’t drink coffee./Helen doesn’t drink coffee. – Nem 
szokott kávét inni./ Helen nem szokott kávét inni. 

It doesn’t drink coffee./The cat doesn’t drink coffee. – Nem 
szokott kávét inni./A macska nem szokott kávét inni. 

We don’t drink coffee./I and my friend do not drink coffee. – 
Nem szoktunk kávét inni./Én és a barátom nem szoktunk kávét 
inni. 

They don’t drink coffee./Tom and Dave do not drink coffee. – 
Nem szoktak kávét inni./Tom és Dave nem szoktak kávét inni. 
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99. FELADAT 

Az alábbi mondatokat írd le tagadásban! Használj összevont 

alakokat! 

1. Mary drinks tea every day. 

             

2. I have bread and butter for breakfast. 

             

3. My daughter dances in the garden. 

             

4. My neighbours make lunch in the kitchen. 

             

5. His cat drinks milk every day. 

             

6. George and Henry watch television in the dining room. 

             

7. My mother goes shopping every week. 

             

8. He drives to his office. 

             

9. Mary reads good books. 

             

10. My cat sleeps next to my bed. 
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100. FELADAT 

Húzd alá a megfelelőt: DOES vagy DO? 

Például: He does/do not live in Paris. 

1. They does/do not eat meat. 

2. My grandmother does/do not watch television every day. 

3. His neighbours does/do not get up early. 

4. Their neighbour does/do not read in bed. 

5. My husband does/do not have dinner at home. 

6. George does/do not often listen to the radio. 

7. Her children does/do not learn English. 

8. I does/do not speak Italian. 

9. Their friend does/do not finish work at 5.00. 

10. They does/do not play tennis in their garden. 

11. He does/do not want to get up early. 

12. She does/do not help her mother in the kitchen. 

13. My children does/do not study at home. 

14. I does/do not drink coffee with milk. 

15. My mother does/do not work on Saturday. 

16. It does/do not rain in summer. 

17. His father does/do not smoke in the flat. 

18. Their dog does/do not sleep in the house. 

19. His cats does/do not eat in the kitchen. 
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101. FELADAT 

Az előző mondatokat írd le úgy, hogy összevont alakokat használsz! 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             
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102. FELADAT 

Az előző mondatokat fordítsd le magyarra! 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             
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103. FELADAT 

Fordítsd le angolra a következő mondatokat! Használj összevont 

alakokat: DON’T, DOESN’T! 

1. John nem szokott munkába vezetni. 

             

2. A lányom nem szokott korán kelni szombaton és vasárnap. 

             

3. Nem mindig tojást (tojásokat) eszem reggelire. 

             

4. A szomszédaim nem szoktak a kertjükben dolgozni. 

             

5. A férjem nem szokott főzni. 

             

6. A szomszédom nem szokott fizetni a boltban. 

             

7. A fiaim nem szoktak korán lefeküdni. 

             

8. Nem szoktunk magyar könyveket olvasni. 

             

9. Nem utálom a kávét. 
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29. FEJEZET  

AZ EGYSZERŰ JELEN IGEIDŐ – KÉRDÉS 

Kérdésnél, éppúgy, mint tagadásnál szükségünk van a DO/DOES 

igére. Figyeld meg a következő mondatokat: 

 

Does he eat every day? – Minden nap szokott enni? 

Kérdésnél a cselekvést végző személy (fenti mondatban „he” elé tesszük 

a DO vagy a DOES igét). Csak egyes szám harmadik személyben (she, 

he, it) kerül DOES a kérdő mondatba. 

 

Do you play tennis? – Szoktatok teniszezni? 
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Kérdés 

Do I drink coffee? – Szoktam kávét inni? 

Do you drink coffee? – Szoktál kávét inni?/Szoktatok kávét inni? 

Does he drink coffee?/Does Bob drink coffee? – Szokott kávét 
inni?/Bob szokott kávét inni? 

Does she drink coffee?/Does Helen drink coffee? – Szokott kávét 
inni?/Helen szokott kávét inni? 

Does it drink coffee?/Does your cat drink coffee? – Szokott kávét 
inni?/A macskád szokott kávét inni? 

Do we drink coffee? – Szoktunk kávét inni? 

Do they drink coffee?/Do Tom and Dave drink coffee? – Szoktak 
kávét inni?/Tom és Dave szoktak kávét inni? 

 

Figyeld meg a szórendet, ha kérdőszó is van a mondatban! A szórend: a 

DO/DOES igénk az alany (aki a cselekvést végzi: she, he, Helen, George 

stb.) elé kerül, de a legelső helyen természetesen a kérdőszó van! 

When does he drink coffee? – Mikor szokott kávézni? 
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104. FELADAT 

Alakítsd át a következő mondatokat kérdéssé! 

1. He watches TV in the evening. 

            

2. Your mother cooks every day. 

             

3. Your husband speaks Hungarian. 

             

4. Your children study at school. 

             

5. Helen helps her mother in the kitchen. 

             

6. It rains every day. 

             

7. His grandmother goes shopping on Saturday. 

             

8. Her friends listen to music. 

             

9. His wife drives to work. 

             

10. Your son gets up early on Monday. 
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105. FELADAT 

Olyan kérdő mondatokat látsz, amelyekben van kérdőszó is. Tedd a 

mondatba a DO vagy a DOES igét! 

1. Where      you watch TV? 

2. How often     they go to the cinema? 

3. Who      you like in your classroom? 

4. What      your mother buy in the shop? 

5. What      your children have for breakfast? 

6. Where      your husband work? 

7. Who      they hate? 

8. Who      your neighbours speak to? 

9. Who      your daughter help? 

10. What      her mother make for lunch on Sunday? 

11. Where      your grandmother sleep? 

12. How often      Bill ski in Italy? 

13. What      you sing in the bathroom?  

14. When      Mary visit your grandfather?  

15. Where      you drink good coffee? 

16. When      it rain a lot? 

17. Where      your cat eat? 

18. What      Helen and Henry want for dinner? 

19. Where      they drive on Sunday and Saturday? 
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106. FELADAT 

Tedd a szavakat a megfelelő sorrendbe úgy, hogy kérdés legyen! 

1. to - Do - go - Sunday - church - every - you 

           ? 

2. she - with - a - good - Does - computer - work 

           ? 

3. your - Does - coffee - friend - a - drink - cafe - in 

           ? 

4. Do - breakfast - they - cottage - have - cheese - for  

           ? 

5. Do - you - biscuits - good - make 

           ? 

6. father - Does - hate - bad - your - hotels 

           ? 

7. live - do - in - England - Where - you 

           ? 

8. Do - mother - often - visit - your - you 

           ? 

9. your - Does - shopping - go - grandmother 

           ? 

10. breakfast - eat - What - they - for - do 

           ?  
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30. FEJEZET  

AZ EGYSZERŰ JELEN IGEIDŐ – RÖVID 

VÁLASZ 

A rövid válasznál nem csak a YES illetve NO szavakat használjuk, 

hanem egy módosító igét (segédigét) is használunk. Az egyszerű jelen 

esetében ez a DO módosító ige, ahogy azt a kérdésnél már 

begyakorolhattad. 

 

Does he sleep every afternoon? 

Minden délután szokott aludni? 

Yes, he does. No, he doesn’t. 

 

Do you like cooking? – Yes, I do. 
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Rövid válasz 

Do I drive? – Yes, I do. / No, I do not. No, I don’t. 

Do you drive? – Yes, I do. / No, I do not. No, I don’t. 

Does he drive?/Does Bob drive? – Yes, he does. /No, he does not. 
No, he doesn’t. 

Does she drive?/Does Helen drive? – Yes, she does. /No, she does 
not.  No, she doesn’t. 

Do you drive? – Yes, we do. / No, we do not. No, we don’t. 

Do we drive? – Yes, you do./No, you do not. No, you don’t. 

Do they drive?/Do Tom and Dave drive? – Yes, they do./No, 
they do not. No, they don’t. 
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107. FELADAT 

A kép alapján válaszolj rövid válasszal a kérdésre! 

1.    Does Susan like driving? 

            

2.     Do you like winter? 

            

3.    Does Peter like his food? 

            

4. Do they like singing? 
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5.    Does Jane like reading? 

            

6.    Do you like spiders? 

            

7.  Does she like her job? 

            

8.  Do they hate playing? 
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108. FELADAT 

Válaszolj rövid válasszal a következő kérdésekre! 

1. Does Mrs Jackson make good cakes? – No,      

2. Does your mother have breakfast? – No,      

3. Do they go shopping every day? – Yes,      

4. Do you get up at 7 o’clock? – Yes,       

5. Do they often go to church? – No,       

6. Does Henry go to bed late? – Yes,       

7. Does your grandmother cook well? – No,      

8. Does Dr Hoggs drive to work? – Yes,       

9. Do they eat dinner at home? – Yes,       

10. Do you have toast for breakfast? – No,      

11. Does your mother watch TV? – No,       

12. Do you hate your job? – Yes,        

13. Do we work in a big office? – No,       

14. Does she leave home early? – Yes,       

15. Do the children play in their room? – No,      

16. Does James buy jam? – Yes,        

17. Does it rain in summer? – No,        

18. Does Mary read good books? – Yes,       

19. Do you learn English, children? – Yes,      

20. Does Henry drink beer? – No,        
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31. FEJEZET  

MUCH/MANY/LOT 

Mindhárom szó azt jelenti, hogy „valamiből nagy mennyiség”. Viszont 

nem mindegy, melyiket mikor használod.  

Ahhoz, hogy tudd ezeket használni, elengedhetetlen a főnevek 

használata, mert tudnod kell, mik azok a megszámlálható és 

megszámlálhatatlan főnevek. Erről a nyolcadik fejezetben tanultunk, ha 

szükséges, ismételd át! 

LOT 

„LOT” valójában egy főnév, ezért láthatsz előtte határozatlan névelőt, és 

ezért lehet többes számba tenni. Ha azt szeretnéd kifejezni, hogy 

„valamiből sok”, akkor így használd: a lot of/lots (of) 

Használhatod megszámlálható főnevek és 

megszámlálhatatlan főnevek előtt, kérdésben, tagadásban és 

állító mondatoknál is, tehát mindig. Ha a főnév megszámlálható, 

akkor természetesen többes számba kell tenni a főnevünket. 

 

She always gets a lot of/lots of letters.  

Mindig sok levelet kap. 
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She has got a lot of/lots of food in the cart.  

Sok élelmiszere van a kocsiban. 

MI A KÜLÖNBSÉG AZ „A LOT OF”  

ÉS A „LOTS OF” KÖZÖTT 

A különbség mindössze a gyakoriságában van, vagyis az „A LOT OF” 

szóösszetételt sokkal gyakrabban használja a közvetlen beszélt nyelv, 

illetve a közvetlen írott nyelv. Ha tehát a barátaiddal, közeli 

ismerőseiddel beszélgetsz, levelezel, akkor ezt a kifejezést használd! 

Ez nem azt jelenti, hogy a „LOTS OF” nem használható, mindössze a 

fenti gyakoribb, ennyi. Használd bátran mindkettőt! 

MUCH/MANY 

„MUCH/MANY” szavakat főleg kérdő és tagadó mondatokban 

használják a beszélt nyelvben. 

 Állító mondatokban használd az „A LOT OF” és a „LOTS OF” 

kifejezéseket! 
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He hasn’t got much food. Nincs sok étele. 

 

Has he got many cats? Sok macskája van? 

MI A KÜLÖNBSÉG A MUCH ÉS MANY KÖZÖTT 

A „MUCH” szót megszámlálhatatlan főneveknél használd, a „MANY” 

szót pedig megszámlálható főneveknél (főleg tagadó és kérdő 

mondatokban)! 

Do you know many people here? Sok embert ismersz itt? 

I haven’t got much money. Nincs sok pénzem. 

Has your sister got many friends? A lánytestvérednek sok 

barátja van? 

Do many people live in London? Sok ember lakik 

Londonban? 

Is there much wine in your glass? Sok bor van a 

poharadban? 

Do you eat much chocolate? Sok csokoládét szoktál enni? 

I don’t like writing many letters. Nem szeretek sok levelet 

írni.  
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109. FELADAT 

A kép mellé írd be a much vagy many szót! 

1.                        

2.        

3.         

4.         

5.          
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110. FELADAT 

Válaszolj a kérdésre egész igenlő mondattal a példa alapján! 

Használd az a lot of kifejezést! 

Példa: Are there many books in this room? Yes, there are a lot of 

books.  

1. Is there much wine in the bottle? 

             

2. Are there many carpets in the room? 

             

3. Have you got much money? 

             

4. Do you drink much coffee? 

             

5. Do you eat many apples? 

             

6. Do many Hungarian people drink beer? 

             

7. Does she eat much jam for breakfast? 

             

8. Are there many flowers in the shop? 

             

9. Are there many children in your classroom? 
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111. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra! Kérdésnél és tagadásnál 

használd a MUCH/MANY szavakat! 

1. Sok cigaretta van a zsebedben? 

             

2. Sok pénz van a zsebében? (she) 

             

3. Sok pénz van az asztalán. (he) 

             

4. Sok lekvár van a kenyereden? 

             

5. Nincs sok lekvár a kenyeremen. 

             

6. Sok lekvár van a kenyerén. (he) 

             

7. Sok autó van az úton? 

             

8. Nincs sok autó az úton. 

             

9. Sok autó van az utcánkban. 
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112. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. I’ve got a lot of money. 

             

2. I eat much sugar. 

             

3. James doesn’t drink much coffee. 

             

4. Mary eats lots of fruit. 

             

5. Hannah doesn’t eat many apples. 

             

6. A lot of men are swimming in the water. 

             

7. There aren’t lots of women in the cafe. 

             

8. Are there many houses in this street? 

             

9. She always writes lots of letters to her friends. 
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113. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat MUCH, MANY, vagy LOTS OF/A LOT OF 

szavakkal! 

1. I don’t eat        food for dinner. 

2. Has your sister got      friends? 

3. I eat      vegetables.  

4. Have you got       water in your glass? 

5. There aren’t     hamburgers on the kitchen counter. 

6. I have       eggs for breakfast. 

7. Margaret reads       books. 

8. Have you got      wine in your glass? 

9. There isn’t      jam on your bread. 

10. There aren’t      people in the cinema. 

11.      children are playing in the park. 

12. She isn’t drinking      orange juice. 

13. Helen doesn’t eat      oranges. 

14. My father reads      newspapers. 

15. Are there       post offices in your town? 

16. Do you cook with       salt? 

17. My cat doesn’t eat       fish. 

18. Have we got      fruit at home? 

19. Why do you eat      onions? 
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32. FEJEZET  

HOW MUCH? HOW MANY? 

Az angol a fenti két szóösszetétellel kérdez rá arra, hogy hány darab 

van valamiből, vagy mennyi van valamiből, illetve személyek 

számára is így kérdezel rá. 

Most hogy már tudod, mi a különbség a MANY és MUCH szavak 

között, a kérdések használata könnyebb lesz. 

HOW MANY kérdést használd a megszámlálható főneveknél! 

 

How many cats has he got? 

Hány macskája van? 

HOW MUCH kérdést használd a megszámlálhatatlan főneveknél! 

 

How much money have they got? 

Mennyi pénzük van? 
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HOW MUCH egyéb használata 

HOW MUCH kérdést használhatod akkor is, ha arra szeretnél 

rákérdezni, hogy valami mennyibe kerül. 

 

How much is this book? Mennyibe kerül ez a könyv? 

Ez nem jelenti azt, hogy a magyar kerül valamibe szavaknak ne lenne 

angol megfelelője, de így sokkal egyszerűbb, és gyakoribb is. 

Miért how much? Valójában a MUCH itt a money szóra utal, és 

mivel a money szó megszámlálhatatlan, ezért elé a much szó kerül. 

 

How much is this egg? Mennyibe kerül ez a tojás? 
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114. FELADAT 

Írd be a mondatba a MUCH vagy MANY szót! 

1. How     people are there in the shop? 

2. How     milk is there in the fridge? 

3. How     books are you reading? 

4. How     coffee do you drink a day? 

5. How     is this book? 

6. How     children are eating in the dining room? 

7. How     people are going to church? 

8. How     money have you got? 

9. How     wine is there in the bottle? 

10. How     food does your grandmother eat? 

11. How     sisters and brothers have you got? 

12. How     schools are there in Budapest? 

13. How     policemen are there in the street? 

13. How     ice-cream do you eat in summer? 

14. How     vegetables have we got at home? 

15. How     cups are there in the cupboard? 

16. How     dirty plates are there in the sink? 

17. How     beer is your father drinking? 

18. How     sugar do you eat? 

19. How     is that car? 
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115. FELADAT 

Nézd meg a képeket, és írj egy kérdést a HAVE GOT és a HOW 

MUCH/MANY használatával a példa szerint! Segítségül még egy 

névmást is megadtunk. 

Példa: 

 he - How many cars has he got? 

1.    they 

            

2.   we 

            

3.    she 

            

4.    you 
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5.     he 

            

6.      they 

            

7.  you 

            

8.     she 

            

9.    we 
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33. FEJEZET  

AZ ANGOL IGÉK 

Az igék egy nyelv fontos építő elemei. Minél többet tudsz az igékről, 

annál jobban fogod őket alkalmazni mondatokban, mert nagyobb a 

megértésed róluk.  

Az ige olyan szó, amely cselekvést, történést vagy létezést 

fejez ki. Az angol nyelvben több csoportra is osztjuk az igéket, ezek 

közül a legfontosabbakat fogom neked most bemutatni. 

Cselekvést kifejező igék: 

     

eat - eszik   write - ír   read - olvas 

 

Angolul action verb a neve, és általában valamilyen fizikai cselekvésre 

utalunk velük. 

 

Ann is teaching mathematics.  

Ann éppen matematikát oktat. 
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Nem-cselekvést kifejező igék: 

   

  

understand – ért  think – gondol   love – imád 

Angolul non-action verb a neve, és nem fizikai cselekvésekre utal. 

Ezek az igék utalhatnak:  

- gondolkodásra vagy létezésre: be (lenni), believe (hisz), know 

(tud), understand (ért), remember (emlékszik), think (gondol),  

forget (elfelejt) és még sorolhatnánk. 

- érzelmekre: like (kedvel), love (imád), hate (utál), stb. 

- érzékelésre: hear (hall), see (lát), smell (szagol), taste 

(valamilyen íze van) stb. 

- birtoklásra: have (birtokol) 

Nagyon fontos ismerned ezeket a kategóriákat, hiszen a non-action 

verb csoportba tartozó igéket nem használjuk folyamatos (continuous) 

igeidőkben. 

Tanultad már a Folyamatos jelen igeidőt, így már tudod azt is, hogy 

például ez a mondat így nem helyes: I am loving my husband.  
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Ezt a mondatot csak így mondhatod: I love my husband. 

A következő csoport a „módosító igék” vagy „segédigék”. 

A Folyamatos jelen igeidőnél ez a BE ige volt, hiszen itt nem „létezést” 

fejezünk ki, önálló jelentésselnem bír. Ha azt akarod kifejezni, hogy 

most éppen ír valaki, akkor ezt így teszed: 

She is writing a letter.  

A fő gondolatot a „write - ír” ige közli veled, de szükségünk van még 

egy „segítő igére” is, ami jelen esetben a BE ige egyik alakja (is). Így 

közli veled a beszélő, hogy most, ebben a pillanatban ír valaki. 

Az Egyszerű jelen igeidőnél tanultuk a DO igét is, amikor szintén nem 

önálló jelentéssel bírt, hanem kérdésnél és tagadásnál használtuk.  

De a DO igének van önálló jelentése is: valamilyen cselekvést 

végez. 

 

She does the shopping every day. Minden nap szokott 

bevásárolni. 

She doesn’t do the shopping every day. Nem minden nap 

szokott bevásárolni. 

Does she do the shopping every day? Minden nap szokott 

bevásárolni?  
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34. FEJEZET  

CAN 

A „módosító igéknek” van egy speciális alcsoportja, melyek módosítják 

a főige jelentését, és bár önálló jelentéssel bírnak, de egyedül nem 

használjuk őket, csak egy főigével együtt.  

Ebbe a csoportba tartozik a CAN ige is, amely azt fejezi ki, hogy valaki 

képes valami megtételére, mert meg van a képessége rá vagy mert 

lehetősége van rá, vagy ismeri annak módszerét, hogyan kell elvégezni 

azt. 

 

Alex can swim. Alex tud úszni. 

A CAN ige jelen időben nem változtatja meg az alakját, tehát 

minden személynél ugyanaz marad. 

I can swim. – Tudok úszni. 

You can swim. – Tudsz úszni./Tudtok úszni. 

She can swim./Mary can swim. – Tud úszni./Mary tud úszni. 

He can swim./Alex can swim. – Tud úszni./Alex tud úszni. 

It can swim./My cat can swim. – Tud úszni./A macskám tud úszni. 

We can swim. – Tudunk úszni. 

They can swim./Bob and Alex can swim. – Tudnak úszni./Bob és Alex 

tudnak úszni. 
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Jane can not swim. Jane nem tud úszni. 

 

Tagadásnál a CAN ige után tedd a NOT tagadószót! A CAN igét 

és a NOT igét össze is lehet vonni. 

I can not swim. I can’t swim. – Nem tudok úszni. 

You can not swim. You can’t swim. – Nem tudsz úszni./Nem tudtok 

úszni. 

She can not swim./Mary can’t swim. – Nem tud úszni./Mary nem tud 

úszni. 

He can not swim./Alex can’t swim. – Nem tud úszni./Alex nem tud 

úszni. 

It can not swim./My cat can’t swim. – Nem tud úszni./A macskám 

nem tud úszni. 

We can not swim. We can’t swim. – Nem tudunk úszni. 

They can not swim./Bob and Alex can’t swim. – Nem tudnak 

úszni./Bob és Alex nem tudnak úszni. 
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Can he swim? –Yes, he can. No, he can not./No, he can’t. 

 

Kérdésnél a szórend változik, az alany elé (aki a cselekvést 

végzi) kerül a CAN ige. A rövid válasznál a CAN igét ismétled 

meg aszerint, hogy állítás vagy tagadás. 

Can I swim? – Yes, you can./No, you can’t. 

Can you swim? – Yes, I can./No, I can’t. 

Can she swim?/Can Mary swim? – Yes, she can./No, she can’t. 

Can he swim?/Can Alex swim? – Yes, he can./No, he can’t. 

Can it swim?/Can your cat swim? – Yes, it can./No, it can’t. 

Can we swim? – Yes, you can./No, we can’t. 

Can they swim?/Can Bob and Alex swim? – Yes, they can./No, they 

can’t. 
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116. FELADAT 

Írd be a hiányzó helyekre a CAN vagy CAN’T szavakat! 

1. We have got money. We      buy food. 

2. They haven’t got cigarettes. They    smoke. 

3. There isn’t coffee at home. We      drink coffee. 

4. This is good music. She      dance. 

5. We      eat in the dining room. It is dirty. 

6. The fridge is not empty. There is food in it. He             eat. 

7. The tea is hot. She      drink it. 

8. I haven’t got a car. I      drive to work. 

9. His children are speaking. He      sleep. 

10. We have got toast and jam. We     have 

breakfast. 

11. They have got money. They     go shopping. 

12. There is not water in the house. You     have a bath. 

13. She has not got eggs at home. She     make an 

omelette. 

14. You have got a television. You     watch films. 

15. He is two years old. He     drive a bus. 

16. Mary has got a pen, she      write a letter. 

17. We haven’t got books. We     read. 

18. I have got lots of paper on my desk. I      finish 

work early. 
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117. FELADAT 

Nézd meg a képeket, és válaszolj a kérdésekre rövid válassszal! 

1.    Can it sleep?  

         

2.    Can he sleep? 

         

3.    Can they pay? 

         

4.    Can they sing? 
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5.   Can he swim? 

         

6.     Can she sing? 

         

7.     Can he eat? 

         

8.    Can he play tennis? 
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9.   Can your grandmother drive? 

         

10.   Can she watch TV? 

         

11.     Can she swim? 

         

12.    Can you drive this car? 
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35. FEJEZET  

A NÉVMÁSOK TÁRGYESETE 

Névmások azok a pici szavak, amelyeket főnevek helyett használunk, 

mert már nincs szükség, hogy még egyszer kimondjuk a főnevet. 

 

Do you like your car? Yes, I like it. 

A második mondatban a „car” szó helyett használhatunk névmást, 

hiszen nem okozna félreértést, mert az első mondat már utalt arra, mit 

is szeret a másik: I like it. I like my car. 

A tárgy az a része a mondatnak, amire a cselekvés irányul.  

Figyeld meg a következő mondatot!  

I like my car. – Szeretem az autómat. 

Az autóm a mondat tárgya, erre utal az ige (like). Mit szeretek? Az 

autóm. 

Ha nem akarunk ismételni, és szeretnénk a főnevet helyettesíteni, 

akkor használunk névmást. I like my car. (my car helyett használtuk 

az it névmást.) 
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személyes névmások névmások tárgyesete 
I me - engem 
you you - téged, titeket 
he him - őt (hímnem) 
she her - őt (nőnem) 
it it - azt 
we us - minket 
they them - őket 

 

 

My son loves me. A fiam imád engem.

 

I hate you. Utállak. 

 

Mary loves Paul. Mary loves him.  

Mary imádja Pault. Imádja őt. 
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They don’t like their daughter. They don’t like her.  

Nem szeretik a lányukat. Nem szeretik őt. 

 

I love honey. I love it. Imádom a mézet. Imádom. 

 

Our dog loves us. A kutyánk imád minket. 

 

He loves cats. He loves them.  

Szereti a macskákat. Szereti őket. 
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109. FELADAT 

Olvasd el a mondatot, majd az aláhúzott szót/szavakat helyettesítsd a 

megfelelő névmás tárgyesetével! 

1. I would like to eat this sandwich.        

2. Do you want to listen to these songs?       

3. Mary is playing with Tom.        

4. The bank is near the shops.         

5. I’m pouring coffee into the cup.       

6. Mary loves Bob.          

7. George doesn’t like that woman.       

8.  Do you like Charlie?         

9. I’m in front of James.         

10. I don’t like bananas.         

11. Do you like Dave and Harry?       

12. Her son loves Mary.         

13. The cat is playing with Helen and Jane.      

14. I hate spinach.          

15. My father loves my grandmother.       

16. Your cat’s sleeping near your bed.       

17. She’s dancing with Jim.         

18. Do you go to work with Harold?       

19. I would like to buy this telephone.       
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36. FEJEZET  

VEGYES FELADATOK 

Az utolsó fejezetben vegyes feladatokat találsz. Ha bármelyikkel 

nehézséged van, akkor azt javaslom neked, hogy menj vissza a korábbi 

fejezetekre, és ismételd, gyakorold őket alaposan! 

 

119. FELADAT 

Folyamatos jelen vagy Egyszerű jelen? Írd be a zárójelben lévő igét a 

megfelelő igeidőben! 

1. She       (have) a bath every morning. 

2. Look! It      (rain). You can’t play tennis with Jim. 

3. What       (you - do) in the kitchen now?  

4. They usually        (go) to the cinema on 

Monday. 

5. Where       (they - go) on holiday? 

6. What       (you - do)? I’m a shop assistant. 

7. That’s my husband. He      (drink) a glass of wine. 

8. Bill’s a businessman. He       (work) in an office. 

9. I       (speak) French but I speak Hungarian and 

Italian. 

10. I       (do) the shopping every Friday. 

11. His father is not in the house. He       (work) 

in the garden. 

12. Where’s Duke? He       (smoke) in front of the 

house. 
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120. FELADAT 

A képek segítségével írj kérdést a WHOSE kérdőszóval, majd válaszolj 

rá! 

Példa: Whose is the box? It’s his. 

1.  books? 

             

2.   apples? 

             

3.   water? 
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4.   money? 

             

5.   fridge? 

             

6.    telephone? 

             

7.   umbrella? 

             

8.   money? 
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121. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat Folyamatos jelen igeidővel vagy Egyszerű 

jelen igeidővel! 

1. watch 

’What is Tom doing?’ - ’He        TV in the 

living room. He always       TV on 

Monday.’ 

2. rain 

It        . We can’t play tennis in the garden.  

It       a lot in May. 

3. not eat 

I       this food. I don’t like meat.  

I        meat. 

4. have a bath 

’Where’s Peter?’ - ’He’s in the bathroom. He       .  

He       every morning. 

5. work/not work 

My father       in a bank.  

He       now, he’s reading a book. 
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122. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a BE ige, vagy a DO ige megfelelő 

alakjaival! Ha szükséges, használj tagadást! 

1. Bill     eat fish. He likes meat. 

2. John    working in his office. 

3. Why     you studying English? 

4. When    you visiting your grandmother? 

5.     you go to bed early? – No, I    . 

6. I often sing in the bathroom but I    singing now. 

7. Where     the children? – They    playing in the 

garden. 

8. They     have toast for breafast, they have some coffee. 

9. You can’t speak to Jennifer, she    having a bath. 

10. Karen hates Tom and Bill. She     play with them. 

11. Where     your mother work? 

12. It      raining, we can’t work in the garden. 

13.     your brother drive a car? – No, he    .  

He can’t drive. 

14. How many languages     your sister speak? 

15. ’   that your father near the window?’ – ’No. My father  

   smoking in the garden.’ 

16. What    you doing in that room? 
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123. FELADAT 

Írd újra a mondatokat a példa alapján! 

Példa: It’s my hat. – It’s mine. 

1. It’s his farm. –           

2. They’re my hamburgers. –         

3. This is her house. –           

4. They’re their flowers. –          

5. They’re my friends. –          

6. This is your hair. –           

7. It’s our fridge. –           

8. They’re their schools. –           

9. It’s his window. –           

10. It’s her fish. –           

11. They’re her lemons. –          

12. It’s my nose. –           

13. It’s her lunch. –           

14. This is my plate. –           

15. These are his neighbours. –         

16. It’s our milk. –           

17. They’re his onions. –          

18. They’re our boxes. –          
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124. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a THAT, THOSE vagy IT, THEY szavakkal! 

1. Are     girls your sisters? – Yes,     are. 

2. I don’t like     dress. I don’t like     . 

3. Do you like     photo? –Yes, I like     . 

4. I would like to buy some flowers in this shop.     are 

beautiful. 

5. These are my children.     are not bad. 

6. How much are     televisions? 

7. Is     Henry’s car? 

8. Do you eat chocolate biscuits? – Yes,     are good. 

9. I love my cats.     are eating in the kitchen. 

10. Is     a cinema? – Yes,     is. 

11.    are Mike’s children.     are hungry and 

thirsty. 

12. How much is      fridge? –     is 350 

dollars. 

13. I’ve got twenty hats.     are nice. 

14. Has your house got many rooms? – Yes,     has got ten 

rooms. 

15. How old is     cupboard? –      is fifty years 

old. 

16. Who are     men? –     are my neighbours. 

17. I would like to buy     clocks.     are nice. 
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125. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a SOME, ANY, A vagy AN szavakkal! 

1. Are there     post offices in this city? 

2. Is there     cafe in your school? 

3. Are there     computers in your room? 

4. I’ve got     eggs in the fridge. 

5. Are you eating     tomato? 

6. I often eat     tomatoes. 

7. I never eat     fruit. 

8. Are there     trees and flowers in your garden? 

9. There are     good restaurants in this street. 

10. I have     toast and jam for breakfast. 

11. There’s     very good cooker in my kitchen. 

12. Are there     shelves in your room? 

13. There’s     photo on my desk but there aren’t    

books. 

14. My daughter is sitting on     chair. 

15. There aren’t     vegetables in the fridge. 

16. Does she eat     spinach? 

17. There’s     tea towel next to the washbasin. 

18. I’d like to drink     white coffee. 
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126. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. How many languages do you speak? 

             

2. How old are your sisters? 

             

3. I like skiing in winter. 

             

4. What time do you go to school? 

             

5. Does Adam like coffee? 

             

6. Greg often goes to a restaurant on Friday evenings. 

             

7. Sally’s new teacher buys a newspaper every day. 

             

8. Paul goes to work with Margo every day. 

             

9. I want to live in this town. 

             

10. Walter has got three sons. He plays football with them every 

Sunday. 
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127. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. Our teacher gives us a lot of homework. 

             

2. Jane drinks milk because she likes it. 

             

3. Jack’s daughter is a teacher and his son is a doctor. 

             

4. Jason’s drinking coffee and reading a newspaper in the kitchen. 

             

5. How often do your grandmother and grandfather go to the cinema? 

             

6. I like swimming but now I’m not swimming, I’m playing tennis with 

my friend, Jimmy. 

             

7. She’s got twenty chickens in her garden. 

             

8. Helen’s singing in the bathroom. 

             

9. I would like to dance with Tim. 
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128. FELADAT 

Nézd meg a képeket és válaszolj a kérdésre egész mondattal! 

  1. Where’s Mr Higgs? 

             

2. What’s he doing? 

             

  3. Where’s James? 

             

4. What’s he doing? 

             

 5. Where’s Thomas? 

             

6. What’s he doing? 
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  7. Where’s George? 

             

8. What’s he doing? 

             

 9. Where’s Jane? 

             

10. What’s she doing? 

             

11. Where’s your grandmother? 

             

12. What’s she doing? 
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 13. Where’s your father? 

             

14. What’s he doing? 

             

 15. Where’s the dog? 

             

16. What’s it doing? 

             

 17. Where are Jane and Henriette? 

             

18. What are they doing? 
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129. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat egyetlen szóval! 

1. What are you      ? – We’re reading. 

2. Are you       the kitchen? 

3.       do you have breakfast? – At 7.30. 

4. How       is your son? – He’s 4. 

5.       is your car? – It’s in front of the house. 

6. Is Mary studying? – No, she       . 

7. Do you have       money      

your pocket? 

8. Where’s my hat? – It       in your cupboard. 

9. The calendar is       the wall. 

10.       are three cats in my garden. 

11. I want to help Mary and Jane. I would like to help    . 

12.       is your friend? David or Peter? 

13. There’s some fruit in       sink. 

14. Carol and Frank are       dinner in a 

restaurant. 

15. Mark       English. 

16. Do you live       Budapest? 

17. My mother and my father       watching TV 

      the living room. 

18. Tommy is not       home. 

  



252 
 

 

130. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő birtokos szavacskákkal! 

1. I’m having a bath in       bathroom. 

2. Is this       flat? – No, it isn’t. It’s Tom’s flat. 

3. He’s reading       e-mails. 

4. What are you writing? – I’m writing       new 

book. 

5. David and Helen are sleeping in       bed. 

6. My grandmother has got a lot of books on       

shelves. 

7. The cat is having       breakfast in the kitchen. 

8. The businessmen haven’t got much paper on      

desks. 

9. Why aren’t you drinking       coffee? 

10. We’re cleaning       carpet in the living 

room. 

11. Jason is sleeping in       armchair. 

12. We are drinking       coffee in the kitchen. 

13. Helen is thinking about       husband. 

14. The women are working in       new office. 

15. Do you like       new job? 

16. Why does Marcus hate       old car? 

17. How often do they drive       car? 

18. Mary has got some flowers in       garden. 
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131. FELADAT 

Írd be a megfelelő névmást: me, you, him, her, it, us, them! 

1. Do you like     ? – Yes, I like you. 

2. Does George like Helen? – No. George doesn’t like    . 

3. Does Peter like me? – No. He doesn’t like    . 

4. Do you like English? – Yes, I like    . 

5. Does James like his school? – No, he doesn’t like    . 

6. We are your mother and father. Do you like    ? – Yes, 

I love    very much. 

7. Does Adam love his children? – Yes, he loves    . 

8. Do you like your father? – Yes, I love    . 

9. Do you like meat? – No, I hate    . 

10. Who hates those girls? – These boys hate     . 

11. Adam, Pete! Do your friends like you? – Yes, they like    . 

12. My teacher, Mrs Robinson is very nice. I like     . 

13. Does your cat like you? Yes, it likes     . 

14. Jim is very friendly. Why don’t you like     ? 

15. Martha and Natalie are my sisters. I love     . 

16. His neighbours are bad. He doesn’t like     . 

17. These computers are good, I like     . 

18. Your mother makes good cakes, I love     . 
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132. FELADAT 

Írd be a zárójelben lévő igét a megfelelő igeidőben: Folyamatos jelen 

vagy Egyszerű jelen! 

1. I always        (wash) my car on Saturday. 

2. Are        (wash) your car now? 

3. Alan’s in the kitchen. He        (cook) 

dinner. 

4. How often        (she - drive) to work? 

5. I never      (eat) spaghetti, I      

(not-like) it. 

6. My husband’s in his office. He        (work). 

7. Martin usually        (study) at home. 

8. Do you        (speak) English? 

9. They        (watch) TV in the evening. 

10.        (you-go) to the cinema? – Yes, I am. 

11. I usually       (play) tennis in the park. 

12.       (you-like) Indian food? 

13.          (your children - go) to school 

every day?  

14. Where’s Alice? – She       (read) a book in 

the living room. 

15. Is Peter       (have) a bath? – No, he isn’t. 

He       (have) breakfast in the kitchen. 

16.       (your daughter - help) you make lunch on 

Sunday? 
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133. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat! 

1. Mr Jackson a reggelijét eszi. Mr Jackson reggelije pirítós és tea. 

             

2. Bob szereti az iskoláját. Bob iskolája nagyon jó. 

             

3. Joe éppen az autóját vezeti. Joe autója piros. 

             

4. A tanár éppen az osztályteremben tanít. A tanár osztálya nagy. 

             

5. Mr és Mrs Finn éppen a barátaikkal ebédelnek. Finnék barátai jó 

emberek. 

             

6. A gyerekek a könyveiket olvassák. A gyerekek íróasztalai feketék. 

             

7.  Mr és Mrs Black éppen a gyerekeikkel beszélgetnek.  Mr és Mrs 

Black gyerekei nagyon jók. 

             

8. George és Ann apjukkal és anyjukkal élnek. George és Ann apja és 

anyja nagyon fiatal. 
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134. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő személyes névmásokkal! 

Például:     am reading a book. – I am reading a book. 

1. Liz and David are students.      are at school. 

2. Bob is a boy.      is a good student. 

3. This is a man.      is drinking lemonade. 

4. Bob and Helen are married. Are     happy? 

5. Mary’s a student.    ’s reading a book in my classroom. 

6. I think George is very ugly. – Yes,     is. 

7. Is this cat yours? – No,     isn’t. 

8. There are three glasses on the kitchen counter.     are 

black glasses. 

9. This chair is very comfortable.     is nice, too. 

10. Where are the children?     are playing in the garden. 

11.     is raining. 

12. Mrs Allen is doing the shopping.     wants to buy a kilo 

of bread and a liter of milk. 

13. Is your brother a good doctor? – Yes,     is. 

14. This is my cat.     is black. 

15. Is your friend happy? – No,     is not a happy man. 

16. His neighbours often cook in the garden. What do     

make? 
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135. FELADAT 

Húzd alá a birtoklással kapcsolatos szavakat, szerkezeteket! 

Have you got a cellphone? I think everybody has got a cellphone these 

days. My cellphone is brown. My husband’s cellphone is black. My 

mother’s cellphone is small. My cellphone is very modern. Much 

different than my mother’s phone. Do you like looking at other people’s 

phones? I do. My mother’s friend hasn’t got a cellphone. I do not know 

why. I think cellphones are very useful. My cellphone has got many 

capacities. I can watch films on it and check my emails. What is your 

cellphone look like? 

136. FELADAT 

Fordítsd le a fenti szöveget magyarra! Használj szótárt, ha kell! 
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MEGOLDÁS 

Kedves Tanuló! 

A megoldásoknál megtalálod az angol mondatok magyar fordítását is, 

ezzel szeretnék segítséget adni az önálló tanulásnak, de kérlek, vedd 

figyelembe, hogy egy angol mondatot többféleképpen lehet fordítani, 

ezért kérlek, ezt is mérlegeld. Ha bizonytalan vagy, mindig írhatsz 

nekem emailt a könyv elején található emailcímre, szívesen segítek. 

Ugyanaez vonatkozik azokra a feladatokra is, ahol angolról magyarra 

fordítás van! A magyarról angolra fordítandó mondatoknál viszont az 

összes lehetséges változatot leírtam, így ha a Tiéd nem egyezik, akkor 

nézd meg alaposan, mit fordítottál félre! 

1. feladat 

1. he 2. she 3. she 4. he 5. it 6. it 7. it 8. it 9. it 10. she 11. it 12. it 13. he  

14. it 15. it 16. she 17. it 18. it 19. she/he 20. she/he 

2. feladat 

1. He is a friend. Ő egy barát. 2. It is new. Ez új. 3. They are 

driving to work. Munkába mennek autóval. 4. We are eating 

spaghetti. Spagettit eszünk. 5. What are you doing? Mit 

csináltok? 6. Is she happy with her husband? Boldog a férjével? 7. 

They are happy. Boldogok. 8. It is nice. Szép. 9. It is very bad. 

Nagyon rossz. 10. Are they here? Itt vannak? 11. She is fifteen. 50 

éves. 12. It is old. Régi. 13. Are they at home? Otthon vannak? 14. 

Is it happy? Boldog? 15. They are at home. Otthon vannak. 16. 

Are they ugly? Csúnyák? 17. Is it old? Régi? 18. We are old. 

Idősek vagyunk. 19. It is here. Itt van. 20. Is she pretty? Csinos? 21. 

They are red. Pirosak. 22. It is black. Fekete. 
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3. feladat 

1. He is a clever boy. Ő egy okos fiú. 2. I am/I’m not happy. Nem 

vagyok boldog. 3. He is not/isn’t a doctor. Ő nem orvos. 4. It is 

not/isn’t an alarm clock. Ez nem egy ébresztő óra. 5. They are 

not/aren’t good apples. Ezek nem jó almák. 6. She is not/isn’t 

ugly. Ő nem csúnya. 7. It is not/isn’t a table. Ez nem egy asztal.  

8. It is/’s a big egg. Ez egy nagy tojás. 9. They are/’re at home. 

Ők otthon vannak. 10. They are not/aren’t sisters. Ők nem 

nővérek.  

11. We are/’re happy. Boldogok vagyunk. 12. They are 

not/aren’t young. Ők nem fiatalok. 13. He is not/isn’t rich. Ő 

nem gazdag.  

14. The milk is not/isn’t fresh. A tej nem friss. 15. The box is big. 

A doboz nagy. 16. She is not/isn’t old. Ő nem öreg. 17. The man is 

hungry. A férfi éhes. 

4. feladat 

1. The rose isn’t food. A rózsa nem élelem. 2. They aren’t happy 

men. Nem boldog férfiak. 3. We aren’t at the cinema. Nem 

vagyunk moziban. 4. The mother and the father aren’t here. Az 

anya és az apa nincsenek itt. 5. Bob and Helen aren’t in the 

kitchen. Bob és Helen nincsenek a konyhában. 6. I’m not with my 

friend. Nem vagyok a barátommal. 7. They aren’t green apples. 

Ezek nem zöld almák. 8. New York isn’t a farm. New York nem egy 

farm. 9. I’m not twenty. Nem vagyok húszéves. 10. Peter isn’t a 

teacher. Péter nem tanár. 11. George isn’t a student. George nem 

tanuló.  

12. The children aren’t hungry. A gyerekek nem éhesek. 13. The 

vegetable isn’t fresh. A zöldség nem friss. 14. The toilet isn’t 

dirty. A vécé nem piszkos. 15. The umbrella isn’t bad. Az esernyő 

nem rossz. 16. The spoon and the fork aren’t dirty. A kanál és a 

kés nem koszosak. 
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5. feladat 

1. Is the rose food? 2. Are they happy people? 3. Are we at the cinema?  

4. Are my mother and father here? 5. Are Bob and Helen in the 

kitchen? 6. Am I with my friend? 7. Are they green apples? 8. Is New 

York a farm? 9. Am I twenty? 10. Is Peter a teacher? 11. Is George a 

student?  

12. Are the children hungry? 13. Is the vegetable fresh? 14. Is the toilet 

dirty? 15. Is the umbrella bad? 16. Are the spoon and the fork dirty? 

6. feladat 

1. a cat 2. an umbrella 3. a house 4. an old grandmother 5. an ugly dog  

6. a Hungarian mother 7. an ugly teapot 8. a letter 9. a good teacher  

10. a nice house 11. a dog 12. an elephant 13. a hamburger 14. a woman 

15. an old woman 16. a good umbrella 17. a toilet 18. an egg 19. an old 

egg 20. a white egg 

7. feladat 

1. Henry is a man. 2. Robert is a teacher. 3. Peter is a student. 4. Betty is 

the doctor. 5. Alan is the father. 6. David is a dog. 7. Helen is the 

mother. 8. Simon is a cat. 9. Adam is the boy/son. 10. Mary is the 

girl/daughter. 

8. feladat 

1. Kate is a woman. 2. Robert is the cat, David is the dog. 3. Henry is 

short. 4. Mrs Johnson is happy. 5. Helen is hungry. 6. Joseph is rich.  

7. Albert is ugly. 8. Mark is dirty. 9. Jenny is young. 10. Thomas is poor.  

9. feladat 

1. Timmy  is happy. 2. Peter is small 3. Henry is sad. 4. Péter is 

Hungarian. 5. The cat is hungry. 6. The man and the woman are 

married. 7. The teacher is thin. 8. The old man is not thirsty. 9. The 

hamburger is not fresh. 10. The desk is green. 

10. feladat 

1. U 2. C 3. C 4. U 5. U 6. U 7. C 8. U 9 C/U 10. C 11. C 12. U 13. C 14. C  

15. C 16. U 17. C 18. U 19. C 20. U 
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11. feladat 

1. – 2. churches 3. fridges 4. glasses 5. – /fruits 6. houses 7. – 8. offices  

9. shelves 10. – 11. – 12. knives 13. – 14. cigarettes 15. businessmen  

16. cups 17. – 18. apples 19. buses  

12. feladat 

1. What’s this? This is a book. It’s a book. 2. What are these? These are 

pictures. They’re pictures. 3. What’s this? This is a cigarette. It’s a 

cigarette. 4. What are these? These are walls. They’re walls. 5. What are 

these? These are chairs. They’re chairs. 6. What are these? These are 

dogs. They’re dogs. 7. What’s this? This is a cat. It’s a cat. 8. What’s 

this? This is a pen. It’s a pen. 9. What are these? These are pens. 

They’re pens. 10. What’s this? This is a church. It’s a church. 

13. feladat 

1. The churches are poor. 2. The grandmothers are not/aren’t thirsty.  

3. The boys are thin. 4. These girls are not/aren’t ugly. 5. Those cats are 

hungry. 6. These computers are old. 7. Those women are pretty. 8. 

These children are dirty. 9. Those books are not/aren’t white. 10. These 

tables are black.  

14. feladat 

1. Are these cookers old? 2. Are those jars thin? 3. Are these gardens 

big? 4. Are those hats black? 5. Are these windows dirty? 6. Are those 

wives young? 7. Are these women happy? 8. Are those baskets small? 9. 

Are these men short? 

15. feladat 

1. The black cat’s thirsty. 2. The small table isn’t white. 3. Is this small 

book old? 4. The poor student’s hungry. 5. That old man isn’t poor.  

6. The dog’s hungry. 7. The small shelf isn’t black. 8. Is this old father 

happy? 9. The young boy’s poor. 10. These desks are red. 
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16. feladat 

1. What is this? Mi ez? 2. Where are you? Hol vagy?/Hol vagytok?  

3. Where is the cat? Hol van a macska? 4. Anna is nice. Anna szép.  

5. Helen is a rich woman. Helen egy gazdag nő. 6. Is it an ugly 

office? Ez egy csúnya iroda? 7. It is a cake. Ez egy sütemény. 8. This 

is a book. Ez egy könyv. 9. Is the black dog hungry? A fekete 

kutya éhes? 

17. feladat 

1. It’s a glass. Ez egy pohár. 2. She’s a woman. Ő nő. 3. He’s a 

child. Ő gyerek. 4. They’re happy. Ők boldogok. 5. Kathy’s rich. 

Kathy gazdag. 6. It’s an ugly office. Ez egy csúnya iroda. 7. They’re 

cats. Ezek macskák. 8. We’re hungry and poor. Éhesek és 

szegények vagyunk. 9. Where’s Mary? Hol van Mary? 10. Who’s 

that man? Ki az a férfi? 

18. feladat 

1. Helen is a nice girl. Helen szép lány. 2. The mother is a happy 

woman. Az anya boldog nő. 3. The boys are happy. A fiúk 

boldogok. 4. The doctor is a Hungarian man. Az orvos egy 

magyar férfi.  

5. Are the teachers happy? A tanárok boldogok? 6. What’s this? 

Mi ez? 7. These books are red. Ezek a könyvek vörösek. 8. Where’s 

Helen? Hol van Helen? 9. What is this? Mi ez? 10. This is an ugly 

dog. Ez egy csúnya kutya. 

19. feladat 

1. cars 2. cities 3. books 4. sandwiches 5. photos 6. buses 7. houses  

8. foxes 9. glasses 10. bags 11. fridges 12. jars 13. knives 14. wives  

15. women 16. years 17. toilets 18. ladies 19. umbrellas 20. sisters 

20. feladat 

1. Where’s the hat? 2. Who’s this married woman? 3. What’s this 

vegetable? 4. Where are the black pens? 5. Who are here? 6. Who’s that 

ugly child? 7. Where are the carpets? 8. Where are the spoons and the 

knives? 9. Who’s that old man?  
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21. feladat 

1. The shelves are small. A polcok kicsik. 2. Are the cups empty? 

A csészék üresek? 3. These are long streets. Ezek hosszú utcák.  

4. Those fridges are open. Azok a hűtők üresek. 5. The children 

aren’t hungry. A gyerekek nem éhesek. 6. Are the babies happy? 

A babák boldogok? 7. Are the knives dirty? A kések koszosak? 8. 

The hats are ugly. A kalapok csúnyák. 9. They are beautiful offices. 

Ezek gyönyörű irodák. 

22. feladat 

1. Those forks are not long. 2. Where are the red foxes? 3. These 

husbands are Hungarian. 4. Is this fruit fresh? 5. Those (jam) jars 

aren’t dirty. 6. This green apple’s bad. 7. Are those shop assistants thin? 

8. This rich woman is pretty. 9. This soup is good. 10. Are those 

secretaries ugly? 

23. feladat 

1. are - Magyar diákok vagyunk. 2. hat - Hol van a fekete kalap? 3. 

Who - Ki az a nő? 4. shelves - A fekete csészék a polcon vannak. 5. 

aren’t - Ők nem nagyon jó tanárok. 6. a - Ez egy jó esernyő. 7. soup - 

A paradicsomleves finom. 8. Where - Hol van a vécé? 9. they are - 

Ezek a zöldségek nem zöldek, pirosak. 10. isn’t - Róma 

Spanyolországban van? Nem. 11. thirsty - Jane és Mary szomjasak. 12. 

He’s - Tizenöt éves.  

13. glasses - A poharak az asztalon vannak. 14. fresh - Ezek a virágok 

frissek. 15. this - Ez egy fiú? 16. a - Helen nem diák, tanár.  

17. husbands - A férjek éhesek. 18. jar - Ez a lekváros üveg piszkos.  

19. a - John jó barát. 20. this - Ez egy macska itt? 

24. feladat 

1. C next to - Az ébresztőóra az ágy mellett van. 2. B in front of - A 

férfi az ajtó előtt van. 3. B in - A férfi a fotelben van. 4. C on - A számok 

a táblán vannak. 5. A near - A tej a férfi közelében van. 6. A on - A 

poharak az asztalon vannak. 7. B near - Ez a férfi az asztal közelében 

van. 8. C next to - A lány az asztal mellett van. 9. A in front of - A 

férfi a nő előtt van. 10. B near - A férfi a hűtő közelében van. 11. B on - 

A süti nincs a tányéron. 12. C next to - A kutya a férfi mellett van. 13. C 

in - A lány nincs a vízben. 14. B in - A nő a fürdőkádban van. 
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25. feladat 

1. Mi az ott az asztal mellett? 2. A macska a lány mellett van?  

3. A templom nem a bolt mellett van. 4. A fiúk az asztal mellett vannak? 

5. A hűtő a pult mellett van. 6. A vékony lány nem az anya mellett van. 

7. A csésze a kés mellett van? 8. A kanál nincs a mosogató mellett?  

9. A házak az iskola mellett vannak. 10. Gina a DVD lejátszó mellett 

van. 

26. feladat 

1. The cups are next to the hamburger. 2. The girls are next to the boys.  

3. The glasses aren’t nex to the sink. 4. Is Mary next to the church?  

5. Joe isn’t next to the school. 6. The old doctor’s next to the 

supermarket. 7. The table isn’t next to the chair. 8. The pens are next to 

the telephone. 9. Are the young girls next to the chairs? 10. The cat’s 

next to the sink on the kitchen counter. 

27. feladat 

1. The cat’s in the box. 2. The pen’s in the hat. 3. This student’s in the 

office. 4. The doctor isn’t in the hotel. 5. The mother’s in the kitchen.  

6. The rich man’s in this hotel. 7. The teacher’s in the school. 8. The 

father’s in the house. 9. The dog’s in the bathroom. 10. The pencils are 

in this box. 

28. feladat 

1. A villa nem a táskannában van. 2. A kés a konyhában van. 3. A gyerek 

a kertben van? 4. Az üzletemberek a bankban vannak. 5. A szemetes 

abban az irodában van. 6. Ezek a telefonok itt vannak. 7. A fekete 

macska a fürdőszobában van. 8. A fehér táskák nincsenek abban a 

szekrényben. 9. A piros órák nincsenek a szupermarketben. 10. A kicsi 

lányok a parkban vannak. 

29. feladat 

1. A lányok a bank előtt vannak. 2. A macska az ablak előtt van. 3. Az 

autó előtt vannak. 4. Mi van a bank előtt? 5. A nők az iskola előtt 

vannak?  6. A konyhapult előtt vagyok. 7. Az a csinos nő az étterem 

előtt van. 8. Az étterem a templom előtt van? 9. A fiúk nincsenek a 

bank előtt. 10. A kávézó a posta előtt van. 
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30. feladat 

1. The bottle’s in front of the plate. 2. The dustbin’s in front of the 

kitchen counter. 3. The bread and butter’s in front of the coffee. 4. The 

rich man’s in front of the bank. 5. Are the knife and the spoon in front 

of the boiled eggs? 6. The children are in front of the computer. 7. The 

chicken isn’t in front of the cupboard. 8. The young girl’s in front of the 

man. 9. Are the apples in front of the basket? 10. The milk isn’t in front 

of the cooker. 

31. feladat 

1. has - Mary-nek van egy háza. Szép. 2. Has - Thomasnak van 

macskája? 3. have - Boldogok. Van pénzük a bankban. 4. have - 

George, van cigid? 5. have - Van lámpám az asztalon. 6. has - A 

macskának van hala a tányéron. 7. have - Ann-nek és Karennek 

vannak könyveik a polcon. 8. has - Annek vannak villái és kései a 

pulton? 9. have - Neked (nektek) és Helennek szomorú a kutyátok. 10. 

have - A kutyáknak vannak házaik a kertben. 11. have - Ezeknek a 

virágoknak gyönyörű színük van. 12. has - A férfinek rövid haja van. 

13. has - A városnak három temploma van. 14. have - Két fotelem van 

a hálószobában. 

15. Have - Helennek és Alexnek új tűzhelyük van? 16. Has - A 

városnak van órája a templomon? 17. have - Mrs és Mr Mortonnak új 

naptárja van. 18. Have - Van kávéd/kávétok reggelire? 19. Have - 

Vannak testvéreik? 20. has - Nincs új munkája. 21. have - Vannak 

szomszédaitok?/Vannak szomszédaid? 22. has - Az anyának fehér 

tányérjai és csészéi vannak. 23. have - A kisgyerekeknek csúnya 

kutyája van. 

32. feladat 

1. Yes, she has. Mary-nek szép háza van? 2. No, they haven’t. 

Tomnak és Jeffnek van pénzük a bankban? 3. Yes, I have./Yes, we 

have. Vannak barátaid?/Vannak barátaitok. 4. No, it hasn’t. Ennek a 

háznak van kertje? 5. Yes, she has. Van felesége ennek a férfinek?  

6. No, she hasn’t. Joannának vannak fivérei? 7. Yes, he has. Pete-

nek vannak leánytestvérei? 8. Yes, they have. Ezeknek a férfiaknak 

vannak feleségeik? 9. No, they haven’t. Azoknak a nőknek vannak 

férjeik?  
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10. Yes, they have. Van ezeknek a fiúknak levese? 11. No, she 

hasn’t. Ennek a lánynak van szendvicse? 

33. feladat 

1. Have I got a poor friend? Szegény barátom van? 2. Has Janet 

got money in the bank? Janetnek van pénze a bankban? 3. Has 

Mark got a pretty wife? Marknak csinos felesége van? 4. Has 

Marian got nice children? Mariannak szép gyerekei vannak?  

5. Have I got photos on the wall? Vannak fotóim a falon? 6. Has 

the cat got milk? Van a macskának teje? 7. Has she got a rich 

husband? Gazdag férje van? 8. Has Helen got a thirsty friend? 

Helennek szomjas barátja van? 9. Has this town got two rivers? 

Ennek a városnak két folyója van? 10. Have these teachers got a 

hundred students? Ezeknek a tanároknak száz tanulója van?  

11. Has the grandmother got a nice kitchen? A nagymamának 

szép konyhája van? 

34. feladat 

1. I haven’t got a poor friend. 2. Janet hasn’t got money in the bank.  

3. George hasn’t got a pretty wife. 4. Marian hasn’t got nice children.  

5. I haven’t got photos on the wall. 6. The cat hasn’t got milk. 7. She 

hasn’t got a rich husband. 8. Julie hasn’t got a nice house. 9. The city 

hasn’t got three cinemas. 10. This bedroom hasn’t got a big bed. 

35. feladat 

1. James has got a big house. 2. The grandfather and the grandmother 

have got five cats. 3. Have you got five books on the shelf? 4. Mary’s got 

two computers 5. Have you got cottage cheese and butter in the fridge?  

6. I’ve got a grandmother but I haven’t got a grandfather. 7. John’s got 

a big farm with chickens. 8. I haven’t got money in the bank. 9. The 

poor man’s got ten hungry children. 10. That man and that woman 

haven’t got children. 11. I’m hungry. Have you got eggs in the fridge? 

36. feladat 

1. ITS - A kutyának van hal a tányérján. 2. HER - Mary-nek vannak 

polcok a konyhájában. 3. THEIR - Arthurnak és Bobnak van telefon a 

szobájukban. 4. OUR - Van szupermarket és posta az utcánkban.  

5. YOUR - Van hal a hűtődben./Van hal a hűtőtökben. 6. HIS - Frednek 

van tévé a szobájában. 7. HER - Mrs Jenkinsnek vannak tanulói az 
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osztályában. 8.  THEIR - Sheilanak és Henriettenek vannak esernyőik a 

szobájukban. 9. OUR - Vannak zöldségeink és gyümölcseink a 

kertünkben. 10. MY - Van egy könyv a polcomon. 11. HER - Az anyának 

fehér pultjai vannak a konyhájában. 12. HIS - Mr Pope-nak van 

paradicsoma és tojása a hűtőjében. 13. YOUR - Van pénzed a 

bankodban?/Van pénzetek a bankotokban? 14. THEIR - Mrs Blacknek 

és Mr Blacknek vannak könyvei a polcaikon. 15. YOUR - Ki van a 

házadban/házatokban? 16. HER - Mi van a házában? 17. THEIR - 

Ezeknek a kutyáknak nincs hús a tányérjaikon. 18. ITS - Ennek a 

macskának nincs hal a tányérján. 19. HER - A nagymamámnak van 

szemetese a szobájában. 20. ITS - A nappaliban két óra van a falon. (szó 

szerint: A nappalinak két órája van a falain.) 21. THEIR - A 

gyerekeknek nincs keksze a tányérjukon. 22. THEIR - Ezeknek az 

embereknek vannak macskái a házukban? 

37. feladat 

1. What’s your name? 2. Where’s my cat? 3. Are your telephone in the 

room? 4. Where’s my cake? 5. Where are their children? 6. Their 

children are in the room. 7. His cake is on his table./He’s got a cake on 

his table.  

8. My church’s near. 9. The cat’s hungry. Its plate’s empty. 10. Mary’s 

happy. Her children aren’t hungry. 11. How old is your son? 

38. feladat 

1. igaz - Van egy lámpa a fal mellett. 2. hamis - Van macska a 
szobában. 3. igaz - Két férfi van a szobában. 4. hamis - Vannak 
üvegek a padlón. 5. igaz - Van ablak a szobában. 6. igaz - Van kutya a 
szőnyegen. 7. igaz - Két fotel van a szobában. 8. igaz - Van egy lány a 
padlón. 9. hamis - Vannak lányok a fotelekben. 10. hamis - Két lámpa 
van a szobában.  
11. igaz - Van egy lámpa a fotel mellett. 12. igaz - Van egy asztal a lány 
közelében. 

39. feladat 

1. There isn’t a clock on the wall. Nincs óra a falon. 2. There 
aren’t two girls in the room. Nincs a szobában két lány. 3. There 
aren’t two cats in the room. Nincs két macska a szobában. 4. 
There isn’t a red carpet on the floor. Nincs vörös szőnyeg a 
padlón.  
5. There aren’t two pictures on the wall. Nincs két kép a falon.  
6. There aren’t books on the floor. Nincsenek könyvek a padlón.  
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7. There isn’t a girl on the carpet. Nincs lány a szőnyegen. 8. 
There isn’t a cat on the sofa. Nincs macska a heverőn. 9. There 
aren’t eggs in the fridge. Nincsenek tojások a hűtőben. 10. There 
aren’t two lamps in the room. Nincs két lámpa a szobában. 11. 
There isn’t a girl in front of the shop. Nincs lány a bolt előtt. 

40. feladat 

1. Yes, there are. Két lábos van a tűzhelyen? 2. No, there isn’t. Van 

óra a falon? 3. Yes, there is. Van üveg a pulton? 4. No, there aren’t. 

Vannak macskák a pulton? 5. Yes, there is. Van gyümölcs az üveg 

mellett? 6. No, there isn’t. Van alma a mosogató közelében. 7. Yes, 

there are. Vannak tányérok a polcon? 8. Yes, there are. Vannak 

poharak a polcon? 9. No, there isn’t. Van csirke a tűzhelyen?  

41. feladat 

1. isn’t Nincs szék a nappaliban. 2. aren’t Nincs két lámpa a 

nappaliban. 3. is Van egy asztal a nappaliban. 4. are Vannak könyvek a 

nappaliban. 5. aren’t Nincsenek képek a nappaliban. 6. aren’t 

Nincsenek virágok a nappaliban. 7. aren’t Nincsenek poharak a 

nappaliban. 8. is Van fotel a nappaliban. 9. are Vannak polcok a 

nappaliban. 10. are Vannak könyvek a polcon. 11. aren’t Nincsenek 

könyvek az asztalon. 12. isn’t Nincs hűtő a nappaliban. 13. is Van 

heverő a polcok közelében. 14. aren’t Nincsenek ablakok a nappaliban. 

42. feladat 

1. any Vannak testvéreid? 2. some, any Van halunk, de nincsenek 

almáink. 3. any Van pénz a zsebedben? 4. some Annak a férfinek 

fegyverei vannak. 5. any Az apádnak van haja? 6. any Nincsenek 

virágok a konyhámban. 7. some Paradicsomok és almák vannak a 

hűtőben. 8. any Van vaj az asztalon? 9. any Nincsenek hagymák a 

kosárban. 10. any Van víz az üvegben? 11. any Vannak gyerekei?  

12. any Vannak szállodák ebben a városban? 13. any Nincsenek 

csirkék ezen a farmon. 14. any Van itt gyümölcs? 15. some Vannak 

képeim a falon. 16. any Nincsenek virágok ebben a parkban. 17. any 

Van vaj a szekrényben? 18. some Van halunk a pulton. 19. some 

Vannak tojások a hűtőben. 20. any Vannak óráid a hálószobában? 21. 

some Mary-nek vannak könyvek a polcán. 22. some Vannak tollak és 

ceruzák az íróasztalomon. 
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43. feladat 

1. a 2. some 3. some 4. some 5. an 6. some 7. some 8. some 9. a 10. 

some 11. an 12. some 13. some 14. a 15. some 16. an 17. some 18. some 

19. some 20. a 

44. feladat 

1. That woman’s pretty. 2. Have these old women got any children?  

3. That nice/beautiful woman’s my mother. 4. Is there any fruit on your 

table?/Have you got any fruit on your table? 5. This isn’t my book.  

6. These computers are bad. 7. Is there a carpet in your room?/Have 

you got a carpet in your room? 8. This thin girl’s hungry. 9. The tomato 

and the pepper are in the fridge. 10. There isn’t any cheese and milk in 

the fridge. 

45. feladat 

1. Mary’s a poor woman. Mary szegény nő. 2. I’m a hungry 

doctor. Éhes doktor vagyok. 3. They’re happy boys. Ők boldog 

fiúk. 4. This is a thirsty dog. Ez egy szomjas kutya. 5. You’re a 

poor man. Te egy szegény férfi vagy. 6. Mr Johnson’s a young 

doctor. Mr Johnson egy fiatal orvos. 7. Kate’s a pretty girl. Kate 

egy csinos lány. 8. I’m a short woman. Alacsony nő vagyok. 9. He’s 

a tall man. Ő egy magas férfi.  

46. feladat 

1. These children are happy. Ezek a gyerekek boldogok. 2. This is 

a dirty child. Ez egy koszos gyerek. 3. This hungry boy is my 

son. Ez az éhes fiú az én fiam. 4. These boys are in the park. Ezek 

a fiúk a parkban vannak. 5. That vegetable is fresh. Az a zöldség 

friss.  

6. Those dogs are hungry. Azok a kutyák éhesek. 7. Are these 

men married? Ezek a férfiak házasok? 8. Those hotels are not 

dirty. Ezek a szállodák nem piszkosak. 9. There’s some jam in the 

jar. Van lekvár az üvegben. 

47. feladat 

1. Is John a student? John diák? 2. Is Peter a teacher? Peter 

tanár?  

3. Is Helen a woman? Helen nő? 4. Is that cat hungry? Az a 
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macska éhes? 5. Is Robert a boy? Robert fiú? 6. Is Ann a child? 

Ann gyerek? 7. Is Lilly a student? Lilly diák? 8. Is Rex a hungry 

dog? Rex éhes kutya? 9. Has this garden got any flowers? Ebben 

a kertben vannak virágok? 10. Is there any meat and milk in my 

fridge? Van a hűtőmben hús és tej? 

48. feladat 

1. My grandmother hasn’t got any houses. A nagymamámnak 

nincsenek házai. 2. There aren’t any people in this hotel. 

Nincsenek emberek ebben a szállodában. 3. The cat hasn’t got any 

meat on its plate. A macskának nincs hús a tányérján. 4. There 

aren’t any pens and pencils on your desk. Nincsenek tollak és 

ceruzák az íróasztalodon. 5. We haven’t got any fresh peppers 

and tomatoes. Nincs friss paprikánk és paradicsomunk. 6. Mary 

hasn’t got any children. Mary-nek nincsenek gyermekei. 7. Your 

English teacher hasn’t got any money in the bank. Az angol 

tanárodnak nincsen pénze a bankban. 8. There isn’t any fish in the 

fridge. Nincs hal a hűtőben. 9. There aren’t any books on my 

shelf. Nincsenek könyvek a polcomon. 10. There isn’t any milk in 

his glass. Van tej a poharában. 

49. feladat 

1. she - Helen a lányom. A szobájában van. 2. he - Hol van Tom? A 

boltban van. 3. your - Van vaj a kenyereden? 4. it - A nagyanyámnak 

van kutyája. Mindig éhes. 5. they - A szomszédainak két macskája van. 

Mindig vidámak. 6. we - Nekem és a férjemnek gyönyörű lakásunk van 

ebben a városban. Boldogok vagyunk itt. 7. her - Egy lánytestvérem 

van, Alice-nek hívják. 8. our - Van konyhánk a házunkban. 9. they - 

Vannak almák az asztalon. Frissek. 10. it - Nincs pénzt a zsebemben. 

Üres.  

11. they - Nagyon jó könyvei vannak. A polcán vannak. 12. my - Van 

kávé a csészémben. 13. she - Péternek van egy lánytestvére, aki tanár.  

14. they - Két fivérem van. Ők 23 évesek. 15. its - A nagymamámnak 

van egy kutyája, a neve Bobby. 16. they - Bob és Alice vannak a képen, 

házasok. 17. their - A gyerekeknek van csokijuk az íróasztalukon.  

18. we/you - Van szalonnánk/szalonnátok itthon. Nem, nincsen. 
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50. feladat 

1. Yes, it is. 2. No, I’m not./No, we aren’t. 3. Yes, they are. 4. Yes, it is.  

5. No, she isn’t. 6. No, he isn’t. 7. Yes, she is. 8. No, he isn’t. 9. Yes, she 

is. 10. No, they aren’t. 11. Yes, it is. 12. Yes, I am. 13. No, it isn’t. 14. Yes, 

it is. 15. Yes, they are. 16. No, she isn’t. 17. No, they aren’t. 18. Yes, it is.  

19. Yes, he is. 

51. feladat 

1. Harold 2. Barbara 3. Jill 4. Roy 5. Jane 6. Peter 

52/A. feladat 

1. Peter isn’t a teacher, he’s a student. 2. Jane isn’t a doctor, she’s a 

nurse. 3. Barbara isn’t a detective, she’s a dentist. 4. Jill is a teacher, 

she isn’t a nurse. 5. Roy isn’t a dentist, he’s a detective. 6. Harold isn’t a 

nurse, he’s a doctor. 

52/B. feladat 

1. Peter nem tanár, tanuló. 2. Jane nem orvos, nővér. 3. Barbara nem 

detektív, fogorvos. 4. Jill tanár, nem nővér. 5. Roy nem fogorvos, 

detektív. 6. Harold nem nővér, orvos. 

53. feladat 

1. This woman isn’t beautiful. Ez a nő nem szép. 2. Bill hasn’t 

got a big office. Billnek nincs nagy irodája. 3. There are some 

green apples in this basket. Zöld almák vannak ebben a kosárban. 

4. This milk isn’t fresh. Ez a tej nem friss. 5. My neighbour, Mrs 

Peterson isn’t a thin woman. A szomszédom, Mrs Peterson nem 

egy vékony nő. 6. My grandfather and grandmother are old 

people. A nagypapám és a nagymamám idős emberek. 7. This 

woman is ugly. Ez a nő csúnya. 8. This man is hungry. Ez a férfi 

éhes. 9. George and his son are sad. George és a fia szomorúak.  

10. The snowman is white. A hóember fehér. 11. This bread is 

fresh. Ez a kenyér friss. 12. These cakes are not bad. Ezek a sütik 

nem rosszak. 

54. feladat 

1. The neighbour’s in the cinema. 2. Where’s your house? 3. What are 

these in my glass? 4. My teacher’s a good man. 5. The apples are next to 
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the sink. 6. The supermarket’s near the church. 7. Are you in the 

bathroom? 8. The bacon and the tomato are on your bread. 9. Your 

clock’s on the wall. 10. Is there a cinema in your town/city?  

55. feladat 

1. on - Az ébresztő a szekrényen van. 2. next to - Az ébresztő az ágy 

közelében van. 3. in - A fiú a dobozban van. 4. next to - A nő és a férfi 

az asztal mellett vannak. 5. in - Mi van ebben a tojásban? 6. on - A 

kekszek a tányéron vannak. 7. in - A fiú az ágyában van. 8. on - A 

könyvek a polcon vannak. 9. next to - Robin Jill mellett van. 10. in - 

Az étel nincs a hűtőben. 11. on - A tej az asztalon van. 12. in/next to - 

A férfi nincs az étteremben/az étterem mellett. 13. on - Az alma az 

asztalon van. 14. next to - A fiú a telefon mellett van. 15. on - A csészék 

az asztalon vannak. 

56. feladat 

1. These boys aren’t happy. Ezek a fiúk nem boldogok. 2. Those 

girls are pretty. Azok a lányok csinosak. 3. These happy cats are 

on the bed. Ezek a boldog macskák az ágyon vannak. 4. Those new 

baskets are dirty. Azok az új kosarak koszosak. 5. Those pots are 

next to the cooker. Azok a lábosok a tűzhely mellett vannak. 6. 

These flowers are white. Ezek a virágok fehérek. 7. Those boards 

are black. Azok a táblák feketék. 8. These cupboards are old. 

Ezek a szekrények régiek. 9. These women are young. Ezek a nők 

fiatalok. 10. Those hamburgers are good. Azok a hamburgerek jók. 

57. feladat 

1. This cup’s in the sink. Ez a csésze a mosogatóban van. 2. That 

cat’s on the table. Az a macska az asztalon van. 3. This glass’s in 

the cupboard. Ez a pohár a szekrényben van. 4. That telephone’s 

white. Az a telefon fehér. 5. This woman’s very pretty. Ez a nő 

nagyon csinos. 6. That kitchen’s very dirty. Az a konyha nagyon 

koszos. 7. This carpet’s old. Ez a szőnyeg régi. 8. That man’s 

married. Az a férfi házas. 9. This lady’s short. Ez a hölgy alacsony. 

58. feladat 

1. Yes, it is. 2. Yes, they are. 3. Yes, he is. 4. Yes, they are. 5. Yes, she is.  

6. Yes, he is. 7. Yes, it is. 8. Yes, they are. 9. Yes, it is. 
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59. feladat 

1. No, it isn’t. 2. No, they aren’t. 3. No, they aren’t. 4. No, she isn’t. 5. 

No, it isn’t. 6. No, they aren’t. 7. No, they aren’t. 8. No, it isn’t. 9. No, it 

isn’t. 

60. feladat 

1. He’s in the box. 2. They’re in the bag. 3. He’s in front of the 

restaurant. 4. They’re in the car. 5. They’re on the car. 6. He’s in front of 

the table/computer. 7. It’s in the water. 8. It’s on the table. 9. They’re 

on the table. 

61. feladat 

1. It’s a happy dog. 2. He’s a thin man. 3. She’s a young woman.  

4. He’s/She’s a young doctor. 5. They’re nice teachers. 6. They’re old 

books. 7. They’re black pencils. 8. It’s a new table. 9. They’re old 

computers. 10. They’re dirty sons. 11. They’re old cups. 12. They’re 

Hungarian vegetables. 13. It’s a white flower. 14. They’re happy girls.  

15. They’re empty hotels. 16. She’s a hungry daughter. 17. They’re 

married women. 18. They’re ugly cupboards. 19. They’re thin 

daughters. 20. It’s a nice cooker. 21. It’s a big city. 

62. feladat 

1. our - Vannak könyveink. A könyveink a polcon vannak. 2. his - A 

férfinek jó étterme van. Vannak emberek az éttermében. 3. its - A fal 

gyönyörű. A színe zöld. 4. our - Marknak és nekem van egy macskánk. 

A macskánk fekete és fehér. 5. her - Mary-nek van egy kosara. 

Harminc alma van a kosárban. 6. their - A kutyáimnak van húsa. A 

húsuk friss.  

7. my - Van számítógépem. A számítógépem nem régi. 8. her, their - 

Helen és a férje boldogok. A gyerekeik fiatalok. 9. my - Tojásaim 

vannak reggelire. A tojásaim főttek. 10. their - A házukban van egy 

nappali és három hálószoba. A szobáik nagyok és szépek. 11. their - 

Ezeknek az üzletembereknek szép irodáik vannak. Az irodáik nagyok és 

modernek. 12. my - Van egy padlásom. A padlásom nagy. 13. his - Mr 

Crawfordnak van egy autója. Az autója piros. 14. their - Ezeknek az 

üzletembereknek két bankja van. A bankjaik gazdagok. 15. their - A 

gyerekek éhesek. Az ebédjük az asztalon van. 16. her - A lánynak 

vannak tányérjai. A tányérjai a szekrényben vannak. 
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63. feladat 

1. this 2. this 3. these 4. these 5. this 6. these 7. these 8. this 9. these  

10. these 11. these 12. this 13. these 14. this 15. this 16. this 17. these  

18. these 19. these 

64. feladat 

1. What, she - Mi a foglalkozása Mrs Megpie-nak? Tanár. 2. Where, 

it - Hol van a kávém. A konyhapulton van. 3. Where, they - Hol 

vannak a gyerekek? A szobájukban vannak. 4. Who, he - Ki az a férfi? 

Ő a férjem. 5. Who, they - Kik azok a gyerekek. Ők a lányaim. 6. 

How, they - Hány éves az édesanyád és az édesapád? 50 évesek. 7. 

What, it - Mi az? Vajaskenyér. 8. Where, they - Hol vannak a 

barátaim? A postán vannak. 9. Who, she - Ki az a boldog nő? Ő az 

édesanyám. 10. What, it - Mi a reggelid. Pirítós. 11. Where, it - Hol 

van az ebédem? A tűzhelyen van. 12. Who, they - Kik a barátaid? 

Penny és Jim. 13. Where, it - Hol van a kávém? A csészédben. 14. 

What, it - Milyen színű ez az alma? Zöld. 15. Who, she - Ki az a 

hölgy? Ő a feleségem. 

65. feladat 

1. Who’s, is, is - Ki az a férfi? Ő az én fivérem. A neve Pete. 2. What 

are, are - Mik azok? Számítógépek. 3. Who’s, ’s - Ki az? Mr J., a 

tanárom. 4. What’s, ’s - Mi az? Az az én új csészém. 5. What’s - Hogy 

hívják? 6. Who’s, ’s - Ki a te új angol tanárod? Nagyon jó tanár.  

7. What’s, is, ’re - Mi ez? Ez a reggelim? Főtt tojás pirítóssal és teával. 

8. What’s, ’s - Mi a fivéred (foglalkozása)? Orvos. 9. What are, are - 

Mik ezek? Banán, zöld banán. 10. Where are, are - Hol vannak a 

banánjaim? Abban a kosárban vannak. 11. What’s, ’s - Mi ez? Az új 

ruhám. 12. What are, ’re - Mik ezek? Ezek a régi könyvei?  

66. feladat 

1. Whose cupboards are they? 2. Whose daughter is she? 3. Whose cups 

are they? 4. Whose jar is it? 5. Whose son is he? 6. Whose hamburger is 

it? 7. Whose pencils are they? 8. Whose newspaper is it? 9. Whose 

computers are they? 
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67. feladat 

1. Whose onion is this?/Whose is this onion? 2. Whose meat is it?  

3. Whose are these eggs here? 4. Whose knives are they? 5. Whose 

neighbour is he/she? 6. Whose plate is empty? 7. Whose music is it?  

8. Whose is this egg? 9. Whose children are dirty? 10. Whose teachers 

are these?  

68. feladat 

1. Whose butter is this/it? Kié ez a vaj? 2. Whose are these 

apples? Kinek az almái ezek? 3. Whose armchairs are 

they/these? Kinek a foteljei ezek? 4. Whose are these letters? 

Kinek a levelei ezek? 5. Whose is this lamp? Kié ez a lámpa? 6. 

Whose cake is it/this? Kié ez a süti? 

69. feladat 

1. These students are yours. 2. These farms are ours. 3. This hotel’s his.  

4. These cups are hers. 5. That daughter’s yours. 6. Those clocks are 

mine. 7. That milk’s its. 8. This church’s ours. 9. Is this cooker hers?  

10. That son isn’t mine. 11. Are these balls ours? 12. This restaurant’s 

theirs. 13. These cats are ours. 14. Is this car yours? 15. These boiled 

eggs are hers. 16. These spoons are yours. 17. This office’s his. 18. Those 

cupboards are ours. 19. This cheese’s mine. 20. This box’s yours.  

21. Those bags are hers. 

70. feladat 

1. hers 2. its 3. theirs 4. its 5. his/hers 6. hers 7. theirs 8. his 9. its  

10. theirs 11. hers 12. its 13. its 14. his  

71. feladat 

1. hers 2. theirs 3. his 4. hers 5. its 6. mine 7. theirs 8. his 

72. feladat 

1. my - John vagyok. Ez az én házam. 2. hers - Helennek két macskája 

van. Ezek a macskák az övéi. 3. mine - Ez a te pénzed? Nem, nem az 

enyém. 4. its - Van egy kutyám. A neve Husker. 5. its - Ez egy szép 

konyha, a falai fehérek. 6. my - Boldog vagyok. A gyerekeim nem 

éhesek és szomjasak. 7. hers - Mary-nek új számítógépe van? Igen, ez a 

számítógép az övé. 8. mine/ours - Ezek a te polcaid/ti polcaitok. Igen, 
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a az enyémek/miénk. 9. their - Ambernek és Johnnak vannak 

cigarettái. Ezek az ő cigarettáik. 10. mine - Kié ez a vajaskenyér? A 

tiéd? Igen, az enyém.  

11. her - Debbie-nek van egy kutyája. A kutyája a kertben van. 12. your 

- Magyar vagy? A neved nem magyar. 13. hers - Sandra a lányom. Ez a 

táska az övé. 14. his - Emmának van egy fivére. A neve Charlie. 15. her 

- Helen és a nővérei, Alice és Cindy, jó tanulók. 16. hers - Nincs 

hitelkártyája. Ez a hitelkártya nem az övé. 17. their - Ők John és Peter. 

Az anyjuk Jane Watkins. 18. ours - Új naptárunk van. Ez a naptár a 

mienk. 19. mine - Ez az én tányérom. Ez a tányér az enyém. 

73. feladat 

1. Her mother is Helen Prey. Az anyja Helen Prey. 2. Is your 

mother happy? Az édesanyád boldog? 3. My name is Monic. A 

nevem Monic. 4. Their hotels are very dirty. A szállodáik nagyon 

koszosak. 5. My attic is very big. A padlásom nagyon nagy. 6. 

Where is your bacon? Hol van a szalonnád? 7. Their DVD player 

is not new. A DVD lejátszóik nem újak. 8. Is that cat hers? Az a 

macska az ővé? 9. My name is Henry. A nevem Henry. 10. Our 

daughter is happy. A lányunk boldog. 

74. feladat 

1. My grandmother’s a happy woman. 3. We’ve got/There are some 

flowers in our garden. 3. Is this hamburger mine? 4. Where are your 

dogs and cats? 5. These are not my friends, they’re yours. 6. Your 

glasses are empty. 7. That empty plate’s mine. 8. Are those long knives 

yours?  

9. Where’s our money? 10. That pretty woman’s my wife. 

75. feladat 

1. the girls’ tables 2. Tod’s cigarette 3. the men’s bags 4. the daughters’ 

cups 5. Helen’s butter 6. the lady’s carpet 7. the women’s coffee 8. the 

man’s child 9. the children’s friends 10. the husband’s fish 11. the men’s 

shelves 12. the woman’s apples 13. Paul’s bathroom 14. my friend’s nose 

15. Henry’s office 16. Julie’s kitchen 17. the girls’ lunch 18. my father’s 

money 19. Roy’s letters 
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76. feladat 

1. Bob’s - Bob barátja boldog fiú. 2. Helen’s - Helen macskái éhesek 

és szomjasak. 3. mother’s - Az anyám neve Henriett. 4. father’s - 

Pauline az apám lánytestvére. 5. girl’s - Pauline egy lánynak a neve. 6. 

boys’ - Ezeknek a fiúknak a csokija finom. 7. Tom’s - Tom kosara 

üres. 8. girl’s - Ennek a lánynak az almái pirosak. 9. Helen’s - Hol 

vannak Helen könyvei? 

77. feladat 

1. Are the children’s letters on the table? 2. Where are your mother’s 

white plates? 3. My friend’s telephone number is 76765. 4. The 

women’s cups are on the kitchen counter. 5. Robert’s in his mother’s 

house. 6. Albert’s wife’s in the post office. 7. Your father’s newspapers 

are on the armchair. 8. The children’s sandwiches are in the fridge. 9. 

Where are the teachers’ students? 10. My grandmother’s teapot’s on 

the cooker. 

78. feladat 

1. It’s Helen’s soup. 2. She’s my friend’s sister. 3. They are Mrs Jerks’ 

tomatoes. 4. They’re his sisters’ sandwiches. 5. It’s my mother’s shelf.  

6. It’s our neighbours’ television. 7. They’re those businessmen’s 

secretaries. 8. It’s Ron’s coffee. 9. They’re Joan’s children.  

79. feladat 

1. Who’s 2. My children’s 3. people’s 4. yours, not ours 5. Whose  

6. mother’s 7. my 8. are 9. daughters’ 10. Whose 

80. feladat 

1. She’s helping. Segít. 2. I’m eating. Eszek. 3. The cat’s 

drinking. A macska iszik. 4. My mother’s going shopping. Az 

anyám vásárolni megy. 5. My grandmother and grandfather are 

having dinner. A nagymamám és a nagyapám vacsoráznak. 6. 

George’s learning in his room. George tanul a szobájában.  

7. Anna’s listening to the radio. Anna rádiót hallgat. 8. My 

children are playing in the living room. A gyerekek játszanak a 

nappaliban. 9. The secretary’s pouring tea into the cups. A 

titkár/titkárnő teát tölt a csészékbe.   
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10. My neighbours are playing the piano. A szomszédaim 

zongoráznak. 11. His mother’s playing tennis. Az anyja teniszezik. 

12. It’s raining. Esik az eső. 13. Their father’s working in the 

office. Az apjuk az irodában dolgozik. 14. I’m writing a book now. 

Most könyvet írok. 15. Lilly and Hannah are watching TV in 

their room. Lilly és Hanna tévéznek a szobájukban. 

81. feladat 

1. My mother’s cooking in the kitchen. 2. His/Her daughter’s dancing in 

the room. 3. The bus’s arriving. 4. The children are going to bed.  

5. His/Her father’s eating a hamburger in the kitchen. 6. Helen’s 

having a bath in the bathroom. 7. We’re having breakfast in the kitchen. 

8. Your neighbours are leaving home. 9. Our grandmother’s making a 

cake in the kitchen. 10. Peter’s paying by credit card in the shop. 

82. feladat 

1. Peter’s working in the office. Péter az irodában dolgozik.  

2. They’re drinking water. Vizet isznak. 3. They’re buying 

books. Könyvet vásárolnak. 4. Bob’s eating vegetables. Bob 

zöldséget eszik.  

5. It’s raining. Esik az eső. 6. Jason’s going shopping. Jason 

vásárolni megy. 7. I’m going to bed. Megyek aludni. 8. We’re 

having breakfast. Reggelizünk. 9. My mother’s driving a car. 

Az anyám autót vezet. 10. They’re eating a pizza. Pizzát esznek. 11. 

George’s smoking in his office. George az irodájában dohányzik. 

83. feladat 

1. Henry and Maggie are having breakfast. Henry és Maggie 

reggeliznek. 2. My daughter is watching TV in the living room. 

A lányom tévézik a nappaliban. 3. I am going to work. Megyek 

dolgozni. 4. My children are having a bath in the bathroom. A 

gyerekeim fürödnek a fürdőszobában. 5. She is having lunch in a 

restaurant. Ebédel egy étteremben. 6. Helen is pouring coffee 

into her cup. Helen kávét tölt a csészéjébe. 7. My sons are visiting 

their grandmother. A fiaim meglátogatják a nagyanyjukat. 8. I am 

opening my window. Kinyitom az ablakom. 9. Liz is writing a 

new book. Liz egy új könyvet ír. 10. He is watching a film in the 

cinema. Filmet néz a moziban.  
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84. feladat 

1. She isn’t helping her mother. Nem segít az anyjának. 2. I’m not 

drinking milk in the kitchen. Nem tejet iszom a konyhában. 3. My 

dog isn’t sleeping on the sofa. A kutyám nem alszik a heverőn.  

4. His father isn’t going shopping. Az apja nem vásárolni megy.  

5. My grandmother and grandfather aren’t having lunch. A 

magymamám és a nagyapám nem ebédelnek. 6. James isn’t 

listening to music. James nem hallgat zenét. 7. The teacher isn’t 

teaching English. A tanár nem angolt tanít. 8. My children aren’t 

playing in their room. A gyerekek nem a szobájukban játszanak. 9. 

The businessman isn’t going to work. Az üzletember nem megy 

munkába. 10. My neighbours aren’t playing the piano. A 

szomszédok nem zongoráznak. 

85. feladat 

1. I’m not having breakfast in my kitchen. 2. Her son and daughter 

aren’t having eggs for breakfast. 3. I’m not having a bath, I’m having 

lunch in the kitchen. 4. The children aren’t going to sleep. 5. My 

brother isn’t playing tennis. 6. Helen isn’t eating (some) bread and 

butter. 7. I’m not visiting my mother. 8. Your neighbours aren’t 

sleeping in the bedroom. 9. Our grandmother isn’t making a cake in the 

kitchen. 10. Peter isn’t paying by credit card in the shop.  

86. feladat 

1. They aren’t smoking. 2. She’s phoning. 3. He isn’t writing. 4. The girl 

isn’t eating. 5. It isn’t raining. 6. My neighbours are having breakfast.  

7. The women aren’t making a cake. 8. He’s speaking. 9. The girl isn’t 

reading. 10. My mother’s doing the shopping. 11. The children aren’t 

drinking. 12. Bobby’s swimming.  

87. feladat 

1. Are you learning English? Angolul tanulsz? 2. Are Bob and 

Jim skiing? Bob és Jim síel? 3. Are they playing the piano? 

Zongoráznak? 4. Are my mother and father leaving home? Az 

anyám és apám elmennek otthonról? 5. Is our neighbour opening 

his door? A szomszédunk az ajtaját nyitja ki? 6. Is Janet eating 

any bread with peanut butter? Janet mogyoróvajas kenyeret 

eszik? 7.  
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 Is the grandmother pouring any coffee? A nagymama kávét 

tölt?  8. Is Helen making a good cake? Helen jó sütit süt? 9. Is 

George eating any meat? George húst eszik? 10. Is Peter driving 

to his office? Peter az irodájába megy autóval? 

88. feladat 

1. Is he having lunch in the kitchen? A konyhában ebédel? 2. Is 

your daughter dancing on the carpet? A lányod a szőnyegen 

táncol? 3. Are they doing the shopping in the supermarket? A 

szupermarketben vásárolnak be? 4. Is your mother going to 

work? Az anyád dolgozni megy? 5. Are your sons making a cake? 

A fiaid süteményt készítenek? 6. Is your neighbour playing the 

piano? 

89. feladat 

1. Are you having breakfast in the kitchen? 2. Is your son playing with 

the dog in the garden? 3. Is your husband going to work? 4. What’s 

your mother making? 5. Is your sister eating spinach? 6. Is our 

neighbour drinking coffee? 7. Is the cat playing with the dog in the 

garden? 8. Is James dancing in the dining room? 9. Are you thinking 

about/of your friend? 10. Are you watching a good film? 

90. feladat 

1. No, they aren’t. 2. Yes, she is. 3. Yes, they are. 4. No, they aren’t. 5. 

No, he isn’t. 6. Yes, it is. 7. Yes, he is. 8. Yes, you are. 9. No, they aren’t. 

10. Yes, she is. 11. No, he isn’t. 12. Yes, I am. 13. No, she isn’t. 14. Yes, 

they are. 

91. feladat 

1. watches 2. goes 3. gets up 4. learns 5. makes 6. writes 7. studies 8. 

plays 9. eats 10. finishes 11. pays 12. dances 13. sleeps 14. lives 15. helps 

16. skis 17. hates 18. cooks 19. buys 20. arrives  

92. feladat 

1. drinks - Mary teát szokott inni. 2. go - Helen és James járnak 

moziba. 3. drives - John szokta vezetni az autóját. 4. learn - A 

lánytestvéreim angolul tanulnak. 5. do - Mrs és Mr Peterson a 

szupermarketben szoktak bevásárolni. 6. read - Jó könyveket szoktam 

olvasni. 7. makes - Az anyjuk jó sütiket készít. 8. helps - Dr Johnson 
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gyerekeknek segít. 9. buys - A szomszédom kenyeret és túrót szokott 

vásárolni. 10. go - Az anyám és apám járnak templomba. 11. plays - A 

lánya zongorázik. 12. go - Munkába szoktak menni. 13. skis - David 

szokott síelni. 14. wants - Marlene angolul akar tanulni. 15. have - A 

nagymamám és a nagyapám az ebédlőben szoktak vacsorázni. 16. pays 

- Martin szokott fizetni a szupermarketben. 17. drive - Az 

üzletemberek autóval szoktak munkába menni. 

93. feladat 

1. drinks - Mrs Peterson tejet iszik szombaton. 2. read - Az apám és 

az anyám szoktak olvasni az ágyban. 3. works - Az az üzletember 

irodában dolgozik. 4. arrives - A busz kettőkor érkezik. 5. buy - 

Gyakran veszek kávét. 6. smokes - A nagyapám a kertben szokott 

dohányozni. 7. have - Az ebédlőben szoktunk ebédelni. 8. has - A 

szomszédunk a konyhában szokott ebédelni. 9. sleeps - A macskám az 

ágyam előtt szokott aludni. 10. help - A lánytestvéreim gyakran 

segítenek a szomszédaiknak. 11. does - Mr J. ebben a szupermarketben 

szokott bevásárolni. 12. rains - Sosem esik az eső télen. 13. live - A 

barátai ebben a házban laknak.  14. has - John minden nap fürdik. 15. 

go - 11-kor fekszünk le. 16. listens - A barátjuk szokott rádiót 

hallgatni. 17. speak - Beszélek angolul. 18. likes - A barátom szeret 

otthon táncolni. 

94. feladat 

Ennél a feladatnál nincs megoldás, hiszen bármelyiket írod, helyes. 

95. feladat 

1. My brother goes to school every day. A fivérem minden nap 

megy iskolába. 2. His grandmother lives in this house. A 

nagymamája ebben a házban lakik. 3. The small baby plays on the 

red carpet. A kisbaba a vörös szőnyegen szokott játszani. 4. Mrs 

Jenkins buys a new bag every month. Mrs J. minden hónapban 

új táskát vásárol. 5. I like hamburger. Szeretem a hamburgert. 

 6. They drink coffee in this cafe. Ebben a kávézóban szoktak 

kávézni. 7. She usually does the shopping in the big 

supermarket. Általában ebben a nagy szupermarketben szokott 

bevásárolni. 8. My daughters rarely play in the garden. A 

lányaim ritkán játszanak a kertben. 9. Their dog play with the cat 

in the garden. A kutyájuk a macskával játszik a kertben. 
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96. feladat 

1. She/He never has a bath. 2. I hate spinach. 3. My cat sleeps in front 

of the sofa. 4. She/He has five eggs for breakfast. 5. My father usually 

has fish for lunch. 6. She/He always drives to work. 7. She/He never 

sleeps in her/his bed. 8. I get up early every day. 9. I rarely write letters 

to my mother. 10. Mary goes to bed early.  

97. feladat 

1. get up 2. have 3. have 4. leave 5. go 6. have 7. eat 8. finish 9. do 10. go  

11. arrive 12. cook 13. have 14. have 15. watch 16. go to bed 

98. feladat 

Fogalmazásod elküldheted nekem emailben a noemi@onlineangol.com 

címre!  

99. feladat 

1. Mary doesn’t drink tea every day. Mary nem minden nap iszik 

teát. 2. I don’t have bread and butter for breakfast. Nem 

vajaskenyeret szoktam reggelizni. 3. My daughter doesn’t dance in 

the garden. A lányom nem szokott a kertben táncolni. 4. My 

neighbours don’t make lunch in the kitchen. A szomszédaim 

nem szoktak ebédet készíteni a konyhában. 5. His cat doesn’t drink 

milk every day. A macskája nem iszik minden nap tejet. 6. George 

and Henry don’t watch television in the dining room. George 

és Henry nem szoktak tévézni az ebédlőben. 7. My mother doesn’t 

go shopping every week. Az anyám nem megy vásárolni minden 

héten. 8. He doesn’t drive to his office. Nem autóval szokott menni 

az irodájába. 9. Mary doesn’t read good books. Mary nem olvas jó 

könyveket. 10. My cat doesn’t sleep next to my bed. A macskám 

nem az ágyam mellett szokott aludni. 

100. feladat 

1. do 2. does 3. do 4. does 5. does 6. does 7. do 8. do 9. does 10. do  

11. does 12. does 13. do 14. do 15. does 16. does 17. does 18. does 19. do 

101. feladat 

1. They don’t eat meat. 2. My grandmother doesn’t watch television 

every day. 3. His neighbours don’t get up early. 4. Their neighbour 

mailto:noemi@onlineangol.com
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doesn’t read in bed. 5. My husband doesn’t have dinner at home. 6. 

George doesn’t often listen to the radio. 7. Her children don’t learn 

English. 8. I don’t speak Italian. 9. Their friend doesn’t finish work at 

5.00. 10. They don’t play tennis in their garden. 11. He doesn’t want to 

get up early. 12. She doesn’t help her mother in the kitchen. 13. My 

children don’t study at home. 14. I don’t drink coffee with milk. 15. My 

mother doesn’t work on Saturday. 16. It doesn’t rain in summer. 17. His 

father doesn’t smoke in the flat. 18. Their dog doesn’t sleep in the 

house. 19. His cats don’t eat in the kitchen. 

102. feladat 

1. Nem esznek húst. 2. A nagyanyám nem minden nap néz tévét.  

3. A szomszédai nem kelnek korán. 4. A szomszédja nem olvas az 

ágyban. 5. A férjem nem itthon vacsorázik. 6. George nem gyakran 

hallgatja a rádiót. 7. A gyerekei nem tanulnak angolul 8. Nem beszélek 

olaszul. 9. A barátjuk nem fejezi be ötkor a munkát. 10. Nem szoktak 

teniszezni a kertjükben. 11. Nem akar korán felkelni. 12. Nem szokott 

segíteni az anyjának a konyhában. 13. A gyerekeim nem otthon szoktak 

tanulni. 14. Nem tejjel iszom a kávét./Nem iszom tejeskávét. 15. Az 

anyám nem dolgozik szombaton. 16. Nyáron nem szokott esni az eső. 

17. Az apja nem dohányzik a lakásban. 18. A kutyájuk nem szokott a 

házban aludni. 19. A macskái nem a konyhában esznek. 

103. feladat 

1. John doesn’t drive to work. 2. My daughter doesn’t get up early on 

Saturday and Sunday. 3. I don’t always have eggs for breakfast.  

4. My neighbours don’t work in their garden. 5. My husband doesn’t 

cook. 6. My neighbour doesn’t pay in the shop. 7. My sons don’t go to 

bed early. 8. We don’t read Hungarian books. 9. I don’t hate coffee. 

104. feladat 

1. Does he watch TV in the evening? 2. Does your mother cook every 

day? 3. Does your husband speak Hungarian? 4. Do your children study 

at school? 5. Does Helen help her mother in the kitchen? 6. Does it rain 

every day? 7. Does his grandmother go shopping on Saturday? 8. Do 

her friends listen to music? 9. Does his wife drive to work? 10. Does 

your son get up early on Monday? 
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105. feladat 

1. do - Hol szoktál tévézni? 2. do - Milyen gyakran szoktak moziba 

járni? 3. do - Kit szeretsz az osztályodban? 4. does - Mit szokott venni 

az anyád a boltban? 5. do - Mit szoktak a gyerekeid reggelizni? 6. does 

- Hol dolgozik a férjed? 7. do - Kit utálnak? 8. do - Kivel beszélnek a 

szomszédaid? 9. does - Kinek segít a lányod? 10. does - Mit készít 

vasárnap az anyja ebédre? 11. does - Hol alszik a nagymamád? 12. 

does - Milyen gyakran szokott Bill síelni? 13. do - Mit szoktál énekelni 

a fürdőszobában? 14. does - Mikor látogatja meg Mary a nagyapádat? 

15. do - Hol szoktál jó kávét inni? 16. does - Hol esik sokat az eső? 17. 

does - Hol eszik a macskád? 18. do - Mit kér Helen és Henry 

vacsorára? 19. do - Hova szoktak autózni vasárnap és szombaton? 

106. feladat 

1. Do you go to church every Sunday? Minden szombaton szoktál 

templomba menni? 2. Does she work with a good computer? Jó 

számítógéppel dolgozik? 3. Does your friend drink coffee in a 

cafe? A barátod kávézóban szokott kávézni? 4. Do they have 

cottage cheese for breakfast? Túrót szoktak reggelizni? 5. Do you 

make good biscuits? Jó kekszet szoktál/szoktatok készíteni? 6. 

Does your father hate bad hotels? Az apád utálja a rossz 

szállodákat? 7. Where do you live in England? Hol laksz 

Angliában? 8. Do you often visit your mother? Gyakran látogatod 

az édesanyádat? 9. Does your grandmother go shopping? A 

nagymamád szokott vásárolni?  

10. What do they eat for breakfast? Mit szoktak enni reggelire? 

107. feladat 

1. Yes, she does. 2. No, I don’t. 3. No, he doesn’t. 4. Yes, they do.  

5. Yes, she does. 6. No, I don’t. 7. No, she doesn’t. 8. No, they don’t. 

108. feladat 

1. No, she doesn’t. 2. No, she doesn’t. 3. Yes, they do. 4. Yes, I do./Yes, 

we do. 5. No, they don’t. 6. Yes, he does. 7. No, she doesn’t. 8. Yes, he 

does. 9. Yes, they do. 10. No, I don’t. 11. No, she doesn’t. 12. Yes, I do. 

13. No, we don’t./No, you don’t. 14. Yes, she does. 15. No, they don’t. 16. 

Yes, he does. 17. No, it doesn’t. 18. Yes, she does. 19. Yes, we do. 20. No, 

he doesn’t.  



285 
 

109. feladat 

1. much (butter) 2. many (pancakes) 3. many (plants) 4. much (money)  

5. much/many (cake lehet megszámlálható és megszámlálhatatlan 

főnév is) 

110. feladat 

1. Yes, there is a lot of wine in the bottle. 2. Yes, there are a lot of 

carpets in the room. 3. Yes, I’ve got a lot of money. 4. Yes, I drink a lot 

of coffee. 5. Yes, I eat a lot of apples. 6. Yes, a lot of Hungarian people 

drink beer. 7. Yes, she eats a lot of jam for breakfast. 8. Yes, there are a 

lot of flowers in the shop. 9. Yes, there are a lot of children in my 

classroom. 

111. feladat 

1. Have you got many cigarettes in your pocket? 2. Has she got much 

money in her pocket? 3. He’s got a lot of/lots of money on his table.  

4. Have you got much jam on your bread? 5. I haven’t got much jam on 

my bread. 6. He’s got a lot of/lots of jam on his bread. 7. Are there 

many cars on the road? 8. There aren’t many cars on the road. 9. There 

are a lot of/lots of cars in our street. 

112. feladat 

1. Sok pénzem van. 2. Sok cukrot szoktam enni. 3. James nem sok kávét 

iszik. 4. Mary sok gyümölcsöt eszik. 5. Hannah nem sok almát eszik.  

6. Sok férfi úszik a vízben. 7. Nem sok nő van a kávézóban. 8. Sok ház 

van ebben az utcában? 9. Mindig sok levelet ír a barátainak. 

113. feladat 

1. much/a lot of/lots of 2. many/a lot of/lots of 3. a lot of/lots of  

4. much/a lot of/lots of 5. many/a lot of/lots of 6. a lot of/lots of  

7. a lot of/lots of 8. much/a lot of/lots of 9. much/a lot of/lots of 

10. many/a lot of/lots of 11. a lot of/lots of 12. much/a lot of/lots of 

13. many/a lot of/lots of 14. a lot of/lots of 15. many/a lot of/lots of 

16. much/a lot of/lots of 17. much/a lot of/lots of 18. much/a lot of/lots 

of 19. many/a lot of/lots of 
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114. feladat 

1. many - Hány ember van a boltban? 2. much - Mennyi tej van a 

hűtőben? 3. many - Hány könyvet olvasol éppen? 4. much - Mennyi 

kávét iszol meg naponta? 5. much - Mennyibe kerül ez a könyv?  

6. many - Hány gyerek eszik a nappaliban? 7. many - Hány ember 

megy éppen a templomba? 8. much - Mennyi pénzed van? 9. much - 

Mennyi bor van az üvegben? 10. much - Mennyi ételt eszik a 

nagymamád? 11. many - Hány testvéred van? 12. many - Hány iskola 

van Budapesten? 13. much - Mennyi fagylaltot szoktál enni nyáron?  

14. many - Mennyi zöldség van itthon? 15. many - Hány csésze van a 

szekrényben? 16. many - Mennyi koszos tányér van a mosogatóban?  

17. much - Mennyi sört iszik az apád? 18. much - Mennyi cukrot 

szoktál enni? 19. much - Mennyibe kerül az az autó? 

115. feladat 

1. How many bananas have they got? 2. How much butter have we got? 

3. How many biscuits has she got? 4. How much cheese have you got?  

5. How many apples has he got? 6. How much milk have they got?  

7. How many dogs have you got? 8. How much money has she got?  

9. How many tomatoes have we got? 

116. feladat 

1. can - Van pénzünk, tudunk venni ételt. 2. can’t - Nincs cigarettájuk. 

Nem tudnak dohányozni. 3. can’t - Nincs itthon kávé. Nem tudunk 

kávézni. 4. can - Ez jó zene. Tud táncolni. 5. can’t - Nem ehetünk az 

ebédlőben, koszos. 6. can - A hűtő nem üres. Van benne étel. Tud enni. 

7. can’t - A tea forró. Nem tudja meginni. 8. can’t - Nincs autóm. Nem 

tudok autóval menni munkába. 9. can’t - A gyerekei beszélnek. Nem 

tud aludni. 10. can - Van pirítósunk és lekvárunk. Reggelizhetünk. 11. 

can - Van pénzük. El tudnak menni vásárolgatni. 12. can’t - Nincs víz 

a házban. Nem tudsz/tudtok fürdeni. 13. can’t - Nincs tojása otthon. 

Nem tud omletet készíteni. 14. can - Van tévéd/tévétek. Tudsz/Tudtok 

filmezni. 15. can’t - Két éves, nem tud buszt vezetni. 16. can - Mary-

nek van tolla, tud levelet írni. 17. can’t - Nincs könyvünk. Nem tudunk 

olvasni. 18. can’t - Sok papír van az íróasztalon. Nem tudom korán 

befejezni a munkát. 
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117. feladat 

1. Yes, it can. 2. No, he can’t. 3. Yes, they can. 4. Yes, they can. 5. Yes, he 

can. 6. No, she can’t. 7. No, he can’t. 8. No, he can’t. 9. Yes, she can.  

10. No, she can’t. 11. No, she can’t. 12. No, I can’t./No, we can’t. 

118. feladat 

1. it 2. them 3. him 4. them 5. it 6. him 7. her 8. him 9. him 10. them  

11. them 12. her 13. them 14. it 15. her 16. it 17. him 18. him 19. it 

119. feladat 

1. has - Minden reggel megfürdik. 2. ’s raining - Nézd! Esik az eső. 

Nem teniszezhetsz Jimmel. 3. are you doing - Mit csinálsz most a 

konyhában? 4. go - Általában hétfőn mennek moziba. 5. do they go - 

Hova szoktak nyaralni menni? 6. do you do - Mit csinálsz? (Mi a 

foglalkozásod?) Bolti eladó vagyok. 7. ’s drinking - Ő a férjem. Egy 

pohár bort iszik. 8. works - Bill üzletember. Egy irodában dolgozik.  

9. don’t speak - Nem beszélek franciául, de beszélek magyarul és 

olaszul. 10. do - Minden pénteken bevásárolok. 11. ’s working - Az 

apja nincs a házban. A kertben dolgozik. 12. ’s smoking - Hol van 

Duke? A ház előtt dohányzik. 

120. feladat 

1. Whose are the books? They’re theirs. 2. Whose are the apples? 

They’re hers. 3. Whose is the water? It’s theirs. 4. Whose is the money? 

It’s theirs. 5. Whose is the fridge? It’s his. 6. Whose is the telephone? 

It’s hers. 7. Whose is the umbrella? It’s theirs. 8. Whose is the money? 

It’s his.  

121. feladat 

1. ’s watching, watches 2. ’s raining, rains 3. ’m not eating, don’t eat  

4. ’s having a bath, has a bath 5. works, isn’t working 

122. feladat 

1. doesn’t 2. is 3. are 4. are 5. Do, don’t 6. ’m not 7. ’re, ’re 8. don’t 9. ’s  

10. doesn’t 11. does 12. ’s 13. Does, doesn’t 14. does 15. Is, ’s 16. are 
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123. feladat 

1. It’s his. 2. They’re mine. 3. This is hers. 4. They’re theirs. 5. They’re 

mine. 6. This is yours. 7. It’s ours. 8. They’re theirs. 9. It’s his. 10. It’s 

hers. 11.  They’re hers. 12. It’s mine. 13. It’s hers. 14. This is mine.  

15. These are his. 16. It’s ours. 17. They’re his. 18. They’re ours. 

124. feladat 

1. those, they - Azok a lányok a te testvéreid? Igen. 2. that, it - Nem 

tetszik az a ruha. Nem tetszik. 3. that, it - Tetszik az a fénykép? Igen, 

tetszik. 4. They - Szeretnék virágot venni ebben a boltban. Csodásak.  

5. They - Ők a gyermekeim. Nem rosszak. 6. those - Mennyibe 

kerülnek azok a tévék? 7. that - Az Henry autója? 8. they - Szoktál 

csokis kekszet enni. Igen, finomak. 9. They - Imádom a macskáim. 

Éppen a konyhában esznek. 10. that, it - Az egy mozi? Igen, az. 11. 

They/Those, They - Ők Mike gyerekei. Éhesek és szomjasak. 12. 

that, It - Mennyibe kerül az a hűtő? 350 dollár. 13. They - Húsz 

sapkám van. Szépek. 14. it - A házadban sok szoba van? Igen, tíz 

szobája van. 15. that, it - Hány éves az a szekrény? Ötven éves. 16. 

those, They - Kik azok a férfiak? Ők a szomszédaim. 17. those, They 

- Meg szeretném venni azokat az órákat. Szépek. 

25. feladat 

1. any - Van posta ebben a városban? 2. a - Van kávézó az iskoládban?  

3. any - Vannak számítógépek a szobádban? 4. some - Van tojás a 

hűtőben. (szó szerint: Vannak tojásaim a hűtőben.) 5. a - Paradicsomot 

eszel? 6. some - Gyakran eszem paradicsomot. 7. any - Sosem eszem 

gyümölcsöt. (never tagadásnak számít!) 8. any - Vannak fák és virágok 

a kertedben? 9. some - Ebben az utcában vannak jó éttermek. 10. 

some - Pirítóst és lekvárt szoktam reggelizni. 11. a - Igen jó tűzhely van 

a konyhámban. 12. any - Vannak polcok a szobádban? 13. a, any - 

Van egy fénykép az asztalomon, de nincsenek könyvek. 14. a - A 

lányom egy széken ül. 15. any - Nincs zöldség a hűtőben. 16. any - 

Szokott spenótot enni? 17. a - A mosdókagyló mellett van törölköző. 18. 

some (nem hiba ha ’a’ névelőt használsz, hiszen utalhat a csészére) 

Tejes kávét szeretnék inni. 
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126. feladat 

1. Hány nyelvet beszélsz? 2. Hány évesek a lánytestvéreid? 3. Szeretek 

télen síelni. 4. Hány órakor szoktál iskolába menni? 5. Adam szereti a 

kávét? 6. Greg gyakran megy étterembe péntek esténként. 7. Sally új 

tanára minden nap vesz újságot. 8. Paul minden nap Margoval megy 

munkába. 9. Ebben a városban akarok élni. 10. Walternak három fia 

van. Minden vasárnap focizik velük.  

127. feladat 

1. A tanárunk sok házi feladatot ad nekünk. 2. Jane szokott tejet inni, 

mert szereti. 3. Jack lánya tanár, és a fia orvos. 4. Jason kávét iszik, és 

újságot olvas a konyhában. 5. A nagymamád és a nagyapád milyen 

gyakran járnak moziba? 6. Szeretek úszni, de most épp nem úszom. 

Teniszezem a barátommal, Jimmy-vel. 7. Húsz csirkéje van a kertjében. 

8. Helen a fürdőszobában énekel. 9. Szeretnék táncolni Timmel. 

128. feladat 

1. He’s in a restaurant. 2. He’s looking at the menu. 3. Jame’s in his 

office. 4. He’s drinking coffee. 5. Thomas is in his bedroom. 6. He’s 

going to bed. 7. George’s in the street. 8. He’s listening to music. 9. 

Jane’s at/in school. 10. She’s sleeping. 11. She’s in the kitchen. 12. She’s 

cooking./She’s making breakfast. 13. My father is in his office./He’s at 

work. 14. He’s phoning. 15. It’s on the sofa. 16. It’s watching TV.  

17. They’re in the cafe. 18. They are speaking./They’re having coffee. 

129. feladat 

1. doing 2. cooking/eating 3. When 4. old 5. Where 6. isn’t 7. any, in 8. 

’s 9. on 10. There 11. them 12. Who 13. the 14. having/eating 15. 

’s/speaks 16. in/near/next to 17. are, in 18. at 

130. feladat 

1. my 2. your 3. his 4. my 5. their 6. her 7. its 8. their 9. your 10. our 11. 

his 12. our 13. her 14. their 15. your 16. his 17. their 18. her  

131. feladat 

1. me 2. her 3. you 4. it 5. it 6. us, you 7. them 8. him 9. it 10. them 11. 

us 12. her 13. me 14. him 15. them 16. them 17. them 18. them/her 
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132. feladat 

1. wash - Mindig szombaton mosom le az autóm. 2. you washing - 

Most az autódat mosod? 3. ’s cooking - Alan a konyhában van. 

Vacsorát főz. 4. does she drive - Milyen gyakran megy munkába 

autóval? 5. eat, don’t like - Soha nem eszem spagettit, nem szeretem. 

6. ’s working - A férjem az irodájában van. Dolgozik. 7. studies - 

Martin általában otthon tanul. 8. speak - Beszélsz angolul? 9. watch - 

Esténként tévét néznek. 10. Are you going - Moziba mész? 11. play - 

Általában teniszezem a parkban. 12. Do you like - Szereted az indiai 

ételeket? 13. Do your children - A gyerekeid minden nap járnak 

iskolába? 14. ’s reading - Hol van Alice? Könyvet olvas a nappaliban. 

15. having, ’s having - Peter fürdik. Nem. Reggelizik a konyhában. 

16. Does your daughter help - A lányod szokott segíteni neked 

ebédet készíteni vasárnap? 

133. feladat 

1. Mr Jacskon’s having breakfast. Mr Jackson’s breakfast is some toast 

and tea. 2. Bob likes his school. Bob’s school’s very good. 3. Joe’s 

driving his car. Joe’s car’s red. 4. The teacher’s teaching in the 

classroom. The teacher’s class is big. 5. Mr and Mrs Finn are having 

lunch with their friends. The Finns’ friends are good people. 6. The 

children are reading their books. The children’s deks are black. 7. Mr 

and Mrs Black are speaking/talking to/with their children. Mr and Mrs 

Balck’s children are good. 8. George and Ann live with their father and 

mother. George and Ann’s father and mother are very young. 

134. feladat 

1. they - Liz és David jó diákok. Iskolában vannak. 2. he - Bob fiú. Jó 

diák. 3. he - Ő egy férfi. Limonádét iszik. 4. they - Bob és Helen 

házasok. Boldogok? 5. she - Mary diák. Könyvet olvas az osztályomban. 

6. he - Szerintem George nagyon csúnya. Igen, az. 7. it - Ez a macska a 

tiéd/tiétek? Nem. 8. they - Három pohár van a konyhapulton. Fekete 

poharak. 9. it - Ez a szék nagyon kényelmes. Szép is. 10. they - Hol 

vannak a gyerekek? A kertben játszanak. 11. it - Esik az eső. 12. she - 

Mrs Allen bevásárol. Egy kiló kenyeret és egy liter tejet akar venni. 13. 

he - A fivéred jó orvos? Igen, az. 14. it - Ez az én macskám. Fekete. 15. 

he - A barátod boldog? Nem, nem boldog ember. 16. they - A 

szomszédai gyakran főznek a kertben. Mit szoktak készíteni? 
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135. feladat 

Have you got a cellphone? I think everybody has got a cellphone these 

days. My cellphone is brown. My husband’s cellphone is black. My 

mother’s cellphone is small. My cellphone is very modern. Much 

different than my mother’s phone. Do you like looking at other people’s 

phones? I do. My mother’s friend hasn’t got a cellphone. I do not know 

why. I think cellphones are very useful. My cellphone has got many 

capacities. I can watch films on it and check my emails. What is your 

cellphone look like? 

136. feladat 

Van mobilod? Szerintem manapság mindenkinek van mobilja. Az én 

mobilom barna. A férjem mobilja fekete. Az anyukám mobilja kicsi. Az 

én mobilom igen modern. Nagyban különbözik az anyukám 

telefonjától. Te szereted más emberek mobilját megnézni? Én igen. Az 

anyukám barátjának nincs mobilja. Nem tudom, miért. Szerintem a 

mobilok nagyon hasznosak. A mobilom sokmindent tud. Tudok rajta 

filmet nézni, és ellenőrízhetem az emailjeimet. A te mobilod milyen? 
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