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87. LECKE 

RENDHAGYÓ IGÉK - múlt idejük és 3. alakjuk 

Az angol nyelv leggyakrabban használt igéi rendhagyóak. Nincs olyan 

sok, mint például a német vagy olasz nyelvben, szerencsére. A 

Noémiangol Online Tanfolyam 87. leckéjében egy új igeidővel 

ismerkedhetsz meg, melyhez már kell tudnod a rendhagyó igék újabb 

alakját. Ezen a ponton már tudnod kell a múlt idejű rendhagyó alakokat, 

de én a táblázatba beletettem neked ezeket is. 

A tanfolyamomon videó segítségével szinte be tudod égetni a rendhagyó 

igéket, de készítettem neked egy letölthető hanganyagot is, töltsd le, és 

napi szinten gyakorold, mert ezeket álmodból felkeltve kell tudnod.  

1. lépés: Fusd át az igék táblázatot, most csak az alapalakot és a magyar 

jelentést nézd át! Ha van olyan szó, amelyik nem maradt meg benned, 

tanuld meg őket újra. Alkoss velük példamondatot, akár írásban, akár 

szóban! 

2. lépés: Nézd át a múlt idejű alakokat! Ha van közöttük olyan, amit 

nem tudtál, akkor szintén alkoss példamondatokat azzal a szóval, múlt 

időben, hogy ne legyen rajta figyelmed. 

3. lépés: A letöltött hanganyag vagy az oldalon lévő videó segítségével 

ismételd hangosan az igéket, ízlelgesd a kiejtést. 

4. lépés: Gyakorold, gyakorold, gyakorold! Indítsd el a videót vagy 

hanganyagot, és ahogy meghallod az ige alapalakját (például buy), 

azonnal mondd a múlt idejét és 3. alakját. Épp annyi időt hagytam neked 

a felvételeken. Ha nem elég, ne mérgelődj, ne állítsd le a felvételt, várd a 

következő szót. Ez gyakorlás és nem teszt, tehát azt jelenti, hogy újra és 

újra végig kell menned rajta, így ne keseredj el, ha elsőre nem megy. 
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Csináld meg újra aznap vagy másnap! Addig gyakorold, amíg hibátlan 

nem lesz! És ha ez a pont eljött, akkor is érdemes időnként elővenned, és 

jöhet a tesztelés, mennyire megy. Ha nem megy gondolkodás nélkül, 

akkor újra és újra! El fog jönni az a pont, amikor már kitörölhetetlen lesz! 

be - lenni was/were been /biːn, bɪn $ bɪn/ 
(bín, bin $ bin) 

bring - hoz brought brought /brɔːt $ brɒːt/ 
(brót $ braat) 

buy - vesz bought bought /bɔːt $ bɒːt/ 
(bót $ baat) 

can - képes, tud could been able to /ˈeɪbəl/ 
(’éjböl) 

choose - választ chose chosen /ˈtʃəʊzən $ ˈtʃoʊzən/ 
(’csöuzön $ ’csouzön) 

come - jön came come /kʌm/ (kám) 
 

cut - vág cut cut /kʌt/ (kát) 
 

do - csinál did done /dʌn/ (dán) 
 

drink - iszik drank drunk /drʌŋk/ (dránk) 
 

drive - vezet drove driven /ˈdrɪvən/ (’drivön) 
 

eat - eszik ate eaten /ˈiːtn/ (’ítn) 
 

find - megtalál found found /faʊnd/ (fáund) 
 

forget - elfelejt forgot forgotten /fəˈɡɒtn $ fərˈɡɑːtn/ 
(fö’gotn $ för’gátn) 

get - kap got got /ɡɒt $ ɡɑːt/ (got $ gát) 
 

go - megy went gone /ɡɒn $ ɡɒːn/ (gan $ gaan) 
 

 

Megjegyzés: A can igének valójában nincs harmadik alakja, így a be 

able to szóösszetételt használjuk helyette, ami szintén azt jelenti, képes 

valamire. Így a BE ige harmadik alakja kell nekünk. 
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have - birtokol had had /hæd/ (hed) 
 

leave - elmegy left left /left/ (left) 
 

lose - elveszít lost lost /lɒst $ lɒːst/  
(loszt $ laaszt) 

make - készít made made /meɪd/ (méjd) 
 

pay - fizet paid paid /peɪd/ (péjd) 
 

put - tesz put put /pʊt/ (put) 
 

read - olvas read read /red/ (red) 
 

run - fut ran run /rʌn/ (rán) 
 

see - lát saw seen /siːn/ (szín) 
 

send - küld sent sent /sent/ (szent) 
 

sleep - alszik slept slept /slept/ (szlept) 
 

speak - beszél spoke spoken /ˈspoʊkən/ 
(’szpoukön) 

swim - úszik swam swum /swʌm/ 
(szuám) 

take - visz took taken /ˈteɪkən/ 
(’téjkön) 

think - gondol thought thought /θɔːt $ θɒːt/ 
(θót $ θaat) 

wear - visel wore worn /wɔːn $ wɔːrn/ 
(wón $ wórn) 

write - ír wrote written /ˈrɪtn/ (’ritn) 
 

 

Ha már elég jól mennek a rendhagyók, jöhet a Present Perfect 
szerkezetének begyakorlása. Ne feledd, még nem kell semmilyen 
különbséget tenned a többi igeidővel, még csak a szerkesztésén legyen a 
figyelmed, ami csak akkor fog menni, ha az előző feladatokat jól 
begyakoroltad.  
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A Present Perfect és a Simple Past egyaránt múlt időre használatosak. A 
különbség annyi, hogy a Present Perfect esetében a cselekvésre teszed a 
hangsúlyt, és nem mondod meg, mikor történt a múltban (mert nem is 
fontos). Ha már az időpont is fontos, és meg akarod mondani, mikor 
történt a múltban, akkor használd a Simple Past igeidőt. 

 

John has had an accident. - John-nak balesete volt. 

John had an accident yesterday. John-nak tegnap balesete 
volt. 

Itt láthatsz az összes eddig tanult igével egy-egy példamondatot. 
Láthatod, hogy egyes szám harmadik személyben a HAVE ige HAS-re 
változik - ahogy azt már megszokhattad. 

HAVE/HAS + IGE 3. ALAKJA (a nem rendhagyó igéknél a 3. 
alak megegyezik a múlt idejű alakkal) 

 

1. be 

He has been in the theatre.  Színházban volt.   

We have been in the theatre.  Színházban voltunk. 

2. bring 

He has brought a cup of coffee. Hozott egy csésze kávét.  

I have brought a cup of coffee. Hoztam egy csésze kávét. 

3. buy 

She has bought a new coat. Vett egy új kabátot.  

You have bought a new coat. Vett/vettetek egy új kabátot. 
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4. can 

She has been able to dance. Tudott táncolni.  

They have been able to dance. Tudtak táncolni. 

5. choose  

He has chosen the black cat. A fekete macskát választotta.  

I have chosen the black cat.  A fekete macskát választottam.  

6. come  

She has come home. Hazajött.  

We have come home. Hazajöttünk. 

7. cut  

He has cut his hair. Levágta a haját.  

You have cut your hair.  Levágtad a hajad. 

8. do 

She has done the shopping. Bevásárolt.  

They have done the shopping. Bevásároltak. 

9. drink  

He has drunk a glass of beer. Megivott egy pohár sört. I have drunk a 
glass of beer. Megittam egy pohár sört. 

10. drive 

She has driven to the office. Autóval ment az irodába.  

You have driven to the office. Autóval mentetek az irodába.  

11. eat 

He has eaten a banana. Evett egy banánt.  

We have eaten a banana.  Ettünk egy banánt. 
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12. find  

She has found a job. Talált egy állást.  

They have found a job. Találtak állást. 

13. forget 

He has forgotten her name. Elfelejtette a (lány) nevét. 

I have forgotten her name.  Elfelejtettem a nevét. 

14. get 

She has got a new book. Kapott egy új könyvet. 

You have got a new book.  Kaptatok/Kaptál egy új könyvet. 

15. go 

He has gone to work. Dolgozni ment.  

We have gone to work. Dolgozni mentünk. 

16. have  

 She has had breakfast. Reggelizett.  

They have had breakfast. Reggeliztek. 

17. leave 

He has left home. Elment otthonról. 

 I have left home.  Elmentem otthonról. 

18. lose 

She has lost her bag. Elveszítette a táskáját.  

You have lost your money. Elvesztetted a pénzed. 
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19. make 

He has made a cake. Sütit készített.  

We have made a cake. Sütit készítettünk. 

20. pay 

She has paid for the house. Kifizette a házat. 

They have paid for the house.  Kifizették a házat. 

21. put 

He has put the book on the table. Asztalra tette a könyvet.  

I have put the book on the table. Asztalra tettem a könyvet.  

22. read 

She has read the letter. Elolvasta a levelet.  

You have read the letter. Elolvastátok a levelet. 

23. run 

He has run ten miles. Tíz mérföldet futott.  

We have run ten miles. 10 mérföldet futottunk. 

24. see 

She has seen her mother. Meglátogatta az édesanyját.  

They have seen their mother. Meglátogatták az édesanyjukat. 

25. send 

He has sent the letter. Elküldte a levelet.  

I have sent the letter. Elküldtem a levelet. 
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26. sleep 

She has slept well. Jól aludt.  

You have slept well. Jól aludtatok. 

27. speak 

He has spoken three languages. Három nyelven beszélt.  

We have spoken three languages. Három nyelven beszéltünk. 

28. swim 

She has swum. Úszott.  

They have swum.  Úsztak. 

29. take 

He has taken his children to school. Elvitte a gyerekeit az iskolába.  

I have taken my children to school. Elvittem a gyerekeim az iskolába. 

30. think  

She has thought about her husband. A férjére gondolt.  

You have thought about your husband. A férjedre gondoltál. 

31. wear 

He has worn his new trousers. Az új nadrágját viselte.  

We have worn our new trousers.  Az új nadrágunkat viseltük. 

32. write 

She has written a letter. Írt egy levelet. I 

 have written a letter.  Írtam egy levelet. 

 


