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1. FEJEZET 

HOGYAN TANULD A KÖNYVET 

Ez a könyv egy sorozat második kötete, mondhatni egy folytatásos 

Gyakorló Tankönyv. Elsősorban online angol tanfolyami programomhoz 

íródott, de annak is kiváló gyakorlást biztosít, aki nem nálam tanulja az 

angol nyelvet, viszont szeretné nyelvtanilag helyesen kifejezni magát, 

megérteni, hogyan is kell megszerkeszteni egy angol mondatot, és 

szeretné alaposan begyakorolni. 

Szándékosan nem nyelvtankönyvnek nevezem, mert úgy érzem, ez nem 

egy száraz angol tankönyv, hanem ténylegesen elsődleges célja a 

megértés és a gyakorlás, hogy azután az életben is tudd alkalmazni. 

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 gyakorlatainak célja, hogy fejlődjön az íráskészséged, a 

mondatszerkesztésed, és helyesebben, pontosabban tudd megfogalmazni 

gondolataid akár írásban, akár beszédben. Ha szóban és hallás után is 

szeretnél gyakorolni, várlak Noémiangol Online Alaptanfolyamomon, 

melyről részleteket a könyv végén olvashatsz. Tanfolyamom kifejezetten 

önálló tanulásra készítettem Neked! 

Ha jól begyakorlod a mondatszerkesztést, az hatással lesz a 

beszédkészségedre is, hiszen már nem kell rajta gondolkodnod, amikor ki 

szeretnéd fejezni magad.  



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, és ahhoz, 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. Neked arra 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 az új szóval, és elegendő mondatban 
használod, és jól csinálod, akkor tízből tíz garantáltan megmarad.  

Ha kipróbálod, és nálad nem működik – bocsánat –, akkor nem elegendő 
mondatot mondtál. 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 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. 

Bár ez a tankönyv nem a szavak tanulásáról szól, fontosnak tartottam 
megemlíteni, hiszen itt is belefuthatsz új szavakba. Tanfolyamom 
leckéiben megtalálod az összes itt használt szót, de ha a feladatokat 
alaposan elvégzed, akkor még a szókincsed is garantáltan fejlődni fog, 
mert annyi mondatot alkottam helyetted, amivel tuti rögzülni fognak. 

  



3. FEJEZET 

FELMÉRŐ FELADATSOR 

Mielőtt nekikezdenél a könyv tanulásának, töltsd ki ezt a Felmérő 

Feladatsort, hogy megtudd, stabilan tovább tudsz-e haladni! Fontos, 

hogy becsületes légy magaddal, ne keresd ki a korábbi könyvemben a 

helyes megoldást stb! 

Érezned kell, hogy magabiztosság vagy bizonytalanság van, amikor a 

feladatot megoldod! Kell gondolkodnod, vagy sem?   

Ha bárhol bizonytalanságot észlelsz, gondolkoznod kell, akkor bizony 

vissza kell menned az Angol Gyakorlókönyv első kötetéhez, és át kell 

ismételned, mert nem gyakoroltad be eléggé! Ezzel semmi gond. Van 

akinek több gyakorlásra van szükség, és van aki később veszi észre, ha 

valami felett elsiklott. 

Ha rögtön ezzel a könyvvel kezdesz, és a korábbi könyvem nem 

gyakoroltad be, akkor kérlek, ne menj tovább az új gyakorlatokkal! 

Szerezd be az első kötetet, és tanulmányozd alaposan! 

8 darab feladatsor van, összesen 102 feladattal! Amikor kész vagy 

mindegyik feladatsorral, menj a megoldókulcshoz és javítsd ki! Számold 

meg, hány hibás válaszod lett! Vond le a 91-ből. Ha kevesebb mint 75 

pontot szereztél, akkor semmi esetre se menj tovább, illetve ne 

csodálkozz, ha nem fog jól menni. Bár én azt szoktam mondani, hogy egy 

feladatsornál több mint két hibád van, akkor ott az már nem 

figyelmetlenség, hanem bizonytalanság!!Ne magyarázd meg magadnak, 

hogy azért volt, mert fáradt voltál, mert a macska éppen bejött stb. Itt 

nem a tanárt kell meggyőznöd arról, hogy tanultál! Igen könnyű 

kideríteni, mennyire megy Neked: tudod használni vagy sem. Ezt még 

teszt nélkül is meg tudod mondani, csak azzal, hogy rápillantasz a 

feladatokra. Mennyit kell rajta gondolkoznod? Megy kapásból? 

  



1. FELMÉRŐ FELADAT 

Írd újra a mondatokat, de az ’I’ névmást helyettesítsd a ’She’ névmással! 

1. I have breakfast every morning. 

             

2. I am going shopping. 

             

3. I’ve got a new computer. 

             

4. I read a good book. 

             

5. I can dance very well. 

             

6. I do the shopping every day. 

             

7. I can read your book. 

             

8. I am not married. 

             

9. I’ve got a new plate. 

             

10. I am Helen’s daughter. 

             

11. I don’t eat a hamburger. 

             

 



2. FELMÉRŐ FELADAT 

Írd le a mondatokat tagadásban! 

1. She goes to the cinema every week. 

             

2. He’s cooking in the kitchen. 

             

3. I like eating spaghetti. 

             

4. They’re happy. 

             

5. My mother can ski. 

             

6. It’s cold in winter. 

             

7. He’s got brown hair. 

             

8. My neighbours have breakfast. 

             

9. George’s eating in the dining room. 

             

10. I speak English very well. 

             

11. Tom and Jeff are drinking coffee. 

             

 



3. FELMÉRŐ FELADAT 

Írd le a mondatokat kérdésben! 

1. She goes to the cinema every week. 

             

2. He’s cooking in the kitchen. 

             

3. I like eating spaghetti. 

             

4. They’re happy. 

             

5. My mother can ski. 

             

6. It’s cold in winter. 

             

7. He’s got brown hair. 

             

8. My neighbours have breakfast. 

             

9. George’s eating in the dining room. 

             

10. I speak English very well. 

             

11. Tom and Jeff are drinking coffee. 

             

 



4. FELMÉRŐ FELADAT 

A megadott kérdőszóval kérdezz rá a mondatra! 

1. She goes to the cinema every week. (When?) 

             

2. He’s cooking in the kitchen. (Where?) 

             

3. I like eating spaghetti. (What?) 

             

4. Their children are happy. (Who?) 

             

5. My mother can ski. (Who?) 

             

6. It’s cold in winter. (When?) 

             

7. He goes to work by car. (How?) 

             

8. My neighbours have breakfast. (Whose?) 

             

9. George’s eating in the dining room. (Where?) 

             

10. He lives in this street? (Where?)  

             

11. Tom and Jeff are drinking coffee. (What?) 

             

 



5. FELMÉRŐ FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a BE ige vagy a DO ige megfelelő alakjaival! 

Ha szükséges, használj tagadást! 

1. Where      your mother? 

2.     your brother often go to the cinema? 

3. When     your grandmother do the shopping? 

4. Who     they? – Henry and Michael. 

5.     you drive a car? – No, I can’t drive. 

6. How many bananas     you eat a day? 

7. The woman     near the desk. 

8. Mary    have eggs for breakfast, she has some coffee. 

9. There     some chairs and tables in the room. 

10. What     Jack doing in the garden? 

11. She     get up at 7.00, she gets up at 6.30. 

12. The milk     in the fridge. It’s on the table. 

13. Where     my new umbrellas? 

14. He buys a new car every year. He     like old cars. 

15. Betty and her sister     pretty. 

16.     your neighbours cook in the garden? 

17.     your neighbours cooking in the kitchen? 

18. What     you doing in my room? 

19. Tom and Helen     watching TV in the living room. They 

are at the cinema. 

20.     it Monday? 

21. My father     not like getting up early. 



6. FELMÉRŐ 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 

5.   The milk is     the man. 

a. near  b. on   c. next to 

 



7. FELMÉRŐ FELADAT 

Olvasd el a mondatot, majd az aláhúzott szót/szavakat helyettesítsd a 

megfelelő névmás tárgyesetével! 

1. I would like to eat this banana.        

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.       

20. I love honey.          

21. My dogs love my grandparents.       

  



8. FELMÉRŐ FELADAT 

Válaszd ki a mondatba illő névmást! 

1. This is my book. Where is     ? 

a. your   b. yours 

2. This bar of chocolate is     .  

a. my   b. mine 

3.    car is quite old. 

a. my   b. mine 

4. This is my ticket. Can you show me    ? 

a. your  b. yours 

5. Who are those people? - My friend Jane and   husband John. 

 a. her   b. hers 

6. Do you like my new dress? - I like    colour. 

a. its    b. it 

7. Tom and Helen have got a dog. It’s a small dog, because    flat 

is not big. 

a. theirs   b. their 

8. We are inviting all    friends for the party. 

a. our   b. ours 

9. Is that your car? - No.    car is yellow. 

a. our   b. your 

10. Laura is looking for her bag. Is this it? - Yes, that’s    . 

a. its    b. hers 

11. Whose house it it? Is it really    ? 

a. his   b. him  



4. FEJEZET 

GOING TO jövő – ÁLLÍTÁS 

Az angol nyelv kilenc különféle módon fejezi ki a jövő időt, attól függően, 

mit szeretne közölni. Ebben a könyvben ebből kettőt fogunk elsajátítani 

és begyakorolni. 

Éppen ezért nem teljesen tökéletes, hogy az itt következő jövő idejű 

mondatok magyar fordításának a „fogok, fogsz stb.” szavakat 

biggyesztem oda, hiszen ennél jóval több van e mögött, de majd mindjárt 

jobban megérted. A fordítások mindig segítségképpen jelennek meg, de 

ahogy a „hogyan tanuld a szavakat” fejezetben olvashattad, magukat az 

angol szavakat kell értened. A nyelvtan sem különbözik: szavakból áll, 

amelyeket értened kell! 

A magyar egyszerűen megoldja a jövő időt, és éppen ezért nekünk, 

magyaroknak talán bonyolult lehet az angol gondolkodásd, de ne feledd, 

a mi nyelvünk is nehéz egy angolnak! 

 

I am going to eat cheese. 

Sajtot fogok enni. 

A GOING TO szerkezet olyan jövőt fejez ki, amikor már korábban 

eldöntötted, hogy valamit szándékodban áll megtenni. 

Ahogy a fenti képen láthatod, az egér eldöntötte, hogy sajtot fog enni. 

Egészen pontosan azt közli, hogy sajtot akar enni. 

 



Szerkesztése:   

a cselekvést végző + BE megfelelő alakja + GOING TO + ige alap 

alakja 

Nézzük meg az összes személyben és számban, és mindegyikhez találsz 

egy-egy példamondatot is! 

Állítás 

I am/I’m going to to read 

you are/you’re going to to read 

he is/he’s going to to read 

she is/she’s going to to read 

it is/it’s going to to read 

we are/we’re going to to read 

they are/they’re going to to read 

I am going to buy a new car./I’m going to buy a new car. – Veszek 
egy új autót. 

You are going to phone Sally. You’re going to phone Sally. – Fel 
fogod hívni Sally-t. 

He is going to drink hot milk. He’s going to drink hot milk.– Meleg 
tejet fog inni. 

She is going to take the new job. She’s going to take the new job. – 
El fogja fogadni az új állást. 

It is going to eat cheese. It’s going to eat cheese. – Sajtot fog enni. 

We are going to travel to New Zealand./ We’re going to travel to 
New Zealand. – New Zealandra fogunk utazni. 

You are going to sell your old house. /You’re going to sell your old 
house. – El fogjátok adni a régi házatokat. 

They are going to eat in a restaurant. /They’re going to eat in a 
restaurant. –Étteremben fognak enni. 



 

1. FELADAT 
Olvasd el a kérdést, és GOING TO jövő használatával válaszolj! 

Például: Are you writing to your sister? – No, but I’m going to write to 
her soon. 

1. Is Jane buying a new coat now?  

             

2. Is Mr Jackson reading his newspaper now? 

             

3. Is your mother going to church now? 

             

4. Are you all going to the cinema now? 

             

5. Are they having a cup of coffee now? 

             

6. Is Mrs White eating in a restaurant now? 

             

7. Are your brothers watching the football match now? 

             

8. Is Bruce smoking a cigarette now? 

             

9. Are you seeing the dentist now? 

             

10. Is Mr Warren swimming now? 

             



 

2. FELADAT 
Nézd meg a képet, és egészítsd ki a mondatot a GOING TO jövő 
használatával! 

1. He         his 

dinner. 

2.  She          her 

dog. 

3.  He          a 

beautiful picture. 

4. He           to 

New York. 



5. Mary          her 

best friend. 

6. Jane and her friend       

    in a café. 

7. Jane         . 

8. Anne           

fresh lemonade. 

9.  His mother         a 

parcel in the post office. 

 

 



 

3. FELADAT 
Fordítsd le a mondatokat magyarra! 

1. James is going to eat in a restaurant. 

             

2. My aunt’s going to wash her hair in the afternoon. 

             

3. Your children are going to do the homework in the morning. 

             

4. Mary and her mother are going to buy some new clothes next week. 

             

5. Bob’s going to walk home after work. 

             

6. I’m going to write a lot of emails today. 

             

7. Tina’s going to wear jeans and a T-shirt tomorrow. 

             

8. Tom and Susan are going to get a new car next month. 

             

9. Thomas and Bill are going to watch a DVD in the evening. 

             

10. My granddaughter’s going to do the washing-up tomorrow. 

             

11. Lucy and her husband are going to fly to Florida next summer. 

             

 



 

4. FELADAT 
Helyes vagy helytelen a mondat? 

1. I’m going to learn English. 

2. She going to dance with James at the party. 

3. We’re going move to a big house next month. 

4. Mary’s going to take the kids to the park this afternoon. 

5. James is going to buy some flowers. 

6. I’m going to meet some friends at 5 o’clock. 

7. You’re have a birthday party on Saturday. 

8. We’re going to stay in a hotel. 

9. They’re going playing tennis in July. 

10. I’m make a delicious cake for my mother’s birthday. 

11. Nancy’s going to call her friend in the afternoon. 

12. My mother’s going to take some pills. 

13. My father’s going to visit his mother. 

14. His sister going to travel to India in July. 

15. Jane’s going to read a book tomorrow. 

16. My friend’s going to plant flowers tomorrow. 

17. Fred’s going to spend his money every day. 

18. My neighbours are going to work in their garden. 

19. Is going to help his children with their homework. 

20. My grandfather’s going to have dinner with his friend. 

21. Mr Jackson’s going to do the shopping in the supermarket tomorrow. 

22. His mother are going to make bread next week. 

23. Mrs Peterson’s going to bath her cat in the evening. 



 

5. FELADAT 
Fordítsd le a mondatokat angolra! 

1. A fiaim meg fogják látogatni a nagyanyjukat. 

             

2. Helen meg fog inni két pohár vizet. 

             

3. Liz fog írni egy könyvet. 

             

4. Meg fogok nézni egy jó filmet. 

             

5. A nagyapám egy jó étteremben fog vacsorázni. 

             

6. Az üzletember el fogja adni az irodáját. 

             

7. Martin nem fog tejet inni. 

             

8. Pamela férje a heverőn fog aludni. 

             

9. A gyerekek a kertben fognak játszani. 

             

10. Az unokái vele fognak ebédelni. 

             

11. A szomszédjaid a kertben fognak főzni. 

             

  



5. FEJEZET 

GOING TO jövő – TAGADÁS 

Ha a „be” ige tagadását már jól begyakoroltad előző könyvemben vagy 

korábbi tanulmányaid során, akkor itt már könnyű dolgod lesz. Ha 

viszont döcög, mindenféleképpen menj vissza ismételni, hiszen könyvem 

egymásra épülő lépésekből áll, és ha egyiket kihagyod, máris összedől az 

egész. 

Figyeld meg a következő példamondatot: 

 

Helen is not going to answer the phone. 

Helen nem fogja felvenni a telefont. 

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

vonhatsz vele. 

Szerkesztése:   

a cselekvést végző + NOT + BE megfelelő alakja + GOING TO + 

ige alap alakja 

 



Tagadás 

I am/I’m not going to to read 

you are/you’re not going to to read 

he is/he’s not going to to read 

she is/she’s not going to to read 

it is/it’s not going to to read 

we are/we’re not going to to read 

they are/they’re not going to to read 

 

I am not going to buy a new car./I’m not going to buy a new car. 
– Nem fogok új autót venni. 

You are not going to phone Sally. You aren’t going to phone Sally. 
– Nem fogod felhívni Sally-t. 

He is not going to drink hot milk. He isn’t going to drink hot 
milk.– Nem fog forró tejet inni. 

She is not going to take the new job. She isn’t going to take the new 
job. – Nem fogja elfogadni az új állást. 

It is not going to eat cheese. It isn’t going to eat cheese. – Nem fog 
sajtot enni. 

We are not going to travel to New Zealand./ We aren’t going to 
travel to New Zealand. – Nem fogunk New Zealandra utazni. 

You are not going to sell your old house. /You aren’t going to sell 
your old house. – Nem fogjátok eladni a régi házatokat. 

They are not going to eat in a restaurant. /They aren’t going to 
eat in a restaurant. – Nem fognak étteremben enni. 

  



 

6. FELADAT 
Írd le tagadásban a következő mondatokat! Használj összevont 
alakokat! 

1. I’m going to learn English. 

            

2. She’s going to dance at the party. 

            

3. We’re going to move to a big house. 

            

4. Mary’s going to take the kids to the park. 

            

5. James is going to make spaghetti. 

            

6. I’m going to meet some friends. 

            

7. My children are going to play at school. 

            

8. We’re going to stay in a hotel. 

            

9. They’re going to play tennis with me. 

            

10. My grandmother’s going to make a delicious cake. 

            

11. Nancy’s going to call her friend. 

            



 

7. FELADAT 
Fordítsd le a mondatokat GOING TO jövő használatával! 

1. Nem fogom meghívni Jacket a bulimra. 

            

2. A lány nem fogja megenni a süteményt. 

            

3. Nem fogjátok megenni a halat. 

            

4. Nem fogok másik könyvet írni. 

            

5. Helen nem vajas kenyeret fog reggelizni. 

            

6. Peter nem bankkártyával fog fizetni a boltban. 

            

7. Az anyám nem fog tejet venni a szupermarketben. 

            

8. A lány nem fogja megcsinálni a házi feladatát. 

            

9. Nem fogunk ma iskolába menni. 

            

10. Nem fogom elvinni az esernyőm. 

            

11. A szomszédjaid nem fognak zongorázni holnap. 

            

 



 

8. FELADAT 
A kép segítségével egészítsd ki a mondatokat GOING TO jövő idővel! A 
mondatok legyenek tagadásban! 

1. He        (get up) at six. 

 2. She       (give) you a piece of 
cake. 

 3. Jack       (drink) his coffee. 

 4. We       (drive) to work. 

 5. She       (swim). 



  6. I       (eat) spinach. I hate 
it. 

 7. She       (sleep) in her 
bed. 

  8. Janet       (be) sad today. 

 9. Mark       (wear) his 
shoes today. 

  10. My mother       (do the 
washing up). 

 11. He       (use) the toilet. 



 

9. FELADAT 
Tedd sorrendbe a szavakat, hogy értelmes tagadó mondatot kapj! 

1. those - to buy - old - going - books - I’m not 

             

2. at home  - Jane - to stay - isn’t going 

             

3. water - isn’t - swim - Bobby - going - to - in cold 

             

4. to eat - They - going - cake - in that café - aren’t 

             

5. this -He - afternoon - to talk - to his wife - isn’t going 

             

6. My - the - mother - isn’t - shopping - going to do 

             

7. to ski - aren’t - Bob and Jim - going - in winter. 

             

8. meat - I’m not - to eat - going 

             

9. to think - Jane - isn’t - about - going - John. 

             

10. stay - aren’t - in this hotel - We - going to 

             

11. to watch - She - television - isn’t going 

             

 



6. FEJEZET 

GOING TO jövő – KÉRDÉS 

Hasonlóan a Folyamatos jelen igeidőhöz, itt is a szórend változik meg 

kérdésnél. Figyeld meg a következő példamondatot: 

 

Is she going to do the washing up? 

El fog mosogatni? 

Szerkesztése:   

BE megfelelő alakja + a cselekvést végző  + GOING TO + ige 

alap alakja 

Kérdés 

am I going to to read? 

are you going to to read? 

is he going to to read? 

is she going to to read? 

is it going to to read? 

are we going to to read? 

are they going to to read? 



Am I going to buy a new car? – Fogok új autót venni? 

Are you going to phone Sally?  – Fel fogod hívni Sally-t? 

Is he going to drink hot milk? – Fog forró tejet inni? 

Is she  going to take the new job? – El fogja fogadni az új állást? 

Is it going to eat cheese?  – Meg fogja enni a sajtot? 

Are we  going to travel to New Zealand? – El fogunk utazni New 
Zealandra? 

Are you going to sell your old house? – El fogjátok adni a régi 
házatokat? 

Are they going to eat in a restaurant? – Étteremben fognak enni? 

 

  



 

10. FELADAT 
Írd le kérdő szórendben a következő mondatokat!  

1. We’re going to play a new computer game. 

            

2. She’s going to buy a present for her mother. 

            

3. We’re going to move to a big house. 

            

4. Mary’s going to have a picnic in the park. 

            

5. James is going to drive to his workplace. 

            

6. I’m going to meet some friends. 

            

7. My children are going to walk to the busstop. 

            

8. You’re going to visit your aunt. 

            

9. They’re going to play tennis with me. 

            

10. Your grandmother’s going to make a delicious cake. 

            

11. Nancy’s going to call her friend. 

            

 



 

11. FELADAT 
Fordítsd le az angol mondatokat magyarra! 

1. Are you going to look for a job? 

            

2. Is Janet going to work with Thomas? 

            

3. Are they going to drink coffee with us? 

            

4. Are those men going to design new buildings in this town? 

            

5. Where are they going to travel on holiday? 

            

6. Is Peter going to fly to New York? 

            

7. Is Jane going to get married? 

            

8. Are James and Hannah going to live in Milano? 

            

9. Are you going to wash your hair next week? 

            

10. Is your aunt going to travel to America next year? 

            

11. Is Peter going to learn French? 

            

 



 

12. FELADAT 
Írd be a hiányzó helyre a megfelelő kérdőszót! 

1.      are you going to stay in Madrid? – In a hotel. 

2.      are you going to eat in that restaurant? – A pizza. 

3.      are they going to travel? – By car. 

4.      is she going to come back? – On Monday. 

5.      are you going to feed your cat? – Twice a day. 

6.      is she going to get married to? – Tim Ford. 

7.      are we going to eat? – At home. 

8.      is Peter’s friend going to talk to? – To his mother. 

9.      are they going to watch? – A football match. 

10.      are you going to visit your grandmother? – Next 
week. 

11.      are you going to have lunch? – In my office. 

12.      days is Mr Spencer going to spend in the country? 
– A week. 

13.      is David going to travel to Brussel? – In summer. 

14.      is Maria going to sell? – Her chickens. 

15.      are you going to send to your mother for her 
birthday? – An interesting book. 

16.      are you going to take your pills? – In a minute. 

17.      is Helen going to wear at the party? – A pink 
dress. 

18.      are your parents going to move? – To a big house. 

19.      is David going to look for his glasses? – At home. 

20.      is Mr Brown going to invite for dinner? – His 
neighbours. 



 

13. 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.              

20.              

  



 

14. FELADAT 
Az alábbi mondatokat fordítsd le ANGOLRA! 

1. Kivel fogsz találkozni? 

             

2. Mit fogtok reggelizni? 

             

3. Mary el fog menni a buliba? 

             

4. El fogod adni a régi ruháid? 

             

5. Miért fogsz vele beszélgetni? 

             

6. Elutazik az édesanyád idén nyáron? 

             

7. Mikor fogjátok megetetni a csirkéim? 

             

8. John el fogja venni Helent? 

             

9. Miért fogod lemosni az autóját? 

             

10. Mikor fogja kitakarítani az édesanyád a házat? 

             

11. Mikor fogtok levelet írni a nagyszüleiteknek? 

             

  



7. FEJEZET 

GOING TO jövő – RÖVID VÁLASZ 

A rövid válasz szabályait ebben a könyvben már nem vesszük át, hiszen 

az előző könyvemben alaposan kitárgyaltuk, begyakorolhattad, és 

hasonlóan a Folyamatos jelen igeidőhöz (ismét csak), a rövid válasz itt is 

teljesen megegyezik.  

 

Is he going to get up at six o’clock? 

Yes, he is./No, he isn’t. 

Am I going to buy a new car? – Yes, you are./No, you aren’t. 

Are you going to phone Sally?  – Yes, I am./No, I’m not. 

Is he going to drink hot milk? – Yes, he is./No, he isn’t. 

Is she going to take the new job? – Yes, she is./No, she isn’t. 

Is it going to eat cheese?  – Yes, it is./No, it isn’t. 

Are we going to travel to New Zealand? – Yes, you are./No, you 
aren’t. 

Are you going to sell your old house? – Yes, we are./No, we aren’t. 

Are they going to eat in a restaurant? – Yes, they are./No, they 
aren’t. 

  



 

15. FELADAT 
A képen azt látod, amit holnap szándékoznak elvégezni a személyek. A 
feltett kérdésre válaszolj igenlő vagy tagadó rövid válasszal! 

1.  

Is Tom going to sell books? –         

2.   

Is Janet going to walk her dog? –         

3.  

Is Sandra going to sell apples? –         



4.  

Is Peter going to eat vegetables? –        

5.  

Is Mel going to play tennis? –         

6.   

Is Dave going to buy a present? –         

7.  

Is Martha going to eat toast? –         



8.   

Are they going to read? –          

9.  

Are they going to feed chickens? –        

10.   

Is he going to eat at home? –         

11.  

Is she going to speak to her neighbour? –       

12.  

Is she going to play with her friends? –        



 

16. FELADAT 
Válaszolj a kérdésre rövid válasszal saját magaddal kapcsolatosan! 

1. Are you going to swim tomorrow morning?       

2. Are you going to Italy next summer?        

3. Are you going to have breakfast tomorrow?      

4. Are you going to walk to work tomorrow?       

5. Are you going to dance tonight?        

6. Are you going to clean your home next week?      

7. Are you going to the library tomorrow?       

8. Are you going to wash your clothes tomorrow?      

9. Are you going to invite your friends tonight?      

10. Are you going to do the washing up?       

11. Are you going to cook lunch tomorrow?       

12. Are you going to buy a new coat?        

13. Are you going to visit anybody next week?       

14. Are you going to call anybody today?       

15. Are you going to cut your hair?        

16. Are you going to sell your car?         

17. Are you going to plant flowers this year?       

18. Are you going to do the ironing?        

19. Are you going to write e-mails?        

20. Are you going to look for a new job?       

21. Are you going to drive tomorrow?        

22. Are you going to drink beer tomorrow?       

23. Are you going to watch football?        



8. FEJEZET 

GOING TO használata „jóslásra” 

Ami sokszor nehézzé teszi a tanuló számára egy-egy igeidő vagy szerkezet 

használatát, az a sokrétűsége.  

Ez a „going to” szerkezet esetében sincs másképp. A szándék kifejezésén 

kívül van még egy gyakori használat, mégpedig a „jóslás” vagy 

„előrejelzés”. 

Ez a jóslás vagy előrejelzés a jelen körülményeinek és adatainak 

megvizsgálásából ered, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy ez meg is fog 

történni, de külső jelekből következtetünk, és mi biztosak vagyunk abban, 

hogy ez be fog következni. 

Nézzünk pár példát, hogy jobban megértsd! 

 

Felhős az ég, kezd lehűlni a levegő. Mire következtethetünk ebből? Igen, 

igen, hamarosan esni fog. Nem feltétlenül, de mi erre következtetünk. Ezt 

angolul így mondanánk: 

It’s going to rain. Esni fog. 



 

Bobby betörte az ablakot játék közben. Az anyukája nem fogja ezért 

megdícsérni, az biztos! 

Bobby’s mother is going to punish him. Bobby-t az édesanyja 

meg fogja büntetni. 

 

Careful! The jug is going to fall.  

Vigyázz! A kancsó le fog esni! 

  



 

17. FELADAT 
A képek segítségével következtesd ki, szerinted mi fog biztosan 
megtörténni! Segítségül megadtunk neked szavakat, és az itt felsorolt 
igék közül kell választanod! 

eat, steal, work, make, snow, have, spill 

1.  

It              

2.  

He              

3.  

She has a lot to do. She         late. 



4.  

She            a baby. 

5.  

She            some cake. 

6.  

He            the coffee. 

7.  

Janet           bread. 

  



 

18. FELADAT 
Válaszd ki, melyik mondat helyes! 

1.  
a) Is going to rain. 
b) It’s going to rain. 

2.  
a) Is he going to dance tonight? 
b) Does he go to dance tonight? 

3. 
a) Are you go home early? 
b) Are you going home early? 

4. 
a) Is going she eat that cake? 
b) Is she going to eat that cake? 

5. 
a) Why you are going to travel to Italy? 
b) Why are you going to travel to Italy? 

6. 
a) Are Peter and Bob going to do the washing up? 
b) Is Peter and Bob going to do the washing up? 

7. 
a) Is your mother going to have a baby? 
b) Is your mother going having a baby? 

8. 
a) I’m not going to drink this coffee. 
b) I’m not going drink this coffee. 

9. 
a) When is George going to feed the cat? 
b) When George is going to feed the cat? 

10. 
a) They aren’t go to stay in a hotel. 
b) They aren’t going to stay in a hotel. 



9. FEJEZET 

A Folyamatos Jelen igeidő használata jövő 
kifejezésére  

Tanultuk már, hogy ha valamit szándékodban áll majd megtenni, vagyis 
most akarod a jelenben, hogy az a jövőben megtörténjen, akkor ezt a 
’GOING TO’ szerkezettel fejezed ki. Ez egy döntés a jelenben arról, 
hogy mit akarsz csinálni a jövőben, de még nem tettél 
intézkedéseket, még csak a fejecskédben létezik, mint 
gondolat. A lenti képen láthatod, hogy a nő sütit akar enni. 

 

I’m going to eat some cake. Sütit fogok enni. 

Abban az esetben, ha már előkészületeket is tettél, tehát 
sokkal valószínűbb, hogy meg fog történni, akkor ezt már a 
Present Continuous, azaz a Folyamatos jelen igeidővel fejezed ki.  

 

I’m eating some cake in the afternoon.  
Délután sütit fogok enni. 

Ő már előkészületeket is tett azért, hogy megtörténjen a dolog, hiszen 
már megvette a hozzávalókat, sőt, már készíti is. 



Miért nem fogod összekeverni a jelennel? Mert vagy magában a 
mondatban, vagy valahol a szöveg környezetében utalás van a jövő időre.  

Nézzük meg még egy példán keresztül a GOING TO jövő és a Folyamatos 
Jelen mint jövő közötti különbséget! 

I'm going to fly to New York next week. – New Yorkba fogok 
repülni. 

I'm flying to New York next week. – New Yorkba fogok 
repülni. 

A fordításból nem igazán tükröződik a különbség, de mivel többnyire 
szövegkörnyetet is tartozik a szavakhoz, mondatokhoz, elég nyilvánvaló 
tud lenni a jelentés, vagy a magyar plusz szavakat is hozzátenne. Viszont 
az angolban a két szerkezet mást jelent.  

Tehát ha tudod, hogy az igedő, a szerkezet maga mit takar, akkor nem 
lesz félreértés. Az első mondat azt a gondolattöbbletet mutatja, hogy 
eldöntöttem ezt a dolgot, szándékomban áll oda utazni, míg a második 
már azt is közli ezen túl, hogy már megvan a jegyem is a repülőre, tehát 
intézkedtem, hogy megtörténjen.  

Képzeld el, hogy van egy határidőnaplód, ami telis-tele van írva 
mindenféle programmal, ezek leírását mind Present Continuous 
igeidőben használd! 

Monday 14.00 - dentist 

Tuesday 16.30 - tennis with Bob 

Wednesday 12.30 - lunch with Mary 

I’m visiting the dentist at 2.00 p.m on Monday. Hétfőn kettőkor 
fogorvoshoz megyek. 

I’m playing tennis with Bob at 4.30 p.m on Tuesday. Kedden fél ötkor 
Bobbal teniszezek. 

I’m having lunch with Mary at 12.30 on Wednesday. Szerdán Mary-vel 
ebédelek 12.30-kor. 

  



Megjegyzés: 

A jövőre utaló határozószó helye legyen a mondat végén! 

Is he helping his father tomorrow? Segít holnap az apjának? 

 

’Going to’ vagy Folyamatos Jelen igeidő? 

A going to és a Folyamatos jelen igen hasonló, ha azt nézzük, hogy 
mindkettőben ott a döntés, a gondolat, hogy valamit a közeli jövőben 
megteszünk.  

We are going to move house. 

We are moving house. 

Mindkét mondat szinte ugyanazt közli: El fogunk költözni. 

A beszélő dönti el, melyiket használja, azaz szeretne-e plusz gondolatot 
közölni a jövőbeli történéssel. Szándékunkban áll elköltözni (going to), 
illetve már tettünk ez ügyben intézkedéseket is (present continuous), és 
például az előleget ki is fizettük. 

Mozgást kifejező igék esetében gyakoribb a Folyamatos jelen igeidő: 

Are you coming to the party? Jössz a buliba? 

Are you going to the cinema tomorrow? Mész holnap moziba?  

  



 

19. FELADAT 
George naptárjának egy részletét látod. Válaszolj a kérdésekre a 
megadott adatok alapján! 

tomorrow - visit friend 

tonight - play football 

after dinner - do the washing up 

4 pm - do the shopping 

next Monday - have a party 

after school - watch TV 

this Friday - play tennis 

on Tuesday - wash car 

tomorrow afternoon - visit 
mother 

 
1. What is he doing next Monday? 

            

2. Is he playing golf tonight? 

            

3. Is he watching TV after school? 

            

4. What is he doing after dinner? 

            

5. Is he playing tennis with his friends this week? 

            

6. What is he doing at 4.00 p.m? 

            

7. Is he washing his bicycle on Tuesday? 

            

8. What is he doing tomorrow afternoon? 

            



 

20. FELADAT 
Válaszolj a következő kérdésekre saját magaddal kapcsolatosan! 
Válaszolhatsz rövid válasszal, és/vagy teljes válasszal is! Fontos, hogy 
azt vedd figyelembe, már intézkedtél-e, hogy ezek megtörténjenek, tehát 
nem csak simán szándékod, hanem már tettél intézkedéseket is! 

1. Are you going to a party next week? 

             

2. Are you having dinner with your friends in a restaurant this weekend? 

             

3. Are you working next week? 

             

4. Are you playing tennis next weekend? 

             

5. Are you visiting your mother next week? 

             

6. Are you meeting anybody next weekend? 

             

7. Are you going to the library next week? 

             

8. Are you flying next week? 

             

 9. Are you watching television this weekend? 

             

10. Are you travelling by train next week? 

             

 



 

21. FELADAT 
Válaszd ki a helyes megoldást a három közül! 

1. Melyik mondat helyes? 

a) I’m going to Berlin this weekend. 

b) I going to Berlin this weekend. 

c) I go to Berlin this weekend. 

2. Why    coming to my party? 

a) isn he 

b) is he not 

c) he isn’t 

 

3. Melyik mondat helyes? 

a) What is Mary doing tomorrow evening? 

b) Why is Mary doing tomorrow evening? 

c) How is Mary doing tomorrow evening? 

4. Melyik mondat használja HELYTELENÜL a folyamatos jelen igeidőt? 

a) We are having lunch at school every day. 

b) Bob is arriving at 1.00 p.m tomorrow. 

c) Helen is phoning at the moment. 

5. What time    coming? 

a) she is 

b) he’s 

c) are you 

 

 



 

22. FELADAT 
Fordítsd le a következő mondatokat angolra! 

1. Az apád holnap érkezik meg négy órakor. 

             

2. Jövő héten Olaszországba utazik. 

             

3. Ezen a héten az unokatestvérem látogatom meg Budapesten. 

             

4. Busszal megyek Londonba csütörtökön. 

             

5. Hotelben fognak megszállni a jövő nyáron. 

             

6. Nem mennek nyaralni idén nyáron. 

             

7. Ann szeptemberben kezdi az egyetemet. 

             

8. Holnap elutazol Bristolba? 

             

9. Mit csináltok holnap reggel? 

             

10. A reptéren találkozunk Kate-tel. 

             

11. Holnap nem fogok veled ebédelni. 

             

  



 

23. FELADAT 
A folyamatos jelennek immár két jelentését is megtanulhattad. Ebben a 
feladatban egészítsd ki a mondatokat Folyamatos jelen igeidővel vagy 
Egyszerű jelen igeidővel! Előfordul, hogy a Folyamatos jelen „jelen” időt 
jelent, de az is lehet, hogy jövőre utal. Segítségül megadtuk zárójelben 
neked az igét. 

1. The children        (play) in the garden now. 

2. I        (not like) pizza. 

3. She        (go) shopping for some new 
clothes tomorrow. 

4. How often         (you meet) your best 
friend? 

5. I am sorry. I can’t meet you. I        (meet) 
Terry at 2.00 at the new Chinese restaurant. 

6. I        (stay) home every evening. 

7.        (your brother make) bread every day? 

8. We        (get) a new car next week. 

9. His cousin        (visit) them on Sundays. 

10. His cousin        (visit) them next Sunday. 

11. We        (watch) a good film every day. 

12.        (you have) dinner with Bob next 
Sunday? 

13. I and my husband        (go) to the 
mountains every winter. 

14. My grandparents        (come) to stay with 
me this weekend. 

15.        (they speak) English well? 

16. Lisa        (make) a special meal tonight. 

 



10. FEJEZET 

Simple Past – Egyszerű múlt  

BE ige múlt ideje 

Az angol nyelvben több igeidő is kifejez múltat, de ahogy a jelen 

igeidőknél is tanulhattad, más gondolati tartalmakat közölnek. Kezdjük 

az Egyszerű múlt igeidővel, ami a múltban lezárult múlt idejű 

cselekvésekre utal.  

Ilyenkor többnyire azt is megmondjuk, mikor történt a 

cselekvés: tegnap, egy hete, két órakor stb. 

Ennek az igeidőnek a szerkesztése nem bonyolult, viszont vannak 

kivételek, ezeket hívjuk RENDHAGYÓ IGÉKNEK, talán ezek okozhatnak 

némi nehézséget, de mivel ezek a leggyakrabban használatos igék is 

egyben (többnyire), ezért gyorsan meg lehet tanulni őket.  

A „BE” ige is a rendhagyó igék közé tartozik, és azért szentelek neki külön 

fejezetet, mert nem egy, hanem két múlt idejű alakja is van, a többi igével 

ellentétben. 

A múltban két alakja van: was, were 

 

Állítás Tagadás Kérdés 
 

I was I was not/I wasn’t Was I…? 
you were you were not/weren’t Were you…? 
she was she was not/wasn’t Was she…? 
he was he was not/wasn’t Was he…? 
it was it was not/wasn’t Was it…? 
we were we were not/weren’t Were we…? 
they were they were not/weren’t Were they…? 

 



 

Were they angry yesterday?  

Yes, they were. They were angry. 

Dühösek voltak tegnap? Igen. Dühösek voltak.  



 

24. FELADAT 
Egészítsd ki a mondatot a WERE vagy WAS szavakkal! 

 

1. Michael Jackson       a singer. 

2.       you at home yesterday? 

3. She       very angry yesterday. 

4.       they with Tom in the restaurant last week? 

5. Tom and Helen       not very happy together. 

6. They      not in Italy last summer. 

7. It       not very warm in the house. 

8. I       in bed in the morning. 

9. When      this man born? 

10. Jane       not with us in the hotel. 

11. Their children       in the park all day. 

12. His aunt       on holiday last month. 

13.       Charlie Chaplin a scientist?  

No, he        not. 

14. They       very good letters.  

15. Lucy and her brother       here last week. 

16.       you happy with your husband? 

17. The sea       a bit cold. 

18.       they asleep on the beach? 

19.        the streets dirty? 

20. The people       not friendly in Paris. 

 



 

25. FELADAT 
Az előző feladat mondatait fordítsd le magyarra! 

 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

 

 



 

26. FELADAT 
Gina mesél egy nyaralásáról. Egészítsd ki a történetet a WAS vagy a 
WERE igével! Majd fordítsd le a történetet! 

Last summer 1)    beautiful. I and my husband 2)    on 
holiday in Spain. We 3)    on the beach every day, because the 
weather 4)     hot. The sky 5)     blue and every day  
6)     wonderful. We 7)    there with our dog, Hipsy. 
Hipsy 8)     in the sea every day. The sea 9)     
cold but Hipsy 10)     very happy there.  

There 11)     a lot of people on the beach.  
There 12)     women, men and children but there 
 13)    not dogs, only Hipsy. The children 14)    happy because 
they  15)    with Hipsy in the water. Hipsy 16)    in the 
water with the children, and we were 17)    on the sand with a 
book and a magazine. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              



 

27. FELADAT 
Az előző történetről tegyél fel kérdéseket, majd válaszolj is ezekre! 

 

 

1. weather bad? 

            

2. Where/Gina and her husband every day? 

            

3. they/with their children? 

            

4. children on the beach? 

            

5. other dogs on beach? 

            

6. Why/children happy? 

            

7. Gina and her husband in water? 

            

8. their dog in the sea? 

            

9. sea warm? 

            

 

 

 



11. FEJEZET 

Simple Past – Egyszerű múlt  

A szabályos igék – állítás 

Az előző fejezetben megismerhetted a leggyakoribb ige múlt idejét, és jó 

alaposan be is gyakorolhattad. Most jöjjenek a teljesen szabályos igék, és 

ezek begyakorlása. 

Az Egyszerű múlt idő szabályos igék esetében viszonylag könnyű, hiszen 

csak egy -ed toldalék kerül az igékhez, viszont a kiejtés különböző lehet. 

Ha a kiejtést is szeretnéd hallani, akkor tanfolyamom 66. leckéjében 

meghallgathatod ezeket. 

A szabályos igék esetében minden személyben és számban ugyanez a 

szabály. 

 

The children played in the kitchen yesterday.  

A gyerekek a konyhában játszottak tegnap. 

I helped him cooking. – Segítettem neki a főzésben. 

You played with your brother. – Játszottál a fivéreddel. 

She liked reading. – Szeretett olvasni. 

He stayed in a good hotel. – Jó szállodában szállt meg. 

It rained a lot last summer. – Sokat esett tavaly nyáron. 

We visited our mother at home. – Meglátogattuk otthon az 

anyánkat. 

They worked in the office late. – Későig dolgoztak az irodában. 



Helyesírási szabályok: 

1) Az e-re végződő igék esetében az ige -d toldalékot kap: like - liked 

2) Ha az ige mássalhangó+y-ra végződik, akkor az y-ból -i lesz, és így 

kerül utána az -ed toldalék: study - studied 

3) Ha a szó vége magánhangzó+mássalhangzó, akkor a 

mássalhangzó megkettőződik írásban: stop - stopped 

Megjegyzés: vannak persze itt is kivételek, például a travel igét 

máshogy írja múlt időben a brit angol és az amerikai angol. 

Brit angol: travelled 

Amerikai angol: traveled 

  



 

28. FELADAT 
Írd le az igék múlt idejű alakját! 

1. help        

2. wash       

3. live       

4. study       

5. love       

6. cry        

7. play       

8. enjoy       

9. plan       

10. stop       

11. agree       

12. borrow       

13. walk       

14. use       

15. marry       

16. watch       

17. close       

18. start       

19. like       

20. travel       

21. need       

22. look       

23. wait       



 

29. FELADAT 
Fordítsd le a mondatokat magyarra! 

1. They arrived late for the party on Saturday. 

             

2. I walked to work last week. 

             

3. We married in church last year. 

             

4. She waited for me at the station at two o’clock. 

             

5. George invited us to his party. 

             

6. She looked for the cat in the garden. 

             

7. I wanted to move to another city. 

             

8. Henry needed that book last week. 

             

9. She answered the phone and it was her friend. 

             

10. His aunt borrowed my new bicycle. 

             

11. The film started at 6.30. 

             



 

30. FELADAT 
Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő ige múlt idejű alakjával! 

help, rain, wash, watch, stop, work, use, study, travel, enjoy, 
plan, live, play, cook, like, stay, listen 

 

1. The children      with the cats in the garden. 

2. Mr Jackson      in an office last year. 

3. My mother      a delicious meal yesterday. 

4. It      a lot last summer. 

5. Mary and Helen      in a small house when they were 

young. 

6. My daughter      French yesterday. 

7. The horse      at the river. 

8. Her sister      TV last week. 

9. The children      the film very much yesterday. 

10. Lucy      to London two years ago. 

11. Peter      at home last night. 

12. My grandfather      a trip to New York. 

13. I      my grandmother in the kitchen at the weekend. 

14. Sharon      her new computer three days ago. 

15. I      my lunch at noon, it was delicious. 

16. My father      his car last Wednesday. 

17. Tracy      to music in her office. 



 

31. FELADAT 
Fordítsd le a mondatokat angolra! 

1. Szerettem tévét nézni, amikor fiatal voltam. 

             

2. Repülővel utaztunk tavaly Mexikóba. 

             

3. A nagyszüleim egy kis faluban házasodtak össze 1978-ban. 

             

4. Délben fejezték be a munkát. 

             

5. Múlt héten mostam ki a lányom ruháit. 

             

6. A fia minden nap a hálószobájában tanult. 

             

7. Májusban minden nap teniszeztünk. 

             

8. Tavaly télen a nagybátyám házában szálltunk meg. 

             

9. Az unokatestvérem meglátogatott a múlt hétvégén. 

             

10. Csütörtökon akartam venni egy új ruhát a bulira. 

             

11. Kate korán befejezte tegnap a házi feladatát. 

             

 



 

32. FELADAT 
Alkoss a szavakból helyes angol mondatot! 

1. washing - me - she - helped 

             

2. daughter - with - Margaret - her - last week. - played  

             

3. last - It - a - week. - lot - rained 

             

4. summer. - this - My - stayed - in - village - last - cousins 

             

5. Bob visited his friends every day. 

             

6. baby - the - cried - in - little - room. - The 

             

7. last - They - church - month. - married - in 

             

8. walked - I - yesterday. - work - to 

             

9. to - Our - Paris - summer. - travelled - parents - last 

             

10. meal - the - We - our - in - enjoyed - restaurant. 

             

11. new - for - looked - book. - Frank - his 

             

  



12. FEJEZET 

Simple Past – Egyszerű múlt  

A szabályos igék – tagadás 

Az Egyszerű múlt idő tagadását pontosan úgy kell megszerkeszteni, 
ahogy az Egyszerű jelen igeidőnél már tanultuk, azaz a DO ige 
segítségével, annyi különbséggel, hogy a DO ige múlt idejét használjuk: 
DID 

Ilyenkor a főige nincs múlt időben. 

Minden személyben és minden számban ugyanaz történik. 

 

He did not want to get up. Nem akart felkelni. 

 

Tagadás 

I did not drink coffee. – Nem ittam kávét. 

You did not drink coffee. – Nem ittál kávét./Nem ittatok kávét. 

He did not drink coffee./Bob did not drink coffee. – Nem ivott 
kávét./Bob nem ivott kávét. 

She did not drink coffee./Helen did not drink coffee. – Nem ivott 
kávét./Helen nem ivott kávét. 



It did not drink coffee./The cat did not drink coffee. – Nem ivott 
kávét./A macska nem ivott kávét. 

We did not drink coffee./I and my friend did not drink coffee. – 
Nem ittunk kávét./Én és a barátom nem ittunk kávét. 

They did not drink coffee./Tom and Dave did not drink coffee. – 
Nem ittak kávét./Tom és Dave nem ittak kávét. 

 

Tagadásnál a DID és a NOT szót összevonhatod. 

I didn’t drink coffee. – Nem ittam kávét. 

You didn’t drink coffee. – Nem ittatok kávét./Nem ittatok kávét. 

He didn’t drink coffee./Bob did not drink coffee. – Nem ivott 
kávét./Bob nem ivott kávét. 

She didn’t drink coffee./Helen didn’t drink coffee. – Nem ivott 
kávét./Helen nem ivott kávét. 

It didn’t drink coffee./The cat didn’t drink coffee. – Nem ivott 
kávét./A macska nem ivott kávét. 

We didn’t drink coffee./I and my friend didn’t drink coffee. – Nem 
ittunk kávét./Én és a barátom nem ittunk kávét. 

They didn’t drink coffee./Tom and Dave didn’t drink coffee. – Nem 
ittak kávét./Tom és Dave nem ittak kávét. 

  



 

33. FELADAT 
Az alábbi mondatokat írd le tagadásban! Használj összevont alakokat! 

1. He needed a new camera. 

             

2. They travelled to New York last summer. 

             

3. His brother played tennis with me yesterday. 

             

4. Her children stopped learning languages last year. 

             

5. Their friend finished work at 5.00. 

             

6. His father smoked in the flat. 

             

7. The dog waited for Tom in front of the shop. 

             

8. My cat needed some food and water. 

             

9. Our neighbours moved to Chicago last week. 

             

10. My children looked for money in the garden. 

             

11. Our children wanted to go to bed early. 

             

 



 

34. FELADAT 
Alakítsd át a következő mondatokat Egyszerű múlt időbe! A zárójelben 
megadott múlt idejű határozószavakat is tedd a mondatba! 

1. I don’t visit my grandparents every month. (last month) 

             

2. Helen doesn’t always help her mother. (last week) 

             

3. They don’t go to the mountains every winter. (last winter) 

             

4. His grandmother doesn’t go shopping on Saturday. (last Saturday) 

             

5. My cat doesn’t drink milk at the weekends. (last weekend) 

             

6. His wife doesn’t drive to work. (last month) 

             

7. It doesn’t rain every day. (last night) 

             

8. My mother doesn’t always make breakfast. (yesterday) 

             

9. His cousin doesn’t stay in a hotel in summer. (last summer) 

             

10. They don’t go to the cinema at night. (last night) 

             

11. Our grandmother doesn’t make chocolate biscuits at the weekend. 
(last Sunday) 

             



 

35. FELADAT 
Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. Mrs Wilson didn’t get up early yesterday. 

             

2. Mary and Olga didn’t go to the cinema last night. 

             

3. George didn’t buy a new suit last week. 

             

4. My grandmother didn’t watch television last month. 

             

5. His cousin didn’t buy a new coat last winter. 

             

6. You didn’t open the window this morning. 

             

7. She didn’t go to London three days ago. 

             

8. We didn’t cook the chicken this morning. 

             

9. Mrs Morris didn’t wash the floor last week. 

             

10. Bob didn’t wait for Helen in front of the church. 

             

11. Your grandfather didn’t take his pills yesterday. 

             

 



 

36. FELADAT 
Olvasd el az Egyszerű Jelen idejű mondatot, majd egészítsd ki a 
második mondatot úgy, hogy az ige tagadás legyen, és Egyszerű múlt 
időbe kerüljön! 

Például: I usually eat chicken for lunch. - I didn’t eat chicken for lunch 
yesterday. 

1. I often use a computer at work. I      a computer last 
week. 

2. Michael and Ann go dancing every week. They      
dancing last week. 

3. She goes shopping every morning. She       
shopping this morning. 

4. My mother makes lunch on Saturdays. She       
lunch last Saturday. 

5. My son finishes reading at 10 o’clock. He       
reading last night. 

6. We usully buy food at the supermarket. We      
food at the supermarket last week. 

7. My grandmother makes cake every week. She      
cake last week. 

8. Mary’s son cries every day. He       yesterday. 

9. Martin always invites James for his party. He      
James last month. 

10. I drink coffee every day. I        coffee 
last week. 

11. The businessman always travels by plane to New York.  
He      by plane to New York yesterday. 

12. I always like Mandy’s pictures. I      her new 
picture. 

  



13. FEJEZET 

Simple Past – Egyszerű múlt – kérdés 

Kérdésnél, épp úgy mint tagadásnál, szükségünk van a DID igére: 

 

Did she walk with her dog yesterday?  
Sétált tegnap a kutyájával? 

 

KÉRDÉS 

Did I drink coffee? – Ittam kávét? 

Did you walk home? – Gyalog mentél haza?/Gyalog mentetek haza? 

Did she/Mary do the shopping? – (Mary) bevásárolt? 

Did he/Bob listen to music? – (Bob) hallgatott zenét? 

Did it/the cat eat meat? – (A macska) evett húst? 

Did we study at school? – Iskolában tanultunk? 

Did they drive to work? – Autóval mentek dolgozni? 



 

Figyeld meg a szórendet, ha kérdőszó is van a mondatban!  

A szórend: a DID igénk az alany (aki a cselekvést végzi: she, he, Helen, 
George stb.) elé kerül, de a legelső helyen természetesen a kérdőszó van! 

When did she eat the cake? – Mikor ette meg a süteményt? 

  



 

37. FELADAT 
Alakítsd át a mondatokat kérdéssé! 

1. They arrived late for the party. 

             

2. You walked to work last week. 

             

3. Bob and Marnie married in church last year. 

             

4. She waited for me at the station. 

             

5. George invited us to his party. 

             

6. She looked for the cat in the garden. 

             

7. You wanted to move to another city. 

             

8. Henry needed that book last week. 

             

9. She answered the phone. 

             

10. His aunt borrowed my new bicycle. 

             

11. The film started at 6.30. 

             



 

38. FELADAT 
Alakítsd át a mondatokat múlt idejű kérdéssé! 

Például: He watches TV in the evening. - Did he watch TV yesterday 
evening? 

1. It rains every day.  

           yesterday? 

2. His grandmother goes shopping on Saturday. 

           yesterday? 

3. Henry’s wife drives to work every day. 

           last week? 

4. Your son gets up early on Monday. 

           on Tuesday? 

5. Your mother cooks every day. 

           yesterday? 

6. Your father eats biscuits for lunch every day. 

           yesterday? 

7. Mary has breakfast on weekdays. 

           on Monday? 

8. Mandy always visits her grandmother in hospital. 

           yesterday? 

9. His cat usually eats meat. 

           last week? 

10. The neighbours often cook in the garden. 

           last month? 

 



 

39. FELADAT 
Alkoss kérdéseket Egyszerű múlt időben! 

1. Where/you/watch TV 

            

2. How often/they/go/cinema 

            

3. What/your mother/buy/shop 

            

4. When/his grandfather/die 

            

5. What time/she/start cooking 

            

6. How/James/take the pills 

            

7. Why/your parents/travel to Brussel 

            

8. When/they/have dinner 

            

9. What/you/do/at 2 o’clock 

            

10. Why/they/walk/to work 

            

11. Where/Helen and Jane/watch television 

            

 



 

40. FELADAT 
Fordítsd le a mondatokat angolra! 

1. Mit csináltál tegnap délelőtt? 

            

2. Hol ebédelt Mary tegnap? 

            

3. Mikor érkeztél haza szombaton? 

            

4. Hogy mentél munkába hétfőn? 

            

5. Miért hagytad abba a dohányzást? 

            

6. Mit viseltél a buliban? 

            

7. Mikor lopta el James azokat a könyveket? 

            

8. Mikor írta meg John Lennon ezt a dalt? 

            

9. Miért kelt fel az édesanyád későn? 

            

10. Mit reggeliztek a szüleid vasárnap? 

            

  



 

41. FELADAT 
Egészítsd ki a mondatokat a DID vagy WAS/WERE szavakkal! 

1. Where      you last night? 

2.      you go shopping with Henry last week? 

3. How many rooms      you clean in the house? 

4.      they happy on holiday? 

5.      they go to London last month? 

6.     Michelangelo  a painter? 

7.      your son’s birthday on May 4th? 

8. Why      he do a lot of housework at the weekend? 

9.      your aunt borrow your new coat? 

10.      they in the café at noon? 

11. When      Steve play tennis? 

12.      they asleep at 12.30? 

13.      Mrs Parkinson a good teacher? 

14. How many bananas      Ann eat for breakfast? 

15. What      that? 

16. Whose car      I see in front of your house? 

17.      the dentist in his office? 

18. Why     Mary not think about her husband? 

19.       your coffee delicious? 

20.      your cat eat meat for dinner? 

21.      Marlene want to study English or French? 

22.      they in the park with children? 

23. Where      Jimmy on Monday? 



14. FEJEZET 

Simple Past – Egyszerű múlt – Rövid válasz 

A rövid válasz szabálya nem változik az Egyszerű múltnál sem.  

Nem csak a YES vagy NO szavakat használjuk, hanem a DID módosító 
igét (segédigét) is. Ha az Egyszerű jelennél jól begyakoroltad, itt könnyű 
dolgod lesz. 

 

Did the cat eat the fish a minute ago? Yes, it did. 
Egy percel ezelőtt ette meg a macska a halat? Igen. 

 

RÖVID VÁLASZ 

Did I drink coffee yesterday? – Yes, you did./No, you didn’t.  

Did you walk home last week? – Yes, I did./No, I didn’t. 

Did she/Mary do the shopping in the morning? – Yes, she did./No, she 
didn’t. 

Did he/Bob listen to music at noon? – Yes, he did./No, he didn’t. 

Did it/the cat eat meat at noon? – Yes, it did./No, it didn’t. 

Did we visit your mother in the afternoon? – Yes, you did./No, you 
didn’t. 

Did they drive to work last month? – Yes, they did./No, they didn’t.  



 

42. FELADAT 
Válaszolj a kérdésekre rövid válasszal a képek segítségével! 

1. Did he get up at 5 o’clock? 

            

2. Did the son get money from his father? 

            

3. Did the cat eat the fish? 

            

4.  Did James drink the milk? 

            



5. Did Susan take bananas to the market in the 
morning? 

            

6. Did Mary have a shower in the morning? 

            

7. Did Bart listen to music in the street? 

            

8. Did Peter have a shower in the evening? 

            

  



 

43. FELADAT 

Válaszolj rövid válasszal a következő kérdésekre! 

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

2. Did your mother have lunch? – No,      

3. Did they go shopping yesterday? – Yes,      

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

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

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

7. Did your grandmother cook soup? – No,      

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

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

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

11. Did your mother watch TV? – No,       

12. Did you hate your job? – Yes,        

13. Did they work in a big office? – No,       

14. Did she leave home early? – Yes,       

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

16. Did James buy jam? – Yes,        

17. Did it rain in summer? – No,        

18. Did Mary read good books? – Yes,       

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

20. Did Henry drink beer? – No,        



 

44. FELADAT 

Válaszolj rövid válasszal a következő kérdésekre saját magaddal 

kapcsolatosan! 

1. Did you make a cake yesterday?  –      

2. Did your mother go to work?   –      

3. Did you go shopping every day?  –      

4. Did you get up at 7 o’clock?   –      

5. Did you go to church last Sunday?  –      

6. Did you go to bed late?    –      

7. Did your grandmother cook well?  –      

8. Did you drive to work?    –      

9. Did you eat dinner at home?   –      

10. Did you have toast for breakfast?  –      

11. Did you watch TV yesterday?   –      

12. Did you sleep yesterday afternoon?  –      

13. Did you work in a big office?   –      

14. Did you leave home early?   –      

15. Did you go to school yesterday?  –      

16. Did you buy jam?     –      

17. Did it rain yesterday?    –      

18. Did you read a good book last week? –      

19. Did you learn English last week?  –      



15. FEJEZET 

Simple Past – Rendhagyó igék 

Azokat az igéket nevezzük rendhagyóknak, amelyeknél a múlt idő 
képzése különbözik 11. fejezetben említett szabálytól. Körülbelül 200 
ilyen ige van az angolban, ami még nem is lenne nagy baj, de a 
leggyakrabban használt igék rendhagyóak. 

Viszont csak egyetlen alakot kell megjegyezned, hiszen itt sincs 
semmiféle ragozás. 

Tanfolyamomon készítettem ehhez egy videós hanganyagot és az ehhez 
tartozó szókártyacsomagot is beszerezheted, erről bővebb információt a 
könyv végén találsz. 

A könyv végén megtalálod a leggyakoribb rendhagyó igék listáját. 

Tanács: Ne akard egyszerre megtanulni őket! Kezdd apránként, és 
alkoss elegendő mondatot, hiszen egy szó csak akkor „marad meg”, ha 
elégszer használtad már. Hogy mi az „elégszer”? Hát, ez mindenkinél 
más. Van, akinek kettő az elég, és van, akinél még ha 100-szor kimondta, 
akkor sem marad meg, még több kell.  

Javaslatom, hogy szerezd be a szókártyákat, gyakorold naponta, mert 
tényleg gondolkodás nélkül kell tudnod! 

 

  



 

45. FELADAT 
Rendhagyó igék múlt idejű alakját látod. Írd mellé az ige alap alakját! 
Ha szükséges, menj a könyv végére segítségért! 

1. came       

2. found      

3. gave      

4. did       

5. ate       

6. drank      

7. bought      

8. paid      

9. slept      

10. read      

11. spoke      

12. spent      

13. worn      

14. took      

15. met      

16. went      

17. heard      

18. felt      

19. cut      

20. cost      

21. ran      

22. stole      



 

46. FELADAT 
Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. My friend bought a new dress last month. 

             

2. We did the shopping in the supermarket on Monday. 

             

3. She drank a lot of beer in the pub. 

             

4. We ate toast for breakfast. 

             

5. He went home at 7 o'clock. 

             

6. She had breakfast at 8.30. 

             

7. He left home at 2 o'clock. 

             

8. Yesterday my father made breakfast. 

             

9. We paid a lot for this house. 

             



 

47. FELADAT 
Válaszd ki azt az igét, ami a mondatba illik, majd fordítsd le a 
mondatot! 

1. Yesterday they went/go/ran to bed late. 

            

2. I drank/drink/ate a lot of water because it was/were/be hot. 

            

3. Last week we drank/eat/ate in a good restaurant. 

            

4. She bought/brought/buy her new dresses last week. 

            

5. I read/red/reads a lot of books in winter. 

            

6. She rote/read/wrote a letter to her brother. 

            

7. I told/spoke/said to my daughter this morning. 

            

8. My grandson leaves/left/do home at 6 o’clock. 

            

9. The grandmother say/telld/told a very interesting story to her 
grandchildren. 

            

10. My father singed/rang/sang in the bathroom. 

            

11. She found/stole/leave her old bag in the cupboard. 

            



 

48. FELADAT 
A következő mondatokat írd le tagadásban, majd kérdésben! 

1. My aunt visited us this weekend. 

             

             

2. Mary listened to music with her friends. 

             

             

3. You invited James and his brother to your party. 

             

             

4. The students walked down the street with their teachers. 

             

             

5. Your father washed his car yesterday. 

             

             

6. They lived in Chicago four years ago. 

             

             

7. Helen opened the door. 

             

             

  



 

49. FELADAT 
Döntsd el, hogy az itt felsorolt igék szabályszerű vagy rendhagyó igék 
csoportjába tartoznak! 

finish, run, play, wear, work, paint, give, visit, think, travel, use, 
speak, bake, go, fly, cook, swim, close, listen, spend, rain, watch, 
sleep, have, be, get, make, borrow, drive, answer, sing, ask, need, 
invite, sit, lose 

RENDHAGYÓ      SZABÁLYOS 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

 

50. FELADAT 
Fordítsd le a mondatokat angolra! 

1. Az anyám nyitva hagyta reggel az ablakokat. 

            

2. A nagymamám egy órával ezelőtt ment el itthonról. 

            

3. Kivel beszélgettél a bolt előtt délután? 

            

4. Jane nem vett új ruhát idén nyáron. 

            

5. Egy gyönyörű házról álmondtam tegnap este. 

            

6. Miért kérted kölcsön Arthur’s biciklijét? 

            

7. Tetszett neked a film? 

            

8. Sok évvel ezelőtt nehéz volt elektromosság nélkül élni. 

            

9. Nem fejeztem be tegnap a házi feladatom. 

            

10. James jó munkát kapott egy nagy cégnél. 

            

11. Miért nem hívtad meg az unokatestvéreim a bulidba? 

            



 

51. FELADAT 
Válaszd ki a mondatba illő igét! 

1. She   a holiday with her family last year. 

a) have    b) did have   c) had 

2. Thomas    some interesting photos. 

a) took   b) taked   c) take 

3. They    their passports at home. 

a) left   b) leaved   c) leave 

4. Mr Jackson    the walls red and blue. 

a) paintet   b) painted   c) paint 

5. Alex    tennis yesterday. 

a) plays    b) plaid   c) played 

6. I    coffee this morning. 

a) didn’t make   b) didn’t made  c) don’t made 

7. Susan    the old man in the street. 

a) help   b) helpet   c) helped 

8. He    working in the factory. 

a) enjoyed    b) left    c) watched 

9. George    at the man carefully. 

a) lookt    b) looked    c) looking 

10. The teacher    a lot of questions. 

a) asked    b) askd    c) ask 

11. It    to rain. 

a) started    b) startd    c) stard 



 

52. FELADAT 
Válaszd ki azt, ami nem illik a többi közé, majd írj vele egy mondatot! 

1. listened - borrowed - did 

             

2. answered - thought - painted 

             

3. cut - met - cry 

             

4. enjoyed - cutted - hanged 

             

5. ordered - slept - hated 

             

6. played - sang - made 

             

7. grew - stole - kissed 

             

8. didn’t see - didn’t watch - wasn’t 

             

9. brought - saw - designed 

             

10. met - arrived - spent 

             

11. was - were - had 

             

  



 

53. FELADAT 
Fordítsd le a mondatokat magyarra! 

1. We weren’t at school on Saturday. 

             

2. Did you have a good time? 

             

3. Shakespeare wrote a lot of beautiful plays. 

             

4. My brother helped me with my homework. 

             

5. When did you start working? 

             

6. How many hours did you sleep at night? 

             

7. Where did they meet Charles? 

             

8. I didn’t do the washing up in the morning. 

             

9. Why were you angry? 

             

10. She wanted to marry him. 

             

11. I didn’t send the letters because I didn’t have any money. 

              

  



 

54. FELADAT 
Múlt idő kifejezésénél sokszor használjuk az AGO szót, persze mindig ki 
kell tenni, mennyi idővel ezelőtt: two years ago, an hour ago stb. De 
egy biztos: ha AGO szót használod, akkor Simple Past igedőt kell 
használni. Írj kérdéseket, amelyek így kezdődjenek: When was the last 
time you…? Majd válaszolj is a kérdésekre! 

Például: eat an apple - When was the last time you ate an apple? 
Mikor ettél utoljára almát. I ate an apple two days ago. vagy: The last 
time I ate an apple was two days ago. 

1. go on holiday 

             

             

2. visit a museum 

             

             

3. come home late 

             

             

4. eat a banana 

             

             

5. cut your finger  

             

             

6. go to the dentist 

             

             



7. buy a winter coat 

             

             

8. buy a new mobile 

             

             

9. be late for work 

             

             

10. play football 

             

             

11. see a horse 

             

             

12. clean your room 

             

             

13. walk in a park 

             

             

14. be sick 

             

             

15. drink lemonade 

             

             

 



16. FEJEZET 

Állandósult szókapcsolatok az angolban – 
Collocations 

Az állandósult szókapcsolatok minden nyelvben fontos szerepet 
töltenek be. 

Ha már hallottad, olvastad azt a tanácsot, hogy ne tanulj önmagában 
szavakat, akkor a szókapcsolatok esetében ez duplán is igaz. 

Az állandósult szókapcsolat olyan szavak csoportját jelenti, 
amelyeket együtt használunk. Mondhatnám azt is, ezek a szavak 
összenőttek. Anyanyelvi beszélőknek ezek a szókapcsolatok teljesen 
természetesek, a magyar nyelvben is rengeteg ilyen van, de mi ezt már 
nem is vesszük észre, így helyes és kész. 

Ha viszont angolul tanulsz, és a magyar nyelv szavait próbálod úgymond 
„tükörfordítással” lefordítani angolra, érhetnek meglepetések. Vegyük 
példaként a „fényképezni” igét, amit mi ezzel az egy igével fejezünk ki, 
viszont az angolban ez egy állandósult szókapcsolat: take photographs 

Érdeklődni valami iránt „interested in” és nem interested for. Ha 
munkára jelentkezel, az apply for a job, de ha egy céghez jelentkezel, az 
már apply to a company.  

Biztos vagyok benne, hogy máris sok állandósult szókapcsolatot ismersz, 
hiszen a mindennapi beszélt nyelv nagyon sokat használ. Az angol nyelv 
gyakori igéit már megtanulhattad, melyeknek önállóan is igen sok 
jelentése van, és ha megnézzük, hány állandósult szókapcsolatuk van, az 
már szinte megszámlálhatatlanul sok. 

Ilyen szavak: do, make, get, have, take (stb) 

Biztos hallottad már: have a good time - Érezd jól magad! Egy 
anyanyelvi sosem mondja: Enjoy a good time, még ha az enjoy ige 
hasonlót is jelent.  

Ha valaha is keverted a make és do szavakat bizonyos kifejezésekben, 
akkor ez csak azért van, mert magyarról fordítasz! Ne tedd! Ha belefutsz 
egy-egy állandósult szókapcsolatba, akkor ülj neki, és alkoss mondatokat, 
ahogy a könyv elején már leírtam! Ha előfordul, hogy nem érted a 
mondatot, pedig szerinted minden szót értesz, akkor gyanakodj arra, 
állandósult szókapcsolatba futottál bele. Kapd elő a szótárt, és keresd 
meg! 

 



17. FEJEZET 

Állandósult szókapcsolat az angolban – DO ige 

DO ige nélkül nem lehetséges angolul beszélni. Az egyik leggyakoribb 

igéről beszélünk.  

Megtanultuk már, hogy segédigeként is szerepel, hiszen ezt használjuk az 

Egyszerű Jelen és az Egyszerű Múlt igeidőknél is tagadásban, kérdésben. 

What did you eat yesterday? Mit ettél tegnap? 

I don’t often buy clothes. Nem gyakran vásárolok ruhát. 

Ilyenkor nem hordoz önálló jelentést, viszont elengedhetetlen, nem 

hagyhatod ki a mondatból. 

De a DO ige lehet főige is, több jelentéssel, ezek közül már tanultuk a 

valamilyen cselekvés végrehajtását: 

 

What are you doing? - Mit csinálsz? 

Nagyon sok állandósult szókapcsolat van a DO igével, ezekből gyűjtöttem 

össze a legfontosabbakat Neked. Ezek állandósult szókapcsolatok! 

A képek és a gyakorlatok segítenek, de ne feledd, használd őket 

példamondatokban, és most már tudsz jelent, múltat, jövőt, kérdést, 

tagadást, tehát igen sokrétű mondatokat tudsz alkotni. 



do the washing – mos 

I hate doing the washing. Utálok mosni. 

do the shopping – bevásárol 

Who does the shopping in your family? A te családodban ki 

vásárol be? 

do the washing up – elmosogat 

He dusted, cleaned and he did the washing up. Leporolt, 

takarított és elmosogatott. 

 

 



do the cleaning – kitakarít 

It takes me an hour to do the cleaning in my son’s room.  

Egy óráig tart kitakarítani a fiam szobájában. 

do the dusting – leporolja a bútorokat 

I did the dusting and opened the window.  

Leporoltam, és kinyitottam az ablakokat. 

do the cooking – megfőzi az ételt 

I do the cooking, my husband does the washing up.  

Én főzőm meg az ételt, a férjem elmosogat. 



do the gardening – kertészkedik 

Does he like doing the gardening? Szeret kertészkedni? 

do your best – minden tőle telhetőt megtesz 

He did his best to make a good dinner. Minden tőle telhetőt 

megtett, hogy finom vacsorát készítsen. 

do someone a favour – szívességet tesz 

valakinek 

Can you do me a favour and look after my child?  

Tennél nekem egy szívességet és vigyáznál a gyerekemre? 

  



 

55. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat magyarra! 

1. Can you do me a favour please, and help me move this table? 

             

2. I can’t do the washing up, I cut my fingers. 

             

3. It takes me an hour to do the cleaning in my son’s room. 

             

4. You can do your aunt a favour by cleaning her house. 

             

5. Are you going to do the shopping next week? 

             

6. I hate doing the washing, I need a washing machine. 

             

7. He never does the cleaning, his flat is dirty. 

             

8. My mother does the cooking every day and she makes delicious meals. 

             

9. How often do you do the washing up? 

             

10. I can’t do the cooking today, I am arriving home late. 

             



11. My mother gets up early and she does the gardening. 

             

12. He didn’t do the washing, there are dirty clothes everywhere. 

             

13. I’m not going to do him a favour, because I hate him. 

             

14. I did the dusting an hour ago, but everything is so dirty. 

             

15. Yesterday the weather was great, so I did the gardening with my 

daughters. 

             

16. I was too lazy to do the gardening. 

             

17. He did his best to make a good dinner. 

             

18. My grandmother can’t do the shopping, because she is very old. 

             

19. She can’t do the gardening this afternoon, it’s raining. 

             

20. James didn’t do the shopping last week, because he worked in his 

office. 

             

21. Who does the cooking in your family? 

             

 



 

56. FELADAT 

A képek segítségével egészítsd ki! 

1.    do the        

2.  do the        

3.  do the        

4.  do the        

  



 

57. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatot a megfelelő szókapcsolattal, vagy csak egy 

részével! Figyelj az ige megfelelő használatára! 

1. Can you       me a     please, and help me 

move this table? 

2. He hates       , he wants to buy a washing 

machine. 

3. My mother        every day and she makes 

delicious meals. 

4. He never       , his flat is dirty. 

5. Are you hungry? Because I can’t        

today, I am arriving home late. 

6. He       , there are dirty clothes 

everywhere. 

7. Yesterday the weather was great, so I        

with my daughters. 

8. You can do your aunt a       by cleaning her 

house. 

9. There is no food at home. Are you going to       

tomorrow? 

10. My grandmother loves         . She gets 

up early and goes to her garden. 

11. I’m not going to do him      , because I hate him. 

12. It takes me an hour to        in my 

children’s room. 

13. He did his        to make a good dinner. 



 

58. FELADAT 

Válaszd ki a helyes megoldást! 

1. I … yesterday because the house was dirty. 

  a)    do the cleaning 

  b)    did the cleaning 

  c)    do the shopping 

2. The plates are dirty. Can you … ? 

  a)    do the washing up 

  b)    do the washing 

  c)    do the cleaning 

3. I … yesterday. I bought bread, too. 

  a)    did the washing up 

  b)    did the buying 

  c)    did the shopping 

4. The tables and chairs are dirty. When did you … ? 

  a)    do the dusting 

  b)    do the washing up 

  c)    do the washing 

5. I'm hungry. Did you … ? 

  a)    cooked 

  b)    do the cooking 

  c)    do cooking 



6. She's in the garden. She's doing … 

  a)    the dusting 

  b)    the gardening 

  c)    gardening 

7. I do the cleaning, the dusting so I … . 

  a)    do the homework 

  b)    do the housework 

  c)    do the house 

8) I think she can … because she studied a lot. 

  a)    do my best 

  b)    do her best 

  c)    do the best 

9. Can you … ? 

  a)    do my favour 

  b)    do you a favour 

  c)    do me a favour 

10. My shirt is dirty. Did you …? 

  a)    do the washing up 

  b)    do the washing 

  c)    do the cleaning 

11. I’d like to buy a house with a big garden because I like …. 

  a)    do the gardening 

  b)    do the garden 

  c)    doing the gardening  



18. FEJEZET 

Állandósult szókapcsolat az angolban – HAVE 

A have ige szintén egy olyan ige, ami nélkül nehezen fejezhetnéd ki 

magad angolul. Igen gyakori a birtoklás kifejezésére, és ez volt a második 

ige, amivel foglalkoztunk. (lásd első kötet)  

 

I have got a dog. Van egy kutyám. 

De jelentheti azt is, hogy valamit fogyasztasz, akár iszol, akár eszel. 

A have breakfast, have lunch, have dinner szóösszetételekben 

ugyanis ez a jelentése. Ezek már állandósult szókapcsolatok. 

Sokszor láthatod a have igét valamilyen más főnévvel együtt, 

cselekvés kifejezésére. Ebből szedtem össze neked egy csokorra valót. 

 

They have a cup of coffee every day.  

Minden nap szoktak kávézni. 



have a cup of coffee/tea – kávézik, teázik 

I like having a coffee in this cafe. Szeretek ebben a kávézóban 

kávézni. 

 have a drink – iszogat 

After work we often have a drink in a pub. Munka után 

gyakran iszogatunk egy kocsmában. 

 

have a cigarette – cigarettázik 

I often have a cigarette when I'm nervous. Gyakran cigizek, 

amikor ideges vagyok. 



have a dream – álmodik 

I don't have a dream when I don't sleep at home.  

Nem szoktam álmodni, amikor nem otthon alszom. 

 

have a good time – jól érzi magát (mert 

mondjuk nem unatkozik, hanem jól tölti az idejét, tehát ez a kifejezés 

nem az egészségi állapotra utal) 

Yes, we're having a good time here in Los Angeles.  

Igen, jól érezzük magunkat itt L.A-ben. 

 have a baby – várandós, de azt is jelenti, hogy valaki 
gyermeket szül 

My sister is having a baby next week.  
A testvéremnek jövő héten gyermeke születik. 



   have a bath – fürdik 

I can't answer the phone, I'm having a bath. Nem tudom 
felvenni a telefont, éppen fürdök. 

 

 have a swim – úszik 

Don't you want to have a swim in the sea? Nem akarsz úszni 
egyet a tengerben? 

 

  have a holiday – nyaral, szabin van 

I don't think we have enough money to have a holiday this 
year. Nem hiszem, hogy van elég pénzünk idén nyaralni. 



have an accident – balesetet szenved 

He had an accident, but don't worry, he's OK.  
Balesetet szenvedett, de ne aggódj, jól van. 

Megjegyzés: ha azt szeretnéd kifejezni, hogy kisebb balesete volt 
valakinek, akkor ne használd a small szót itt, a minor (májnör) szó a 
helyes: He had a minor accident. Kisebb balesete volt. 

   have a cold – meg van fázva 

Mary can't go to work, she's ill. Shee has a cold.  
Mary nem tud munkába menni, beteg. Meg van fázva. 

   have a shower – tusol 

I want to have a shower before I go out.  
Le akarok tusolni, mielőtt elmegyek. 



   have breakfast – reggelizik 

Why didn’t you have breakfast yesterday?  
Tegnap miért nem reggeliztetek? 

   have lunch – megebédel 

He has lunch at 12.00 every day.  
Minden nap 12-kor ebédel meg. 

    have dinner – vacsorázik 

We had dinner in a very nice restaurant.  
Egy nagyon szép étteremben vacsoráztunk meg. 



   have a headache – fejfájása van 

I had a headache so I stayed in bed.  
Fájt a fejem, így ágyban maradtam. 

 

  



 

59. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatot HAVE+főnév szókapcsolattal a megfelelő 

igeidőben! 

1. a baby 

My sister          next month. 

2. a bath 

I can’t remember the last time I        . 

3. a drink 

Bob             later. 

4. dinner/you 

What time           yesterday? 

5. have a car accident 

Josh          last week and he is in 

hospital. 

6. have a dream 

I          that I won the lottery. 

7. have a holiday 

We          next summer because we 

do not have enough money. 

8. have breakfast 

She always wants to          in her 

bed. 



 

60. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat magyarra! 

1. Do you like having a bath or having a shower? 

             

2. When did you last have a cold? 

             

3. I like having a cup of tea in the morning. 

             

4. When did you last have a cup of coffee? 

             

5. What do you usually have for breakfast? 

             

6. After work we often have a drink in a pub.  

             

7. He often has a cigarette when he’s nervous.  

             

8. Do you often have a dream? 

             

9. We had dinner in a very nice restaurant.  

             

10. Did Mary have a good time on her last holiday? 

             



11. What do you usually have for lunch? 

             

12. Are you really having a good time here? 

             

13. I didn’t have breakfast because I wasn’t hungry. 

             

14. Is that lady having a baby? 

             

15. Don't you want to have a swim in the sea?  

             

16. I don't think we have enough money to have a holiday this year.  

             

17. I want to have a shower before I go out. 

             

18. Mary can't go to work, she's ill. She has a cold.  

             

19. He had an accident, but don't worry, he's OK.  

             

20. I always have lunch at school. 

             

  



 

61. FELADAT 

A képek segítségével egészítsd ki! 

1.    have        

2.    have        

3.    have        

4.   have        



5.   have        

6.   have        

 

7.   have        

 

8.    have        

 

 



 

62. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatot a megfelelő szókapcsolattal, vagy csak egy 

részével! Figyelj az ige (HAVE) megfelelő használatára, és esetleges 

tagadásra is! 

1. I don’t want to go into that cafe. I do not       in 

the afternoon. 

2. Peter is not at home. He        with his 

friends. I think they are drinking beer. 

3. I often         . Yesterday I dreamt about 

dogs and cats.   

4. (you)         last year? - Yes, we were in 

Spain. 

5. Johnny and Mimmy        . They 

spent interesting hours in a good hotel. 

6. I        yesterday. I had a shower 

instead.  

7. Mr Harrison         last night but he’s 

OK now. 

8. It’s noon. They         in the dining 

room. 

9. No, I do not want to         in the 

sea. I can’t swim. 

10. If you do not put on your coat you can       . 

11. Have you got some pills? I         . 

12. Do you         ? – Yes, I always dream 

about money. 



 

63. FELADAT 

Válaszd ki a mondatba illő kifejezést! 

1. Ann is in hospital. She   last week. 

  a)    had an accident 

  b)    had baby 

  c)    had accident 

2. I’m hungry. It’s 11 o’clock and I didn’t   . 

  a)    have a dinner 

  b)    had lunch 

  c)    have lunch 

3. I didn’t put on my coat yesterday and now I   . 

  a)    am cold 

  b)    had a cold 

  c)    was cold 

4.  I don’t usually smoke but I was nervous so I   . 

  a)    had a smoke 

  b)    having a smoke 

  c)    had smoke 

5. Janet    last week. It’s her first child. 

  a)    has a baby 

  b)    is having a baby 

  c)    had a baby 



6. Alex is in the bathroom. He   

  a)    is having a shower 

  b)    having a bath 

  c)    has a bath 

7. Have you got some pills? I   . 

  a)    has a headache 

  b)    have a headache 

  c)    had headache 

8) We went to the beach and   . 

  a)    had a bath 

  b)    had a shower 

  c)    had a swim 

9. Do you dream? - Yes. I always   . 

  a)    had a dream 

  b)    have a dream 

  c)    have dream 

10. Did you   at my party last Saturday? 

  a)    have a good time 

  b)    had a good time 

  c)    have time 

11. I never    . I have dinner and lunch. 

  a)    am having breakfast 

  b)    had breakfast 

  c)    have breakfast 

  



19. FEJEZET  

HAVE GOT vagy HAVE 

Igen gyakori kérdés ez tanfolyamom tanulóitól is, hogy vajon mi a 

különbség a HAVE GOT és a HAVE között. 

Ha birtoklást, kapcsolatokat, betegséget, valamilyen emberi vagy 

tárgybeli jellegzetességet fejezünk ki, használhatjuk a HAVE GOT és a 

HAVE igét is. Viszont a HAVE GOT közvetlenebb szóhasználat, a brit 

angolra jobban jellemző. Az amerikai angol inkább a HAVE igét 

preferálja, de ez is változhat tájegységenként.  

Ez azt jelenti, hogy barátok között, beszélt nyelvben inkább a HAVE GOT 

szóösszetételt használd! A HAVE hivatalosabb szóhasználat.  

Kérdésnél és tagadásnál a HAVE esetében használd a DO segédigét! A 

HAVE GOT esetében erre nincs szükség. 

Do you have a cat? Have you got a cat? 

I don’t have a cat. I haven’t got a cat. 

 

I’ve got a terrible headache. I have a terrible headache. 

Borzalmasan fáj a fejem. 



 

She hasn’t got a cat. She doesn’t have a cat.  

Nincs macskája. 

Fontos! 

HAVE GOT igét múlt időben már ne használd, ilyenkor csak a HAVE ige 

helyes! 

I had a cat when I was a child.  

Volt egy macskám, amikor gyerek voltam. 

Did you have a cat when you were a child? 

Volt macskád, amikor gyerek voltál? 

Birtoklás, betegség kifejezésére nem használunk folyamatos igeidőt! 

She’s got three children./She has three children. 

Három gyermeke van. 

I’ve got a headache. I have a headache.  

Fáj a fejem. 

  



 

64. FELADAT 

Alakítsd át a mondatokat! Ha HAVE, akkor legyen HAVE GOT, ha 

HAVE GOT, akkor legyen HAVE. 

1. She’s got a headache. 

             

2. Mary has a new boyfriend. 

             

3. I have a headache. 

             

4. They don’t have children. 

             

5. Have you got a new car? 

             

6. Have you got a television? - No, I haven’t. 

             

7. She’s got long, brown hair. 

             

8. My mother doesn’t have a garden. 

             

9. My friend has got a new job. 

             



 

65. FELADAT 

Az előző mondatokat írd le Simple past igeidőben! 

 

1. She’s got a headache. 

             

2. Mary has a new boyfriend. 

             

3. I have a headache. 

             

4. They don’t have children. 

             

5. Have you got a new car? 

             

6. Have you got a television? - No, I haven’t. 

             

7. She’s got long, brown hair. 

             

8. My mother doesn’t have a garden. 

             

9. My friend has got a new job. 

             

  



 

66. FELADAT 

Döntsd el, hogy helyes vagy helytelen a mondat! A helytelen 

mondatokat javítsd ki! 

1. I’ve got lots of friends. 

2. Did your parents have got a house? 

3. She don’t have any money. 

4. The sisters have got great teachers. 

5. Henry had got an accident last week. 

6. Did you have a shower this morning? 

7. My uncle has got two cars. 

8. I’ve a sister and a brother. 

9. Fred and Alice has got three dogs. 

10. I didn’t have got a bath, I had a shower in the morning. 

11. Have you got another house? - Yes, I do. 

12. Did you have a headache? 

13. We haven’t got any food at home. 

14. How many books do you have got on your table? 

15. They had got a holiday by the sea. 

16. We didn’t have dinner in a restaurant. 

17. What you have in your bag? 

18. How many cousins have you got? 

19. I hadn’t got a headache. 



20. FEJEZET  

KÖTELESSÉG KIFEJEZÉSE – HAVE TO 

A mindennapi beszélt angol nyelvben a kötelesség kifejezésére ez a 

leggyakrabban használt szóösszetétel, azaz nem elég önmagában 

használnod a HAVE igét, kell még utána a TO, valamit egy főige.  

Ez valamilyen elvárás tőled, amit meg kell csinálnod. 

Olyan elvárás, amit valaki elvár tőled, hogy megtegyél, valami, ami a te 

felelősséged (vagy akiről beszélünk). 

Vegyük példának a munkahelyed. 

Biztos vagyok benne, hogy több feladatod is van, amit MEG KELL 

TENNED egy nap, azért hogy fizetést kaphass. Ha szakács vagy, akkor fel 

kell aprítanod a zöldséget, levest kell főznöd, meg kell sóznod az ételt, 

fel kell tálalnod az ételt, stb. Ha tanár vagy, ki kell javítanod a gyerekek 

dolgozatait, szülői értekezletet kell tartanod. Ha kertész vagy, akkor el 

kell ültetned a fákat, növényeket, meg kell locsolnod őket, és még 

sorolhatnám. 

 

He has to cook. Főznie kell. 

 



Egyes szám harmadik személyben változik csak az alakja! Múlt ideje 

természetesen HAD TO, de folyamatos alakja nincs, hiszen nem lenne 

sok értelme. 

Megjegyzés: HAVE TO helyett használhatod a NEED igét is, teljesen 

ugyanebben a jelentésben, azaz ha valaki kötelességét, felelősségét 

akarod kifejezni. 

 

 

He needs to cook. Főznie kell. 

 

HAVE GOT TO = HAVE TO 

Nem csak a brit angolban, de az amerikai angolban is használatos a 

HAVE GOT TO szóösszetétel, mondatszerkesztési szabálya teljesen 

megegyezik a HAVE és HAVE GOT résznél tanultakkal (lásd előző 

fejezetet). 

GOTTA  

Főleg az amerikai angolban, a beszélt, közvetlen nyelvben igen gyakran 

hallhatod, hogy GOTTA (gádá) a HAVE TO jelen ideje helyett. 

Hangsúlyozom a hallást, hiszen leírva a gotta nem igazán használatos, 

és „még” nem elfogadott. Viszont tudnod kell róla, mert tényleg gyakran 

hallhatod.  



I „gotta” go home. = I have to go home. = I have got to go home. 

Tagadásban, egyéb igeidőben már nem használják! 

 

  



 

67. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. What do you have to do this weekend? 

             

2. Yesterday I had to visit my grandmother. 

             

3. I don’t have to do the shopping today, I did it yesterday.  

             

4. She has to do the cooking for the weekend. 

             

5. Do they have to clean their flat? 

             

6. I hate having to get up early in the morning. 

             

7. We don’t have to rush, there’s plenty of time. 

             

8. My mother had to take my children to school last week. 

             

9. Alex has to help his sister with her homework. 

             

10. The little baby has to sleep ten hours a day. 

             



 

68. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat, és írd be a HAVE TO megfelelő alakját, 

figyelj az igeidőkre is! 

1.         (you - meet) your friends this 

afternoon? 

2. The teacher         (send) a lot of emails 

to his students every day. 

3. You         (not - buy) the text book 

for this course, you can borrow mine. 

4. This bus is free! You          

(not - buy) a ticket. 

5. My husband can’t fix the sink. He        

(call) the plumber. 

6. She         (not - take) a bus home 

after school, she can walk. 

7.         (she - get up) early tomorrow 

morning? 

8. How many people in your family        

(wear) glasses? 

9. I want to become rich. What         

(do)? 

10. Henry         (not - go) to work, he’s on 

holiday. 

11.          (your aunt - go) to a job 

interview tomorrow? 

12. Why         (Ann - make) a phone call 

yesterday? 



 

69. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat a HAVE TO megfelelő változatával! 

1. Can you help me with washing?  

- No, I’m sorry, I can’t. I      meet Susan in an hour. 

2. Why is Jack crying? - Because, he       go to 

school. 

3. Why are you happy? - Because I       go to 

school and I can play with my cat. 

4. Can Sheila paint her kitchen?  

- No, she can’t. She        call a painter. 

5. Do I really        meet Marion? - Yes, you do, 

because she is leaving tomorrow. 

6. Do we really        buy a car? - Yes, we do. If we 

buy a car, I       take a bus to work. 

7. Can you come to my party? - No, I can’t. I       

look after my sister’s children. 

8. In England people        drive on the left side 

of the road. 

9. I         study for tomorrow, because I 

learnt everything yesterday. 

10. You        wash the dishes, I did it two 

minutes ago. 

11. My brother         make his bed, my mother 

does it for him.  

  



 

70. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat angolra! 

1. Az édesanyámnak nem kell korán felkelnie, mert nem dolgozik. 

             

2. Ma korán kell felkelnem, mert értekezletem lesz. 

             

3. A diákoknak vasárnap nem kell iskolába menni. 

             

4. Nagyon fáradt vagyok. Haza kell mennem és pihennem kell. 

             

5. A baba alszik. Csendben kell lennünk. 

             

6. Mary-nek éjfél előtt otthon kell lennie. 

             

7. Tegnap nem kellett leveleket írnotok. 

             

8. Franknek nem kell elmennie a szupermarketbe. 

             

9. Nem kellett megpuszilnom Hannah nénikémet. 

             

10. Meg kellett mosnom a fiam kezeit. 

             



21. FEJEZET  

MUST 

Megmondom neked őszíntén, ez a szó okozza az egyik legtöbb zavart, 

ezért gondolkodtam, hol is kezdjem, melyik jelentésével, és mennyire 

mélyen menjek bele ennek használatába. 

Aztán megnéztem, mi is a célom ezzel a Gyakorlókönyvvel: olyan 

mondatszerkesztéssel ismertesselek meg, amit a mindennapi nyelvben 

használni is tudsz, tehát megérted, ha olvasod, vagy neked mondják, 

illetve te magad is be tudod építeni a társalgásodba, ha szükségét látod. 

A must igének is rengeteg használata van, többek között hasonló 

jelentéssel bír, mint az előző fejezetben tárgyalt HAVE TO. Hasonló, de 

nem ugyanaz.  

A Longman szótár ezt írja első jelentésként a MUST igére: „to have to 

do something because it is necessary or important, or because of a law 

or order”, azaz meg kell valamit tenned, mert szükséges vagy fontos, vagy 

a törvény/parancs erre kötelez. 

 

Kiemelt részként pedig megjegyzi, hogy a mindennapi beszélt 

angolban a HAVE TO vagy HAVE GOT TO használatos, mert a 

MUST sokkal hivatalosabbnak és hangsúlyosabbnak tűnhet. 



Éppen ezért döntöttem úgy, hogy ezt a jelentését nem is lihegem túl a 

könyvemben, elég a fenti dolgot megjegyezned, és használd bátran a 

HAVE TO/HAVE GOT TO szóösszetételeket!  

Viszont fogsz vele találkozni! Ha például utazol, és a reptéren vagy, 

hallhatod, hogy például az utasoknak mit kell megtennie. De ez is egy 

hivatalos használat, még ha a mindennapi élethez tartozik is, nem pedig 

egy barátságos beszélgetés része. 

 

You must fasten your seat belt.  

Be kell csatolnod a biztonsági öved. 

További példamondatok: 

All passengers must fasten the seat bealts. Minden utasnak be 

kell csatolni az övét. 

You must work hard. Keményen kell dolgoznod. 

You must report accidents. Jelentened kell a baleseteket. 

You must wear a tie at your workplace. Nyakkendőt kell 

hordanod a munkahelyeden. 

You must start work at 8.00. Nyolckor kell kezdened a 

munkát. 

 

  



MUST NOT - tilos 

MUST tagadása tiltást fejez ki, a barátságos, közvetlen beszélgetésnél ne 

használd, mert elég „erős” szóhasználat!  

De ha például a munkahelyeden vagy, ahol vannak szabályok, amelyeket 

be kell tartanod, akkor elfogadott a használat. Vagy gondolj csak az 

iskolai szabályokra! 

Gyakran találkozhatsz összevont alakjával: mustn’t (másznt). De itt 

megjegyezném, hogy az amerikai beszélt nyelv az összevont alakot ritkán 

használja. 

 

You must not smoke in your office.  

Nem szabad dohányoznod az irodádban. 

 

További példamondatok: 

You must not wear jeans in the office. Tilos farmert hordanod 

az irodában. 

Students must not drink alcohol. A diákoknak tilos alkoholt 

inni. 

You must not drink and drive. Tilos italosan vezetni. 



Megjegyzés: sokféle angol van, és pontosan ez az ige az, aminek 

rengeteg használatát hallhatod, láthatod. Én itt most a 

legáltalánosabbakat írtam le, de rengeteg videó található erről, rengeteg 

weboldalon különféle magyarázatok. Azért írtam le neked egy hivatalos 

forrást (Longman szótár), hogy ne az én véleményem legyen itt, és tudd, 

hogy a különféle angol nyelvek különféle használatát veszik elő a 

beszédben.  

Bátran használhatod a MUST helyett a HAVE TO/HAVE GOT TO igét, 

talán az a legbiztosabb, ha azt használod. De mivel találkozni fogsz a 

MUST szóval is, meg kell értened, ha hallod vagy olvasod.  

Nem érdemes belebonyolódni, de ha részletesebb használatát is 

szeretnéd megtanulni, menj a tanfolyamomra! 

Ne feledd, nem nyelvész akarsz lenni, nem angol nyelvből akarsz 

doktorálni, hanem érteni, és használni akarod a nyelvet. Értsd meg jól a 

Gyakorlókönyvemben leírtakat, gyakorold be a következő feladatokkal, és 

utána léphetsz magasabb szintre, és akár az összes jelentését is 

megtanulhatod a MUST igének.  

A lényeg: mindig haladj kis lépésekkel előre! 

  



 

71. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat magyarra! 

1. Taxi drivers must be polite. 

             

2. Students must not be absent from class. 

             

3. I must get a visa if I want to go out of my country. 

             

4. You must not smoke in public places. 

             

5. You must wear a tie at your workplace.  

             

6. You must not answer your phone when you drive. 

             

7. You must not eat during work. 

             

8. All passengers must fasten the seat bealts.  

             

9. You must work hard.  

             

10. You must not sleep on the job.  

             



 

72. FELADAT 

Döntsd le, hogy MUST vagy MUST NOT! 

1. You       wear a tie if you want to go to that 

restaurant.  

2. You       smoke here, smoking is not allowed. 

 3. I       be late. This is a very important meeting. 

4. Everybody       wear a suit and a tie in my 

workplace. 

5. I don’t like these clothes, but I       wear them at 

my workplace. 

6. Visitors to the zoo       feed the animals. 

7. Accidents       be reported to the safety officer. 

8. You       talk to your mother like that, it is not 

polite. 

9. You       work hard. 

10. I       do my homework. 

11. You       shout in the library. 

12. You       eat too many sweets. 

13. You       make any noise, the baby is sleeping. 

14. You       drive carefully at night. 

15. You       play with matches. 

16. You       chew gums at school. 

17. You       smoke if you want to be healthy. 



22. 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.  

Az időt kifejezhetjük napszakokkal (délelőtt, este), órákban, percekben. 

Ilyenkor viszont ismét elő kell vennünk azokat a bizonyos 

elöljárószavakat, és ráadásul nem is mindegy, hogy melyiket! 

 

AZ IDŐ KIFEJEZÉSE ELÖLJÁRÓSZAVAKKAL 

Az időt sokféleképpen ki tudjuk fejezni. Megmondhatjuk, pontosan 

mikor. Legtöbbször ezt órákban és percekben fejezzük ki, de körül is 

írhatjuk, például: at bedtime – lefekvéskor. Ilyenkor az AT 

elöljárószót használd! 

 

I get up at 7.00. – 7-kor szoktam felkelni. 

  

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, és pontos dátumnál használd az ON elöljárószót! 

 

I visit my grandmother on Friday. Pénteken látogatom meg a 

nagymamám. 



I travel to my parents on Christmas. Karácsonkor a 

szüleimhez szoktam utazni. 

My birthday is on the 4th of July. A születésnapom július 

negyedikén van. 

Napszakokra általában az IN szót használják, kivéve az éjszakát és a 

delet, ilyenkor az AT /et/ elöljárószó van használatban. Vigyázz, mert 

magyarul a mikor kérdésre is ugyanazt a szót használjuk, mint a főnév 

esetében. Szeretem a reggelt. Reggel megyek futni. Az angolban viszont 

ha mikor kérdésre válaszolsz, akkor kell elé tenned egy elöljárószót!  

in the morning – délelőtt, reggel 

in the afternoon – délután 

in the evening – este 

at night – éjszaka 

at noon – délben 

Megjegyzés: yesterday (tegnap), tomorrow (holnap), today (ma) 

szavak elé ne tegyél már semmit! Ezek ugyanis nem csak főnevek, hanem 

határozószavak is. 

HELYE A MONDATBAN: Teheted a mondat elejére és a mondat 

végére is:  

I go to bed late at night. At night I go to bed late. – Éjjel későn 

szoktam lefeküdni. 

Vannak olyan szavak, amelyek elé nem kell elöljárószó: 

I visit my mother every Sunday. (nem on every Sunday) Minden 

vasárnap meglátogatom az édesanyámat. 

I was in London last summer. (nem in last summer) Tavaly 

nyáron Londonban voltam. 

He’s coming home next Monday. (nem on next Monday) Jövő 

héten hétfőn érkezik haza. 

I am having a party this evening.  (nem in this evening) Ma este 

bulit tartok. 



 

73. FELADAT 

Írd be az üres helyekre valamelyik időre vonatkozó elöljárószót! 

1.     3 o’clock 

2.     summer 

3.     25th of december 

4.     dinnertime 

5.     bedtime  

6.     Christmas 

7.     Tuesday 

8.     noon 

9.     1987 

10.     the past 

11.     the moment 

12.     New Year’s Eve 

13.     sunrise 

14.     Sunday 

15.     7.30 

16.     September 

17.     my birthday 

18.     winter 

19.     night 

  



 

74. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat magyarra! 

1. I am having a meeting at 9 a.m. 

             

2. Do you work on Saturdays? 

             

3. I went to Budapest last June. 

             

4. The shops close at midnight. 

             

5. Chris arrived home at lunchtime. 

             

6. In Hungary, it often snows in December. 

             

7. They are meeting at noon on Saturday. 

             

8. My train leaves at 6.45. 

             

9. Her birthday is on 4th October. 

             

10. I’m busy at the moment. 

             



 

75. FELADAT 

Írd be a kihagyott helyekre az IN, AT, vagy ON elöljárószót! 

1. I often have breakfast at 7.30      the morning. 

2. My vacation ends      Tuesday. 

3. Helen is arriving      March the 3rd      

10 o’clock      the afternoon. 

4. The weather is awful      December. 

5. We go playing tennis      the afternoon. 

6. We go to bed      night. 

7. Is it always hot      summer? 

8. The film starts      three      the 

afternoon. 

9. Spring begins      March. 

10. I usually brush my teeth      the evening before I go to 

bed. 

11. She was born      August. 

12. See you      dinnertime. 

13. We have lunch      noon. 

14. My mother doesn’t work      Sundays. 

15. Jack loves reading in bed      Sunday morning. 

16. I always go home      lunchtime. 

17. The accident happened      1967. 

 



23. FEJEZET 

FELSZÓLÍTÁS AZ ANGOLBAN 

Felszólítást különböző élethelyzetekben használunk. 

- Adhatunk utasításokat, parancsokat. 

- Elmondhatjuk vele, merre menjen valaki, vagy egyéb instrukciókat 

is adhatunk. 

- Tanácsokat, javaslatokat tehetünk. 

- Megkérhetünk valakit valamire. 

- Figyelmeztethetünk valakit valamire. 

- Meghívhatjuk a másikat. 

 

Get out. Takarodj innen! 

Szerkesztése nagyon egyszerű, hiszen csak az ige alapalakját kell 

használnod. A felszólításod a beszélt személyhez vagy személyekhez 

szól (you) - vagy a fenti példa esetében a macskához. 

Nem kell kimondanod a névmást, csak az igét! 

 

Drink your beer. Idd meg a söröd! 

Nézzük meg a fenti helyzeteket egyesével, példamondatokkal! 

  



UTASÍTÁSOK, PARANCSOK 

Vegyünk példaként egy oktatót, aki úszni tanítja a gyerekeket. Az oktató a 

gyermeknek mondja az utasítást, nem lesz félreértés, hogy KINEK szól ez 

a felszólítás:  

 

Jump into the pool. Ugorj bele a medencébe! 

 

ÚTBAIGAZÍTÁS, INSTRUKCIÓ 

Sokszor megesik, hogy te magad szeretnéd megtudni, merre menj, vagy 

tőled kérnek útbaigazítást, segítséget. 

 

Turn right. Fordulj jobbra! 

  



Vegyünk példaként egy főzési instrukciót: 

 

Add a little salt. Tegyél hozzá egy kis sót! 

 

KÉRÉS 

Ha kérsz valakitől valamit, akkor is használhatod a felszólítást, de 

ilyenkor érdemes beletenned a mondatodba a ’please’ szót, hiszen így 

udvariasabb lesz: 

 

Give me some water, please. Kérek egy kis vizet! 

FIGYELMEZTETÉS 

Ezek azok a gyakori helyzetek, amikor valamit nem akarunk, hogy a 

másik megcsináljon, például azért, mert veszélyes lehet. Ilyenkor 

tagadást kell használni, ehhez a DO NOT/DON’T szavakat használjuk, 



de ismételten nem kell kitenned a YOU névmást, hiszen a másik személy 

vagy személyek pontosan tudják, hogy nekik szól: 

 

 

Don’t eat it. It’s hot. Ne edd meg, csípős! 

 

MEGHÍVÁS 

Szintén gyakori használata a felszólításnak, amikor meginvitálsz, 

meghívsz valakit valahova, vagy téged hívnak meg. 

 

Come to my party on Sunday. Gyere el a bulimba vasárnap! 

  



Megjegyzés: 

A magyar nyelv a felszólító mondatok végére felkiáltó jelet tesz, az angol 

nem feltétlen. Ténylegesen csak felkiáltásoknál tesznek felkiáltó jelet, 

vagy ha igen erős az a felszólítás.  

Ha hangsúlyozni akarod a felszólítást, nyomatékot akarsz neki adni, 

akkor használhatod a DO igét. 

Do go to hospital. Menjél már el a kórházba! 

Do call him. Hívd már fel! 

  



 

76. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. Don’t disturb me, I’m working. 

             

2. Go to hospital, you’re ill. 

             

3. Don’t play football in breaks. 

             

4. Don’t think about Mary. 

             

5. Switch off your mobile phone.  

             

6. Sign here, please. 

             

7. Have a drink. 

             

8. Do your homework, please. 

             

9. Tell Helen that you love her. 

             

10. Open the window, please. It’s hot in here. 

             



 

77. FELADAT 

A felsorolt igék közül válaszd ki a mondatba illőt! 

speak, don’t climb, call, don’t play, tell, wash, don’t touch, take, make, 

don’t forget, don’t eat, call, don’t eat, open, close, don’t stay 

1.         my mobile phone. 

2.         to call your mother. 

3.         that tree, you can fall down. 

4.         slowly, I can’t understand you. 

5.         your hands before lunch. 

6.         the window, it is so hot in here. 

7.         the window, it is so cold in here. 

8.         the biscuits, they are not yours. 

9.         too much, it’s not too good for 

your health. 

10.         your friend and tell him your 

problem. 

11. Children,         in the house. Go to 

the park and play something. 

12.         in the room, mother is angry. 

13.         me a sandwich, please. I am so 

hungry. 

14.         an umbrella with you, it is 

raining. 

15.         me your phone number, I want 

to call you. 



 

78. FELADAT 

Alakítsd át a mondatokat úgy, hogy tagadó felszólítás legyen! 

1. You must not eat this cake.  

             

2. You must not drink this wine. 

             

3. You must not open the door. 

             

4. You must not cross the street. 

             

5. You must not tell him your address. 

             

6. You must not drink this water, it is cold. 

             

7. You must not drink alcohol. 

             

8. You must not touch my money. 

             

9. You must not speak quickly. 

             

10. You must not use this knife. 

             



 

79. FELADAT 

Válaszd ki a megfelelő igét, majd fordítsd le a mondatot! 

1. Buy a newspaper and sing/read/write it. 

            

2. Take/Put/Make the butter out of the fridge. 

            

3. Put the potatoes into the water and fry/cook/bake them for 25 

minutes. 

            

4. Take the children into the park and look at/look for/look after 

them. 

            

5. Find your keys and open/break/hit the door. 

            

6. Go home and watch/listen/sing to music. 

            

7. Go home and do/open/cook your homework. 

            

8. Find a new house and open/buy/sell it. 

            

9. Go to the chemist’s and buy/take/put some medicine. 

             



24. FEJEZET 

FEW/LITTLE 

Sokszor szoktam hangoztatni tanulóimnak, hogy ne csak egy magyar 

megfelelőt magoljanak egy angol szóhoz, hanem járjanak utána a szó 

jelentésének. Mit is akar azzal a szóval közölni az angol?  

Az apple alma, nem is okoz gondot, de a few és a little már igen. Nem 

elegendő csak annyit megtanulnod, hogy kevés, hiszen mindkettő 

ugyanazt jelenti, ráadásul ha elé határozatlan névelőt teszünk, akkor 

újabb különbség van. 

Mindkét szó azt jelenti, hogy kevés valamiből, valamennyi, nem 

sok. 

Az Óriás Gyakorlókönyvem első kötetében már begyakorolhattad a 

megszámlálható és megszámlálhatatlan főneveket, és ennél a résznél 

erre az alaptudásra szükséged lesz. Ha nem vagy ebben magabiztos, neki 

se kezdj ennek a fejezetnek! 

FEW - megszámlálható főnevek elé tesszük, utána a főnév többes 

számban van. 

I have few books. Kevés könyvem van. 

She has few eggs. Kevés tojása van. 

LITTLE - megszámlálhatatlan főnevek elé tesszük, a főnevet 

semmiféleképpen nem szabad többes számba tenned. 

I have little money. Kevés pénzem van. 

They have little wine. Kevés boruk van. 

A FEW/A LITTLE 

Találkozhatsz e két szóval úgy, hogy előtte határozatlan névelő áll. Ebben 

az esetben már más jelentéssel bír, és egyetlen magyar szóval leírni 

lehetetlen. Ez egyfajta pozitív nézőpont, azaz igaz, hogy kevés, de 

legalább van valamennyi. 



Az angol olyan gondolatokat is közöl egy-egy szóval, amit mi nem 

feltétlen. A magyar nyelv sokszor a hangsúlyozással ad valaminek egyéb 

jelentést. 

Nézd meg a lenti képet! A bal oldali fiú boldog, a jobb oldali férfi nem. 

Mindkettőjüknek van valamennyi pénze (nem sok), azaz LITTLE a 

használt szó, viszont a jobb oldali férfi szomorú, mert neki ez bizony 

kevés ahhoz, hogy ebből túléljen, tehát ha ezt most elkölti, nem marad 

pénze élelemre. 

I’ve got LITTLE money. Kevés pénzem van. 

Bal oldalon a fiúcska boldog, mert bár kevés pénze van, ebből végre tud 

venni magának fagyit. 

I’ve got A LITTLE money. Van egy kis pénzem! 

Megjegyzés: a határozatlan névelőnek itt semmi köze ahhoz, hogy a 

főnév megszámlálható vagy sem! 

      

Nézzük újra további példamondatokkal! 

A LITTLE (ö litl) kis mennyiség valamiből, valamennyi – megszám-

lálhatatlan főnevek előtt használjuk.  

Gyakran használatos előtte az only (csak, mindössze) szó. Ezzel a szóval 

azt fejezed ki, hogy bár kevés van belőle, de legalább van. 



 

There's (only) a little wine in the bottle. 

(Csak) Kevés bor van az üvegben.  

(de legalább van, meg tudlak kínálni!!) 

 

A FEW (ö fjú) kis mennyiség valamiből, valamennyi, kevés – meg-

számlálható főnevek előtt használjuk.  

Gyakran használatos előtte az only (csak, mindössze) szó. Ezzel a szóval 

azt fejezed ki, hogy bár kevés van belőle, de legalább van. 

I’ve got (only) a few friends. 

(Csak) kevés barátom van.  

(Nem baj, hogy csak ennyi, mert legalább van, és tudunk játszani!) 



little (litl) kis mennyiség valamiből, kevés – megszámlálhatatlan 

főnevek előtt használjuk.  

Gyakran használatos előtte a very (nagyon) szó. Ezzel a szóval azt fejezed 

ki, hogy nagyon kevés van valamiből, és ez téged negatívan 

érint. Zavar, mert kevés ahhoz, hogy a segítségedre legyen, például a 

lenti példa esetében, kevés az étel ahhoz, hogy jóllakjon. 

 

She's sad, because there's (very) little food on the plate. 

Szomorú, mert (nagyon) kevés étel van a tányéron.  

(Szeretné, ha több lenne!) 

few (fjú) kis mennyiség valamiből, kevés – megszámlálható főnevek 

előtt használjuk.  

Gyakran használatos előtte a very (nagyon) szó. Ezzel a szóval azt 

fejezed ki, hogy nagyon kevés van valamiből, és ez téged negatívan érint.  

 

He's sad, because he's got (very) few friends.  

Szomorú, mert (nagyon) kevés barátja van.  

(Szeretné, ha több lenne!) 



 

80. FELADAT 

Az adott szó mellé írd be a FEW vagy LITTLE szót a tanultak alapján! 

1. newspapers       

2. sugar        

3. flour        

4. wine        

5. books        

6. biscuits        

7. children        

8. paper        

9. girls        

10. friends        

11. milk        

12. money        

13. euros        

14. babies        

15. water        

16. cars        

17. coffee        

18. bottles of water      

19. dollars        

20. sand        



 

81. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. There was a little rain this week. 

            

2. I need a little sleep. 

            

3. A few friends are coming to my party. 

            

4. I would like to eat a few biscuits. 

            

5. I have very little time, so please try to say what you have to say. 

            

6. She lost her job last week, so now she has very little money. 

            

7. I don’t want any more wine. I have a little here. 

            

8. Jane has few friends and she’s often at home alone. 

            

9. Can I have a little sugar for my coffee, please? 

            

10. Would you like a little rice? 

            



 

82. FELADAT 

Karikázd be a megfelelő szót! 

1. Could we have a few/a little/many wine, please? 

2. There are a lot of/much/little expensive restaurants in this town. 

3. There are a lots of/few/many shops near my house. 

4. My parents are leaving home in a little/a few/lots minutes. 

5. I haven’t got few/many/much time for this. 

6. I’m going to meet much/some/any friends this afternoon. 

7. They live in a very small flat because they have a few/little/much 

money. 

8. She’s got much/little/lots of friends at school. 

9. There’s little/a little/much water in the swimming pool, we can’t 

swim. 

10. Can I have a few/lots/a little more coffee? 

11. Have you got much/many/a little friends? 

12. Have you got much/any/some magazines at home? 

13. ’Do you eat meat?’ ’Yes, a few/a little/a much.’ 

14. There were only a few/a lot of/a little rainy days in August. 

15. This plant needs lots of/many/few water. 

16. Bob and Henry waited a little/much/a few minutes and then left. 

17. She saves many/any/little money every month. 

18. ’Have you got any money?’ ’No, very little/much/few.  

19. Helen stayed a little/any/ a few days in London. 



 

83. FELADAT 

Fordítsd le az előző mondatokat magyarra! 

 

1. Could we have a little wine, please? 

             

2. There are a lot of expensive restaurants in this town. 

             

3. There are a few shops near my house. 

             

4. My parents are leaving home in a few minutes. 

             

5. I haven’t got much time for this. 

             

6. I’m going to meet some friends this afternoon. 

             

7. They live in a very small flat because they have a little money. 

             

8. She’s got lots of friends at school. 

             

9. There’s little water in the swimming pool, we can’t swim. 

             

 



10. Can I have a little more coffee? 

             

11. Have you got many friends? 

             

12. Have you got any magazines at home? 

             

13. ’Do you eat meat?’ ’Yes, a little.’ 

             

14. There were only a few rainy days in August. 

             

15. This plant needs lots of water. 

             

16. Bob and Henry waited a few minutes and then left. 

             

17. She saves little money every month. 

             

18. ’Have you got any money?’ ’No, very little.  

             

19. Helen stayed a few days in London. 

             

 

  



 

84. FELADAT 

Fordítsd le ezeket a mondatokat magyarra a FEW/LITTLE, A FEW/A 

LITTLE szavak használatával! 

 

1. Bobnak van pár terve. 

             

2. Láttunk pár embert az étteremben. 

             

3. Kevés benzin van az autómban. 

             

4. Ezeknek a növényeknek kevés víz kell. 

             

5. Nem sok ember szereti a zöldségeket. Kevés gyerek eszik spenótot. 

             

6. Eljössz velem moziba? Van egy kevés pénzem. 

             

7. Mark mindig mérges. Ezért kevés barátja van. 

             

8. Jó volt a buli. Volt pár ember, akit ismertem. 

             

9. Imádom a répát, de kevés répa van a levesemben. 

             



10. Tegyél egy kis olajat a serpenyőbe (pan)! 

             

11. Sindy-nek csak kevés virágja van. 

             

12. Nagyon éhes vagyok. Nagyon kevés élelem van a hűtőben. 

             

13. Jane meghívott néhány fiút a bulijába tegnap. 

             

14. Nagyon kevés üveg van az asztalon. 

             

15.  Akarok enni egy kis kenyeret. 

             

16. Van egy kis pénzünk, így tudunk venni ennivalót. 

             

17. Ez nem jó buli. Nagyon kevés ember van a szobában. 

             

18. Csak pár percig szokott tartani ez a reklám (advertisement). 

             

19. Meg kellett írnom pár levelet ma délelőtt. 

             

20. Kevés víz van a poharamban. Kérek még. 

             

21. Nézd csak! Pár madár repül ott. 

             

 



25. FEJEZET 

PRESENT PERFECT igeidő MÚLT IDŐ 

KIFEJEZÉSÉRE 

Az angol és a magyar nyelv nagy különbsége az IGEIDŐ. Nagyon 

egyszerűen magyarázva az igeidő annyit tesz, hogy nem csak simán jelen, 

múlt és jövő van, hanem ezeken belül - attól függően, hogy milyen 

gondolatokat akarsz kommunikálni, illetve milyen nézőpontból akarod 

közölni ezt - még felosztjuk igeidőkre is.  

Az angol többféle módon közelít meg egy-egy időt, azaz nem csak az a 

fontos, hogy mikor történik, hanem egyéb gondolatokat is közöl. 

 Kétféle jelent, kétféle jövőt is tanultunk már eddig, de múltat még csak 

egyetlen egyet. Most egy különleges igeidő jön, mivel használjuk 

jelenre és múltra is, de most a múlt idejű használatával kezdjük. 

Sok-sok apró dologból tevődik össze, éppen ezért igyekeztem kis, apró 

lépésekre lebontani, és ha ezeket begyakorlod egymás után, a végén meg 

fogod érteni. 

Ebben a fejezetben röviden elmondom Neked a használatát, de főleg a 

képzése a lényeg, hiszen ha ezt nem gyakorlod be, akkor hiába fogod 

érteni, mikor használd, nem fogsz tudni egy értelmes mondatot alkotni. 

 

 

  



MIÉRT VAN PROBLÉMÁJA SOK TANULÓNAK EZZEL AZ 

IGEIDŐVEL 

 A korábbi igeidőket sem értették meg. 

Bizony! Akármilyen hihetetlen, de sokszor ez a baj. Gyakrabban, mint 

gondolnád.  

Az igeidők használatához alapszavakat kell értened, és használnod: 

személyes névmások, be ige, have ige, múlt időben a múlt idejű 

rendhagyó alakokat kell betéve, gondolkodás nélkül tudnod. 

Sajnos, azt veszem észre, hogy már ezeket hiányosan tanulják meg a 

tanulók, és mennek tovább, azaz a már meglévő zűrzavarba újabb 

zűrzavaros területek kerülnek.  

 

Ahhoz szoktam hasonlítani, mint amikor sárba lépünk, és nem takarítjuk 

le a sarat a cipőről, hanem megyünk tovább. Eljön az idő, amikor ott a 

tanuló elakad, és egy tapodtat sem tud továbbmenni. 

Abbahagyjuk, de jön egy külső inger, ami azt mondja, most kell az angol, 

kezdjünk neki újra! Elindulunk kicsit sáros cipővel, és az is lehet, hogy 

még hamarabb abbahagyjuk. Rengeteg levelet kapok naponta, és nem is 

gondolnád, milyen sokan írják nekem, hogy tíz, húsz vagy negyven éve 

tanulják az angolt. Ezzel semmi baj sincs, hiszen a nyelvet folyamatosan 

tanulni kell. A szomorú az egészben az, hogy negyven éve tanulja, és alig 

jutott el valahova.  



Ha úgy érzed, ez az az igeidő, ahol elakadtál, akkor szomorúan kell 

közölnöm veled, hogy nagy valószínűséggel valahol korábban akadtál el, 

még az is lehet, hogy első könyvemben szereplő alapvető 

mondatszerkesztési dolgok hiányoznak nálad. 

A Present Perfect igeidőnek – mint a legtöbb igeidőnek – többféle 

használata, jelentése van. Olyan ez, mint egy szó, amit ha kikeresel a 

szótárban, láthatod, hogy többféle jelentéssel bír.  

Nevével ellentétben – present = jelen – most egy múltbeli használatát 

fogjuk megtanulni, és majd láthatod, hogy a mondatokat múlt időben 

fordítottam le neked segítségképpen. Meg fogjuk vizsgálni a Simple Past 

és a Present Perfect közötti különbséget is, megnézzük milyen 

időhatározókat használunk nála, és mikor utal jelen időre. De most az 

első és legfontosabb dolog a szerkesztése, amit gondolkodás nélkül kell 

tudnod! 

NULLADIK LÉPÉS 

Mielőtt a szerkesztését jó alaposan megvizsgálnánk és begyakorolnánk, 

ismét jöjjenek a rendhagyó igék. 

A Present Perfect igeidőhöz ugyanis szükség lesz az ige úgynevezett 3. 

alakjára, és ha a Függelék részhez lapozol, akkor ott megtalálod a 

legfontosabbakat. Ennek ismerete nélkül ne is menj tovább! 

Javaslatok a tanuláshoz: 

Használj szókártyákat! Weboldalunkon beszerezhető a rendhagyó igék 

szókártyacsomag, ahol a könyvben szereplő összes rendhagyó ige 

megtalálható. Szerezd be a saját kártyacsomagod, vagy készítsd el 

magadnak, és gyakorolj, gyakorolj! Ha a könyv végéhez lapozol, ott is 

találsz egy címet, ahonnan beszerezheted a saját példányod. 

Semmiféleképpen ne menj tovább, míg a rendhagyó igéket 

betéve nem tudod, ez a minimum mennyiség, ami ebben a 

könyvben van!  

  



26. FEJEZET 

PRESENT PERFECT igeidő  

MÚLT IDŐ KIFEJEZÉSÉRE – ÁLLÍTÁS 

Ha úgy érzed, a 3. alak már megy, akkor jöhet az igeidő szerkesztése, és 

begyakorlása. 

Ez egy összetett igeidő, azaz (a Folyamatos Jelenhez hasonlóan) több 

részből áll. 

1. Természetesen szükség van az alanyra – aki vagy ami a cselekvést 

végzi. Ezután jön a már ismerős, és sok jelentéssel bíró HAVE/HAS ige. 

Itt nincs külön jelentése, de fontos a használata, mert ez jelzi, hogy 

Present Perfect igeidőben akarod kifejezni a cselekvést vagy a történést. 

2. Ezután jön a főigénk 3. alakja. Ezt a szótárak is így nevezik, és egy nem 

rendhagyó igénél nincs is semmi különbség a múlt idejű alak és a 3. alak 

között. 

arrive – arrived 

I have arrived at the airport. – Megérkeztem a repülőtérre. 

A különbség a Simple Past és a Present Perfect között az a nézőpont, hogy 

mire helyezi a beszélő a hangsúlyt. 

a) Simple Past: megmondja, mikor történt a cselekvés a múltban.  

Ez a lényeg: a múlt. A múltban történt, lezárult, meg is mondom, mikor! 

I arrived at the airport at 2.00.  

Két órakor érkeztem meg a repülőtérre. 

b) Present Perfect: nem fontos, és nem is mondja meg a 

múltbeli cselekvés idejét, csak a megtörtént cselekvésen van a 

hangsúly. Tilos múltra vonatkozó időhatározót beletenni! Gyakran 

használatos például, ha a tapasztalatod akarod elmondani, mert itt nem a 

múlt a lényeg, hanem hogy megtetted-e vagy sem. 

I have driven a car. Már vezettem autót. 



Ebben a fejezetben még nem kell különbséget tenned a két igeidő között. 

Mindössze értsd meg a különbséget!  

Megjegyzés: Menj tanfolyamom 87. leckéjéhez, mert készítettünk 

Neked egy videót és letölthető hanganyagot is a gyakorláshoz!  

Lássuk az állítást minden személyben!  

I have helped him cooking. – Segítettem neki a főzésben. 

You have played with your brother. – Játszottál a fivéreddel. 

She has liked reading. – Szeretett olvasni. 

He has stayed in a good hotel. – Jó szállodában szállt meg. 

It has rained a lot. – Sokat esett az eső. 

We have visited our mother at home. – Meglátogattuk otthon az 

anyánkat. 

They have worked in the office. – Az irodában dolgoztak. 

A HAVE igét összevonhatod az alannyal: 

I’ve helped him cooking. – Segítettem neki a főzésben. 

You’ve played with your brother. – Játszottál a fivéreddel. 

She’s liked reading. – Szeretett olvasni. 

He’s stayed in a good hotel. – Jó szállodában szállt meg. 

It’s rained a lot. – Sokat esett az eső. 

We’ve visited our mother at home. – Meglátogattuk otthon az 

anyánkat. 

They’ve worked in the office. – Az irodában dolgoztak. 

  



 

85. FELADAT 

Fordítsd le ezeket a mondatokat magyarra! 

1. Mrs Ford has done the shopping. 

             

2. Bill has had a bath. 

             

3. I have smoked a cigarette. 

             

4. Mary has read the newspaper. 

             

5. My parents have gone to the cinema. 

             

6. His grandmother has cleaned the house. 

             

7. Jennifer has washed the plates and cups. 

             

8. My father has made a new table. 

             

9. I have visited my brother three times. 

             

10. He has borrowed my car. 

             



 

86. FELADAT 

Alakítsd át a múlt idejű mondatokat Present Perfectbe! 

1. Mary washed her hair. 

             

2. They wrote a lot of letters. 

             

3. Ann and Tom visited their parents. 

             

4. Helen’s aunt bought a new house. 

             

5. My husband painted the kitchen. 

             

6. I won a lot of money from my boss. 

             

7. We were tired. 

             

8. The cats ate the chicken. 

             

9. I put a stamp on the letter. 

             

10. He read a good book. 

             



 

87. FELADAT 

Alakítsd át a folyamatos jelen idejű mondatokat Present Perfectbe!  

Most használj összevont alakokat, ahol lehet! 

1. I’m waiting for Jane. 

             

2. Tom’s driving his car. 

             

3. Susan’s finishing work. 

             

4. Janet’s bringing her mother some flowers. 

             

5. The children are playing in the garden. 

             

6. His neighbours are having tea with them. 

             

7. I’m taking my children to school. 

             

8. My grandmother’s doing the shopping. 

             

9. Mark’s taking his books to the library. 

             

 



 

88. FELADAT 

Felszólító mondatokat fogsz látni. Alakítsd át úgy a mondatokat, hogy 

Present Perfectben legyenek! Zárójelben láthatod, kinek szól a 

felszólítás. Ha nincs semmi, akkor Neked szól! 

Például: Open the door. - I’ve opened the door. 

1. Go to the door. (to Mary) 

             

2. Do your homework. (to Jane) 

             

3. Buy a new coat. (to the mother) 

             

4. Learn Present Perfect. 

             

5. Watch a good film. (to the girls) 

             

6. Clean your room. (to the children) 

             

7. Leave the room. (to Mr Robinson) 

             

8. Cut John’s hair.  

             

9. Borrow Mrs Harrison’s car. 

             



 

89. FELADAT 

Minden mondatban van hiba, javítsd ki! 

1. They’v bought a new house. 

             

2. A man have stolen Mr and Mrs Jackson’s money. 

             

3.  I’ve chose a book. 

             

4. My mother has maked a cup of tea. 

             

5. She’ve told us a story. 

             

6. I’ve knew his name. 

             

7. Helen’s uses her car. 

             

8. My neighbour’s swam in the sea. 

             

9. The eggs have broke. 

             

10. He’s sended three letters. 

              



27. FEJEZET 

PRESENT PERFECT igeidő – TAGADÁS 

Present Perfect egy összetett igeidő, van benne segédige (have/has), 

ezért tagadásnál ez után kell tenned a NOT szót. A segédigét össze is 

vonhatjuk a tagadó szóval.  

 

George has not slept a lot./He hasn’t slept a lot. 

George nem sokat aludt. 

Tagadás: 

I have not/haven’t helped him cooking. – Nem segítettem neki a 

főzésben. 

You have not/haven’t made lunch. – Nem készítettél/készítettetek 

ebédet. 

She has not/hasn’t become a teacher. – Nem lett tanár belőle. 

He has not/hasn’t stayed in a hotel. – Nem szállodában szállt meg. 

It has not/hasn’t rained a lot. – Nem sokat esett az eső. 

We have not/haven’t visited her. – Nem látogattuk meg. 

They have not/haven’t bought the book. – Nem vették meg a 

könyvet. 



A következő feladatokkal a Present Perfect igeidő tagadását fogod 

begyakorolni. Múlt időre vonatkoznak, de nem Simple Past, mert nem 

mondjuk meg, mikor történt a cselekvés a múltban, és nem is fontos. De 

erről még részletesen fogsz olvasni a következő fejezetekben, itt még 

mindig magának a szerkezetnek a gyakorlása történik.  

  



 

90. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat magyarra! 

1. The young woman hasn’t come back. 

             

2. John hasn’t called his girlfriend. 

             

3. The woman hasn’t sold her car. 

             

4. I haven’t tried this shirt on. 

             

5. The train hasn’t left the station. 

             

6. Mrs Dickinson hasn’t been to Portugal. 

             

7. Jane hasn’t tidied her room. 

             

8. My grandmother hasn’t watered the plants. 

             

9. I haven’t visited my grandparents. 

             

10. Tom hasn’t watched television. 

              



 

91. FELADAT 

A Simple Past mondatokat írd le Present Perfect igeidőbe! 

1. I didn’t buy a new bike. 

             

2. He didn’t work there. 

             

3. They didn’t finish the homework. 

             

4. I didn’t play the piano. 

             

5. She didn’t visit London. 

             

6. The manager didn’t decide what to do. 

             

7. Jane didn’t read the newspaper. 

             

8. We didn’t have dinner. 

             

9. I didn’t bake a cake for my children. 

             

10. Helen didn’t travel by plane. 

              



 

92. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat angolra!  

1. Nem takarítottam ki a szobámat. 

             

2. Nem ott dolgozott.  

             

3. Nem jó hotelben szálltak meg. 

             

4. Nem repültem nagyon kicsi repülőn. 

             

5. Nem reggeliztél. 

             

6. A fivéred nem készített fényképeket. 

             

7. Nem etted meg a szendvicseidet. 

             

8. Nem láttam szivárványt. (rainbow) 

             

9. A fiam nem csinálta meg a házi feladatát.  

             

10. A lányaitok nem mosták meg a fogaikat. 

             



 

93. FELADAT 

Tedd a szavakat a megfelelő sorrendbe, majd fordítsd is le őket! 

1. There - this - accidents - been - many - on - road - hasn’t 

             

             

2. hasn’t - car - woman - sold - The - her  

             

             

3. hasn’t - soup - The - brought - waiter - my 

             

             

4. I - in - lived - Paris - haven’t 

             

             

5. come - That - hasn’t - man - late 

             

             

6. written - hasn’t - Mandy - good - a - book 

             

             

7. their - haven’t - children - talked - to - teacher - The 

             



             

8. English - hasn’t - the - Freddy - exam - failed 

             

             

9. the - His - called - father - doctor - hasn’t 

             

             

10. delicious - grandmother - My - hasn’t - a - cooked - meal 

             

             

11. got - haven’t - late - They - up 

             

             

12. the - closed - hasn’t - door - Tim 

             

             

13. father - my - hasn’t - Your - driven - car  

             

             

14. listened - to - Fiona - hasn’t - me  

             

             

15. bought - books - Anne - hasn’t - the 

             

              



 

94. FELADAT 

Írj a szavakból egy-egy mondatot Present Perfect tagadásban! 

1. my mother/forget/my birthday 

             

2. Charlie/go/to the dentist 

             

3. My uncle/earn/much money 

             

4. David/understand/me 

             

5. The bus/arrive/early 

             

6. Michael/invite you/to the party 

             

7. That man/drink/my beer 

             

8. I/buy/that dress 

             

9. Dad/finish/reading that newspaper 

             

10. He/learn/to play the piano 

             



28. FEJEZET 

PRESENT PERFECT – KÉRDÉS, RÖVID VÁLASZ 

Present Perfect összetett igeidő, része a HAVE segédige, ezért kérdésben 

semmi más dolgod, mint megváltoztatnod a szórendet, azaz az alany elé 

tenni. (alany = aki a cselekvést végzi)  

You have drunk my coffee. Megittad a kávém. 

HAVE you drunk my coffee? Megittad a kávém? 

Amennyiben kérdőszó is van a mondatban, természetesen ez kerül a 

mondatod elejére. 

What have you drunk? Mit ittál? 

 

Has his father arrived home? Hazaérkezett az apja? 

Yes, he has.  

 

Soha ne használd ebben az igeidőben a WHEN kérdőszót, hiszen ez 

konkrét múlt időre kérdez rá, amikor már a Simple Past igeidőt kell 

használnod. 



Rövid válasznál sincs semmi eltérés az eddig tanultaktól. Figyeld meg 

az alábbi kérdéseket és a rövid válaszokat! 

Megjegyzés: Rövid válasz igenlésnél tilos az összevonás! 

Kérdés és rövid válasz: 

Have I had breakfast? Megreggeliztem? – Yes, you have./No, you 

haven’t. 

Have you had lunch? Megebédeltél? – Yes, I have./No, I haven’t. 

Has she become a teacher? Tanár lett belőle? – Yes, she has./No, 

she hasn’t. 

Has he stayed in a hotel? Hotelben szállt meg? – Yes, he has./No, 

he hasn’t. 

Has it rained a lot? Sokat esett az eső? – Yes, it has./No, it hasn’t. 

Have you visited your grandparents? Meglátogattátok a 

nagyszüleiteket? – Yes, we have./No, we haven’t. 

Have we received many letters? Sok levelet kaptunk?  – Yes, you 

have./No, you haven’t. 

Have they borrowed your car? Kölcsönkérték az autódat?  – Yes, 

they have. /No, they haven’t. 

 

 

  



 

95. FELADAT 

Írd le a mondatokat kérdő szórendben, majd fordítsd le őket! 

1. Mary’s spent her time with Mike. 

             

             

2. My mother’s done the shopping. 

             

             

3. He’s been abroad three times. 

             

             

4. My sister’s cleaned her room. 

             

             

5. Kate’s flown to New York twice. 

             

             

6. The meal’s been delicious. 

             

             

7. The man’s carried the suitcase to my room. 

             



             

8. The children have sat next to John. 

             

             

9. You have played football. 

             

             

10. Jane’s drunk two cups of coffee. 

             

             

11. My grandmother’s cooked the meal. 

             

             

12. Your student’s finished the book. 

             

             

13. The baby’s cried a lot. 

             

             

14. Barbara’s talked to her boyfriend. 

             

             

15. James’s won a lot of gold medals. 

             

              



 

96. FELADAT 

Írd be az üres helyekre a HAVE vagy a HAS szavakat! 

1. I      bought some fruit in the supermarket. 

2.      you ever been to New York? 

3. She      won two medals. 

4. The postman      brought three letters. 

5. I      not found my wallet. 

6. My mother      chosen this coat.  

7. She can’t buy that dress because she      spent all her 

money. 

8. Mary is very disappointed because John      not 

phoned her. 

9. I      found some very old pictures. 

10. James and Ann      got married. 

11. She      been to the grocery store twice. 

12. We      walked thirty kilometres. 

13.      you heard the news? 

14.      John finished his book? 

15. Helen      failed her driving test. 

16. Jack      not come home. 

17. Bob      answered all the questions. 

18. I      drunk my cup of coffee. 

19. Jane      paid one hundred dollars for that dress. 



 

97. FELADAT 

Válaszolj a kérdésekre rövid válasszal! 

1. Have you visited your grandmother, boys? - Yes,     . 

2. Has she understood Mark? - No,       . 

3. Have your parents built a new house? - Yes,     . 

4. Have you seen the trees in the park? - Yes,     . 

5. Have the people laughed at his jokes? - No,      . 

6. Has he done the homework? - No,      . 

7. Has she read all the books? - Yes,     . 

8. Have you seen his new film? - Yes,     . 

9. Have they lived in England? - No,      . 

10. Has Peter read this book? - Yes,     . 

11. Have Mark and Tom left their books at home?  

- Yes,     . 

12. Has Tina given a pen to her friend? - Yes,     . 

13. Have you gone to the cinema with Frank? - No,      . 

14. Has Tony spent 100 euros in the shop? - No,      . 

15. Has your boss signed your letter? - Yes,     . 

16. Have they played very well? - Yes,     . 

17. Have you tidied your room, Bill? - No,      . 

18. Has Ron talked about his problem? - No,      . 

19. Has she bought your old computer? - Yes,     . 



29. FEJEZET 

PRESENT PERFECT – BEFEJEZETT CSELEKVÉS 

A Present Perfect igeidőt befejezett és befejezetlen cselekvésre is lehet 

használni. 

Ebben a fejezetben a befejezett cselekvést részletezem neked, és a korábbi 

fejezetek gyakorló mondatai mind ilyenek voltak. Célom, hogy jobban 

megértsd ezt az igeidőt, így jobban tudd használni, hiszen elég gyakori az 

angol nyelvben. 

ÉLETTAPASZTALAT 

Ezek azok a cselekvések vagy történések, amelyek valamikor meg-

történtek már egy személy életében, vagy épp ellenkezőleg, még nem 

történtek meg, tehát még nem tapasztalta meg. 

Nem mondjuk meg, mikor történt, és fontos az is, hogy a személy még 

életben legyen. Emlékszel még? KÖZE VAN A JELENHEZ. Ilyenkor 

gyakran használjuk a NEVER (nevör - soha) és EVER (evör - valaha) 

szavakat, vagy akár megmondhatjuk, hogy hányszor: once - egyszer, 

twice - kétszer, three times - háromszor 

 

Have you ever travelled by plane?  

Utaztál már valaha repülővel? 

Miért fontos, hogy a személy, akiről szó van, él-e még? Ez azért fontos, 

mert ha már nem él, akkor az lezárult múlt, nincs köze a jelenhez, újból 

már nem tapasztalhatja meg.  



Shakespeare wrote a lot of plays.  

Shakespeare sok színdarabot írt. 

A fenti mondat nem lehet Present Perfect, mert Shakespeare már nem él, 

nem írhat több színdarabot, a múlt lezárult. 

De: 

I have written a lot of books. Sok könyvet írtam. 

Ez az én tapasztalatom, és még élek, még van lehetőségem arra, hogy 

még több könyvet írjak meg. Igaz, hogy a Shakespear-es mondatban sincs 

múlt időre utaló időhatározó, de ő már nem él. 

Figyeld meg:  

I wrote two books last year. Tavaly két könyvet írtam. 

Ez a mondat már Simple Past, mert ott a múlt időre utaló időhatározó: 

last year. 

BEFEJEZETLEN IDŐHATÁROZÓ 

Múlt időre utaló időhatározót nem tehetsz Present Perfect mondatba. 

Helytelen: I have drunk coffee yesterday.   

Helyesen: I drank coffee yesterday. 

A befejezetlen időhatározók azok a szavak, amelyek olyan időtartamra 

utalnak, ami még most is tart. Miért Present Perfect? Pont ezért: még 

nincs vége, ezért még megtörténhet újra. A mai nap mindig mai nap. Ha 

azt mondom, hogy ma ittam kávét, akkor még ihatok, hiszen nincs vége a 

mai napnak. 

today 

this month 

this week 

this year 

I haven’t talked to him this month. Ebben a hónapban még 

nem beszéltem vele. 



She has drunk coffee twice today. Kétszer ivott ma kávét. 

They have seen lots of films this year. Sok filmet láttak idén. 

TOVÁBBI IDŐHATÁROZÓK 

Használhatjuk a Present Perfect igeidőt akkor is, ha nem olyan rég 

történt az a cselekvés, tehát a múlt és jelen között egy leheletvékony „fal” 

van. Ez azért van, mert pont azt akarjuk kifejezni, hogy igen közel van 

a jelenhez, és főleg akkor használjuk, ha valamilyen hírt közlünk, vagy 

valamit bemutatunk. Ilyenkor segítség lehet számodra a felismerésében a 

következő időhatározószavak használata: 

JUST 

Ez a határozószó (ejtsd: dzsászt) arra utal, hogy nem olyan régen, épp 

most történt meg a cselekvés, és igaz hogy lezárult, de egyfajta hírt 

közlünk vele, a cselekvés vagy történés eredménye a lényeges. 

 

I have just eaten my cake. Épp most ettem meg a sütim. 

Figyeld meg a just helyét a mondatban: a HAVE és a főige közé 

helyezzük! 

YET 

A yet (ejtsd: jet) időhatározó azt közli velünk, hogy valamiről elvárt, hogy 

megtörténjen, „mostantól fogva bármikor”. Kérdésben és 

tagadásban használatos! 



 

Have you had lunch yet? Ebédeltél már? 

I haven’t had lunch yet. Még nem ebédeltem.  

Figyeld meg a yet helyét a mondatban: általában a mondat végére kerül! 

ALREADY 

 

Already (ejtsd: ólredi) akkor használjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy 

valami már korábban megtörtént – vagy esetleg korábban, mint ahogy 

szabadott volna. 

 

Helen’s already spent her salary. 

Helen már elköltötte a fizetését. 

Figyeld meg az already helyét a mondatban: a HAVE és a főige közé 

helyezzük! 

 



STILL 

 

Still (ejtsd: sztil) szót akkor használjuk, ha azt akarjuk kifejezni, hogy 

valami még nem fejeződött be – főleg abban az értelemben, amikor az az 

elvárt, hogy már korábban befejezzék.  

You still haven’t finished the English course.  

Még mindig nem fejezted be az angol tanfolyamot. 

A fenti mondat azt kommunikálja, hogy elvárt lett volna, hogy már 

befejezd (szemben a yet szóval, ami nem ezt kommunikálja).  

Ugyanezt a mondatot leírhatnánk/elmondhatnánk yet határozószóval is, 

de ekkor mást közlünk vele: még nem fejezted be, de hamarosan be 

fogod. A magyar nyelvben ezt főleg hangsúllyal fejezzük ki! 

 
 

 

  



 

98. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat magyarra, és figyeld meg a mondatokban 

használt időhatározókat, helyüket! 

1. I’ve just seen Mary coming out of the cinema. 

             

2. David’s already spent his salary and it’s three weeks before pay day. 

             

3. The train’s already left! What are we going to do? 

             

4. I’m angry! The bus still hasn’t come. 

             

5. I haven’t finished my homework yet. 

             

6. I haven’t found a flat yet. Everything is so expensive. 

             

7. Sheila’s already seen that film. 

             

8. My brother’s just a bought a new car. 

             

9. The guests are here and I still hasn’t got dressed. 

             

 



 

99. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat angolra! 

1. Sosem ittam alkoholt. 

             

2. Volt valaha ebben az országban háború? 

             

3. Sheila háromszor volt Olaszországban. 

             

4. Megérkezett már Mr Pears? 

             

5. Bob elment már aludni? 

             

6. Mit csináltál ma délelőtt? 

             

7. Dühös vagyok. Még mindig nem költözünk el. 

             

8. Voltál már valaha kórházban? 

             

9. Már telefonáltam a lányomnak. 

             

10.Éppen most olvastam el az újságot. 

             



 

100. FELADAT 

Írd át a mondatokat Present Perfect igeidőbe úgy, hogy tedd bele a 

JUST szót is, majd fordítsd le a mondatokat! 

1. I decided what to do next weekend. 

             

             

2. He had an operation. 

             

             

3.  I heard that Lucy’s in hospital. 

             

             

4. Helen lost her job. 

             

             

5. She changed money. 

             

             

6. The train arrived. 

             

             

 



 

101. FELADAT 

Tedd a szavakat a megfelelő sorrendbe! 

1. been/I’ve/dentist/the/just/to 

             

2. she/her/husband/phoned/yet/Has? 

             

3. watched/I’ve/football/a/match/never 

             

4. spoken/Tom/to/has/Jenny/never 

             

5. opera/Have/ever/you/an/seen/? 

             

6. already/I’ve/tickets/our/bought 

             

7. room/still/Bobby/cleaned/hasn’t/his 

             

8. Has/yet/met/girlfriend/his/John/? 

             

9. today/Jack’s/work/his/driven/mother/to 

             

10. lost/keys/They’ve/their 

             



 

102. FELADAT 

Susan to-do listáját látod, mellette pipával vagy egy x-szel. Írj állító és 

tagadó mondatokat az adatok alapján!  Használd a JUST és a YET 

szavakat! 

buy tickets √ 
phone mother X 
feed cats √ 
take car to the garage X 
buy clothes to the children √ 
post my letters √ 
visit father X 
pay bills X 
do the shopping X 
make dinner X 
wash windows √ 

 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

12.              



30. FEJEZET 

PRESENT PERFECT – BEFEJEZETLEN 

CSELEKVÉS 

Ahogy az előző fejezetben is tanulhattad, az időhatározók ismerete fog 

neked segíteni abban, hogy mikor használd a Present Perfect 

igeidőt. 

A legtöbb tanuló azért szenved ezzel az igeidővel, mert a jelenre és a 

múltra is használatos. De ahogy az előző fejezetben is tanulhattad, az 

időhatározók ismerete fog neked segíteni abban, hogy mikor használd 

a Present Perfect igeidőt. 

A Present Perfect igeidőt olyan cselekvésekre is használjuk, amelyek a 

múltban kezdődtek, de még most is tartanak, azaz megmondod, mióta 

vagy mennyi ideje zajlik az a cselekvés, azaz: még mindig zajlik, 

nem fejeződött be. 

 

I have loved you since the day I met you! 

Attól a naptól fogva szeretlek, hogy találkoztunk! 

Nem, nem fogod összekeverni a Simple Present igeidővel. Miért? A 

határozószavak miatt. Ha jól megtanulod és begyakorlod a 

határozószavakat, nem lesz gondod az igeidőkkel! 

 



FOR + időtartam 

Ezt az elöljárószót biztos sokszor használtad már, hiszen elég sok 

jelentése van, de itt most mint határozószó tölti be a szerepét. 

Present Perfect igeidőnél azt fejezzük ki vele, hogy valamennyi 

időtartam már ugyan eltelt, de még mindig tart az a cselekvés. 

IDŐTARTAM: olyan időszakasz, amikor valamilyen cselekvés, 

tevékenység tart. Időtartam például egy óra (hatvan perc), egy év, tíz nap, 

egy hét, és még sorolhatnám. 

I have lived in Budapest for 10 years. Tíz éve élek Budapesten. 

Gyakori hiba a magyar tanulóknál, hogy ezt a típusú mondatot Simple 

Present igeidőben fejezik ki, de ez a fenti időhatározós szerkezet miatt 

nem lehet. Figyeld meg: 

I live in Budapest. Budapesten élek. 

I have lived in Budapest for 10 years. Tíz éve élek Budapesten. 

HELYTELEN: I live in Budapest for 10 years. 

 

We have been married for 35 years. 

35 éve házasok vagyunk.  



FOR + időtartam HASZNÁLATA MÚLTRA 

Ezt a szót használhatod Simple Past igeidővel is, de ekkor már lezárult 

cselekvésre utal. Figyeld meg a két mondatot: 

Jelen: I have stayed in the hotel for two weeks. Két hete a szállodában 

lakom. 

Múlt: I stayed in the hotel for two weeks. Két hétig laktam a 

szállodában. 

SINCE + időpont 

Since (ejtsd: szinsz) szót csak Present Perfect igeidőnél használjuk, 

időpont kifejezésére. Az időpont egy pontosan meghatározott időpont, pl: 

1990, május, 2 óra, kedd és még sorolhatnám.  

since 1990 - 1990 óta 

since May - május óta 

since 2 o’clock - két óra óta 

since Tuesday - kedd óta 

Előfordul, hogy a pontos időpontot valamilyen eseménnyel azonosítjuk. 

Figyeld meg, hogy ilyenkor Simple Past van a since után, de csak az 

időpontos részben! 

I have known him since I was a child. Gyerekkorom óta 

ismerem őt. 

HOW LONG? 

Ha rá szeretnél kérdezni, hogy valami mióta tart, akkor használd a  

How long kérdést. 

Ezzel a kérdéssel múlt idejű mondatokra is kérdezhetsz, amely szintén 

időpontra kérdez rá, de már lezárult cselekvés időpontjára. Figyeld meg a 

két mondatot: 

How long have you lived here? Mióta laksz itt? 

How long did you live here? Meddig laktál itt? 



 

103. FELADAT 

Figyeld meg a szavakat, és döntsd el, hogy időtartam vagy időpont! Ha 

időtartam, írd elé a FOR szót, ha időpont, írd mellé a SINCE szót! 

1.       a week 

2.       last week 

3.       Monday 

4.       I was a child 

5.       many years 

6.       a long time 

7.       half an hour 

8.       August 

9.       childhood 

10.       last winter 

11.       the last five years 

12.       seven o’clock 

13.       lunch 

14.       four hours 

15.       twenty years 

16.       last August 

17.       1991 

18.       the last two months 

19.       ages 



 

104. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. I haven’t seen this film for ages.  

             

2.I have worked here for five years. 

             

3. My son’s collected stamps since the age of nine. 

             

4. She’s been an English teacher since 1991. 

             

5. Thomas has been a tennis player since 2007. 

             

6. She’s been in London since last winter. 

             

7. I’ve worked here since 1990. 

             

8. I’ve known him since childhood. 

             

9. Peter and James have worked for that company for a long time. 

             

10. We’ve been friends since 1995. 

              



 

105. FELADAT 

Írd be a hiányzó helyekre a FOR vagy a SINCE szót! 

1. Helen’s waited     three o’clock. 

2. I’ve loved you      the day I met you! 

3. We’ve been married      45 years. 

4. I have studied Italian     25 years. 

5. The children haven’t eaten      yesterday. 

6. My grandmother has lived in this village      she was 

born. 

7. Mariann has played the violin      she was a child. 

8. His mother hasn’t sung      her operation. 

9. Have you had your house      five years? 

10. Mr Ford has taught at this school      a long time. 

11. Shelia’s been married      July. 

12. They’ve stayed at this hotel      last Monday. 

13. Jim’s studied      two hours. 

14. I haven’t see you      Christmas. 

15. We’ve been here      two and a half hours. 

16. My sister hasn’t eaten meat      ages. 

17. He hasn’t done any work      1998. 

18. I’ve lived with Peter      six years. 

19. Has your grandfather been ill      two months? 



 

106. FELADAT 

Tedd a megfelelő sorrendbe a szavakat! 

1. my/I’ve/September. / in/been/job/since. 

             

2. known/I’ve/her/for/long/a/time. 

             

3. been/since/has/Henry/popular /1976. 

             

4. his/Johnny’s/since/a pain/in/stomach/had/lunch time. 

             

5. the last/successful/Our/company’s/been/since/five years. 

             

6. for/Haven’t/break/had/a/you/six hours? 

             

7. best/I’ve/for/my/friend/12 years./known 

             

8. have/colleagues/My father and my uncle/been/for a long time. 

             

9. Jim/I/seen/haven’t/last year. /since 

             

10. for/I’ve/two/angry been/at her/weeks. 

              



 

107. FELADAT 

Tegyél fel kérdéseket HOW LONG használatával a megadott 

mondatokra! De vigyázz, a kérdéseid már Present Perfect igeidőben 

legyenek! 

1. I’m angry. 

             

2. My mother’s vegetarian. 

             

3. She speaks Italian. 

             

4. My friend doesn’t eat meat. 

             

5. My son’s ill. 

             

6. My family live in this town. 

             

7. Fred works for this company. 

             

8. Tina is a teacher. 

             

9.  Mary is out. 

             

  



31. FEJEZET 

PRESENT PERFECT – SIMPLE PAST 

Ebben a fejezetben már csak gyakorló feladatokat találsz, kifejezetten 

ennek a két igeidőnek a megkülönböztetésére.  

Ha nehezen megy, akkor érdemes visszamenned, és begyakorolnod újra 

fejezetről fejezetre.  

Ne feledd, nem kell bonyolítani! Ez a három pont a sikered titka: 

1. Ha múlt időre vonatkozó időhatározó van, akkor az Simple Past! 

2. Ha nincs múlt időre vonatkozó időhatározó (még a környéken sem), 

akkor Present Perfect! Figyelj oda, hogy a cselekvést végző személy még 

él-e!  

3. Tudd jól az időhatározókat! 

Jó gyakorlást! 

  



 

108. FELADAT 

Döntsd el, hogy milyen igeidőben van a mondat! Ha Present Perfect, írd 

mellé a PP betűket, ha Simple Past, írd mellé az SP szavakat! 

1. I’ve never been to New Zealand.  

2. Oh, no! I’ve lost my wallet. 

3. At the weekend they played basketball in the garden. 

4. He became a father in 1987. 

5. I didn’t phone her yesterday. 

6. Have you ever been to Canada? 

7. Yes, I was there an hour ago. 

8. Have you done your homework yet? 

9. I have been to the cinema twice this week. 

10. Tom’s sold a lot of cars today. 

11. I didn’t do the shopping last week. 

12. He’s already taken the bus to get there. 

13. Did you see a good film yesterday? 

14. Last week my cat ran away. 

15. My grandfather didn’t have a lot to eat when he was a child. 

16. Have you ever seen a giraffe? 

17. How long has he been a grandfather? 

18. Shakespeare wrote a lot of plays. 

19. My brother has written some novels. 



 

109. FELADAT 

Húzd alá a megfelelő szót, majd fordítsd le a mondatokat! 

1. I haven’t seen my uncle for/since Christmas. 

             

2. We drove to my grandmother’s house two days ago/yet. 

             

3. Bob didn’t sleep well since/last night. 

             

4. My sister hasn’t woken up for/yet. 

             

5. Sue’s just/still come back from Madrid. 

             

6. James and Ann got married two years ago/since two years. 

             

7.  Your hair looks nice. Did/Have you been to the hairdresser’s? 

             

8. They opened a new shoe shop in town yet/last week. 

             

9. Lucy left school in/for 2010. 

             

10. I’m hungry. I haven’t eaten much yesterday/today. 

             



 

110. FELADAT 

Döntsd el, hogy helyes vagy helytelen az adott mondat! 

1. I’ve bought a new car. Come and see it! 

2. It didn’t rain this week. 

3. Have you eaten a lot of sweets when your were a child? 

4. Did you go to the wedding last night? 

5. What have you done last weekend? 

6. Peter finished work an hour ago. 

7. Somebody has broken the window. 

8. Tom Hanks have won two Oscars. 

9. I have never been to Africa, but I want to go there one day. 

10. Chris’s dog has died yesterday. 

11. I never was in Japan. 

12. Shakespeare has written a lot of plays. 

13. James has eaten in restaurants many times. 

14. We were here since 11 o’clock this morning. 

15. He has read two books today. 

16. Mother hasn’t washed all the clothes yet. 

17. I haven’t watered the flowers yesterday. 

18. I didn’t play the piano last year. 

19. When has she got here? 

20. Jane bought a beautiful dress last weekend. 



 

111. FELADAT 

Írd újra a mondatokat a zárójelben lévő határozószóval!  

1. I made lunch a few minutes ago. (just) 

             

2. Haven’t you seen the first Disney film yet? (when you were a child) 

             

3. I didn’t get dressed. (yet) 

             

4. Mike had breakfast at 7.30. (already) 

             

5. I have just taken some good photos. (half an hour ago) 

             

6. Hasn’t she put on her coat yet? (yesterday) 

             

7. Emily didn’t spend her summer in Poland last summer. (never) 

             

8. Have you ever seen a turtle? (in the past) 

             

9. My brother has already written some plays. (last year) 

             

10. His sister has lived in London. (for two years - két évig) 

             



 

112. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatot a zárójelben lévő ige megfelelő alakjával: 

Simple Past vagy Present Perfect! 

1. Helen        (drive) this car many times. 

2. George        (buy) this car in 2001. 

3. I        (not do) my homework yet. 

4.        (be) he married to Helen until 2013? 

5. I don’t want to see this film. I         

(see, already) it. 

6. Sam        (be) in hospital for a week. I’m 

going to visit him today. 

7. Nobody        (dance) at my party on Sunday. 

8. My neighbours        (move) to a new flat 

last week. 

9. I        (finish) my letters two hours ago. 

10. She        (eat) a lot of cakes when she was 

a child. 

11. Dickens        (write) a lot of books. 

12. He        (sell) a lot of cars today. 

13. The Browns        (live) in China since 1987. 

14. Ann        (be) in Miami for two weeks. 

She’s at home now. 

15. Ted        (be) in London three times. He 

loves it. 

16. Oh no! That beautiful old cup        (break)! 



 

113. FELADAT 

Válaszd ki a helyes megoldást! 

 

1. George    happy when he met Helen. 

a) felt     b) has felt 

2. Philip   tennis since he was at school. 

 a) didn’t play    b) hasn’t played 

3. It    at all last week. 

 a) didn’t rain    b) hasn’t rained 

4. I    this book. 

 a) already read    b) ’ve already read 

5. What    you do yesterday? 

 a) did you      b) have you 

6. I    my homework, so we can go to the cinema. 

 a) did     b) have done 

7. What countries    in? 

 a) were you    b) have you been 

8. I    in love once in my lifetime. 

 a) was     b) have been 

9. We    happy at the party last week. 

 a) were     b) have been 

 



 

114. FELADAT 

Írj rövid választ a következő kérdésekre saját magaddal kapcsolatosan! 

1. Have you ever been to Tokyo?         

2. Were you on the beach last summer?        

3. Did you visit your grandmother last week?       

4. Have you ever written a poem?         

5. Did you have a coffee yesterday?        

6. Have you ever seen an elephant?        

7. Have you ever broken your arm?        

8. Did you drink carrot juice last week?        

9. Have you stolen anything?         

10. Did you lose the key to your house last week?      

11. Have you ever played tennis?         

12. Have you ever been to the Greek Island?       

13. Were you at a party last Saturday?        

14. Did you arrive at your workplace on Monday?     

15. Have you ever made a birthday cake?       

16. Did you buy much milk last week?        

17. Have you eaten meat this week?        

18. Have you ever slept in a tent?         

19. Were you lazy last Sunday?         

  



 

115. FELADAT 

Mindegyik mondat hibás, javítsd ki! 

1. I never was in London. 

             

2. They get married last March. 

             

3. I didn’t heard that song. 

             

4. Have you ever feed pigeons in the park? 

             

5. He’s worked for the company since two years. 

             

6. We bought a nice house. It’s got a big garden. 

             

7. He painted the windows. They are wet. 

             

8. I’m living here since May. 

             

9. Alex has met many people since he has come here. 

             

10.George hasn’t never eaten Chinese food. 

             



 

116. FELADAT 

Válaszd ki a mondatba illő alakokat! 

1. This is the biggest fish I    . 

a) saw    b) seed   c) have ever seen 

2. Have you won a prize in the quiz    ? 

a) yet    b) yesterday  c) for 

3.    the football match last night? 

a) Did you watch  b) Have you watched  c) Are you watched 

4. Bob’s lived here    1987. 

a) since    b) for   c) in 

5. Has the 9 o’clock train arrived   ? 

a) still    b) yet   c) at 

6. Have you had lunch     ? 

a) yesterday   b) a minute ago  c) this morning 

7. Henry    to the seaside last Monday. 

a) gone    b) went   c) has gone 

8. We   a party last Saturday. 

a) had    b) has   c) have had 

9. Mike hasn’t talked to his teacher    . 

a) yesterday   b) now   c) yet 

10. My aunt painted her livingroom    . 

a) already    b) yet   c) last week 



 

117. FELADAT 

Az első mondat legyen Simple Past igeidőben, a második Present Perfect 

igeidőben, és használd a STILL határozószót! 

1. The postman        (not come) a minute ago.  

The postman        (not come)! 

2. You        (not finish) your homework an 

hour ago. You       (not do) your homework! 

3. My mother        (not cook) dinner two 

minutes ago. She        (not cook) dinner! 

4. Sheila        (not write) her emails an hour 

ago. She        (not write) her emails. 

5. Moyra        (not wash) the floor yesterday. 

She        (not wash) the floor. 

6. The children        (not make) their beds this 

morning.  

It’s 5.00 in the afternoon, and they        

(not make) their beds! 

7. You        (not wash) the plates when I 

asked.  

You        (not wash) them. 

8. You        (not feed) the cat at 7.30.  

It’s 2.00 p.m and you        (not feed) the cat. 

9. You        (not read) my letter last week.  

It’s Monday and you        (not read) my letter. 

 



 

118. FELADAT 

Írd be a mondatba a megfelelő szót: since, for, in, last. 

1. She has been in Paris     week. 

2. My aunt has lived in London     long time. 

3. My father and my mother haven’t spoken     she saw him 

kissing another woman. 

4. George visited our town     2014. 

5. I’ve lived in Budapest     I was born. 

6. Were you     the park last week? 

7. I haven’t seen him     three years. 

8. His parents gave Mark a bicycle     his birthday. 

9. Bob drank a lot of beer     week. 

10. My family bought a house     Hawaii. 

11. I found my keys     my jacket pocket. 

12. Helen visited her grandmother     July. 

13. I’ve walked to work every day     the last six weeks. 

14. Ben lived      the USA     six years but he left  

    1978. 

15. I spoke to her     week. 

16. I gave you John’s phone number     month. 

17. I’ve known my best friend     1991. 

18. My grandparents have lived     the same  

house     54 years. 



 

119. FELADAT 

Tegyél fel kérdéseket a következő állításokra, az aláhúzott szavakra! 

1. John finished the language course two weeks ago. 

            

2. I’ve known Mary for five years? 

            

3. Kate has studied French since she was six years old. 

            

4. She fed the cat an hour ago. 

            

5. My brother drove to work last week. 

            

6. I stayed in bed until lunchtime. 

            

7. Sheila hasn’t met her boyfriend since last Saturday night. 

            

8. Tim went to bed early. 

            

9. We have been married since 1974. 

            

10. Yesterday the children got up too late in the morning. 

             



 

120. FELADAT 

Írd be a hiányzó helyekre az igék megfelelő alakját Present Perfect vagy 

Simpla Past igeidőben! 

1. Tom      (just finish) work. 

2. Janet       (work) for this company before she 

came to work for us. 

3. How long       (you have) a dog? - For two 

days. I love it! 

4. Adam      (play) basketball for three years when he 

     (be) at school. 

5. Last night I      (lose) my keys, I had to call my 

mother to let me in. 

6. He      (live) there when he      (be) 

a child. 

7. They      (leave) a few minutes ago. 

8. Sheila       (visit) Birmingham three times. 

9. I        (work) in London for 3 years.  

I      (begin) work as soon as I arrived. 

10.      (John - finish) painting the kitchen yet? 

11. I       (read) an interesting book last week. 

12. I       (pass) my exam, it is fantastic! 

13. Mary       (pass) her exam in 2017. 

14. My grandmother       (live) in the same house 

until the day she died. 

15. It      (start) to snow so we decided to go for a walk.  



 

121. FELADAT 

Válaszd ki a helyes igealakot! 

1. How long      a headache? 

 a. have you had   b. did you have 

2. Peter is a swimmer. He      three gold medals last 

year. 

 a. has won    b. won 

3. Mr and Mrs Fekete      in London for years, but they’re 

back in Hungary now. 

 a. have lived   b. lived 

4. I     Mr Harold for ages - he died when I was eight. 

 a. have known   b. knew 

5. I      Silvy for ten years - we still meet ever week. 

 a. have known   b. knew 

6. When Martin was little, he      to be a doctor. 

 a. has wanted   b. wanted 

7. That’s a really nice shirt? When      it? 

a. have you got   b. did you get 

8. I’m afraid I’m not hungry. I      . 

 a. have already eaten  b. already ate 

9. I      my exams, I am so happy. 

 a. have finished   b. finished 

 



 

122. FELADAT 

Egészítsd ki a párbeszédeket, használd a Present Perfect vagy a Simple 

Past igeidőket! 

1. ’I know Peter Parker.’  ’Really? How long       

(know) him?’ 

’Well, I          (know) him for ages.’ 

’When          first (meet) him?’ 

’I          (meet) him in 2015.’ 

 

2. ’It’s 9.30 in the morning.         (see) 

Mary this morning?’ 

’No, I      (see) her. I        

(see) her yesterday but I        (see) her today.  

I         (arrive) here at 8.30.’ 

 

3. ’Wow! This is a beautiful dress, Helen! When      

(buy) it?’ 

’I         (not buy) it.  

I        (have) it since last year.  

My sister         (gave) it to me for my birthday.’ 

’Oh, I         (never see) you in it.’ 

’Yes, I        (not wear) it yet.’ 

  



MEGOLDÓKULCS 

1. FELMÉRŐ FELADAT 

1. She has breakfast every morning. 2. She’s going shopping. 3. She’s got 

a new computer. 4. She reads a good book. 5. She can dance very well.  

6. She does the shopping every day. 7. She can read your book. 8. She’s 

not married. (She isn’t married.) 9. She’s got a new plate. 10. She’s 

Helen’s daughter. 11. She doesn’t eat a hamburger. 

2. FELMÉRŐ FELADAT 

1. She doesn’t go to the cinema every week. 2. He isn’t cooking in the 

kitchen. 3. I don’t like eating spaghetti. 4. They aren’t happy. 5. My 

mother can’t ski. 6. It isn’t cold in winter. 7. He hasn’t got brown hair.  

8. My neighbours don’t have breakfast. 9. George isn’t eating in the 

dining room. 10. I don’t speak English very well. 11. Tom and Jeff aren’t 

drinking coffee. 

3. FELMÉRŐ FELADAT 

1. Does she go to the cinema every week? 2. Is he cooking in the kitchen? 

3. Do I like eating spaghetti? 4. Are they happy? 5. Can my mother ski?  

6. Is it cold in winter? 7. Has he got brown hair? 8. Do my neighbours 

have breakfast? 9. Is George eating in the dining room? 10. Do I speak 

English very well? 11. Are Tom and Jeff are drinking coffee? 

4. FELMÉRŐ FELADAT 

1. When does she go to the cinema? 2. Where’s he cooking? 3. What do 

you like eating? 4. Who are happy? 5. Who can ski? 6. When is it cold?  

7. How does he go to work? 8. Whose neighbours have breakfast?  

9. Where’s George eating? 10. Where does he live? 11. What are Tom and 

Jeff drinking? 

5. FELMÉRŐ FELADAT 

1. is/’s 2. Does 3. does 4. are 5. Do 6. do 7. is/’s 8. doesn’t 9. are 10. is  

11. doesn’t 12. isn’t 13. are 14. doesn’t 15. are 16. Do 17. Are 18. are  

19. aren’t 20. Is 21. does 

6. FELMÉRŐ FELADAT 



1. c 2. b 3. b 4. on 5. a 6. 

7. FELMÉRŐ 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 20. it  

21. them 

8. FELMÉRŐ FELADAT 

1. b 2. b 3. a 4. b 5. a 6. a 7. b 8. a 9. a 10. b 11. a  

1. FELADAT 

1. No, but she’s going to buy a new coat soon. 2. No, but he’s going to read 

his newspaper soon. 3. No, but she’s going to go to church soon. 4. No, 

but we’re going to go to the cinema soon. 5. No, but they’re going to have 

a cup of coffee soon. 6. No, but she’s going to eat in a restaurant soon.  

7. No, but they’re going to watch the football match soon. 8. No, but he’s 

going to smoke a cigarette soon. 9. No, but I’m going to see the dentist 

soon. 10. No, but he’s going to swim soon.  

 

2. FELADAT 

(Használhatsz összevont alakot is!)  

1. He is going to eat/have his dinner. 2. She is going to walk her dog.  

3. He is going to paint a beautiful picture. 4. He is going to travel/fly to 

New York. 5. Mary is going to visit/talke to her best friend. 6. Jane and 

her friend are going to have coffee/talk/meet in a café. 7. Jane is going to 

have a bath. 8. Anne is going to make/sell/drink fresh lemonade. 9. His 

mother is going to send a parcel in the post office. 

3. FELADAT 

1. James étteremben fog enni. 2. A nagynénim délután meg fogja mosni a 

haját. 3. A gyerekeid délelőtt fogják megcsinálni a házi feladatot. 4. Mary 

és az anyja új ruhákat vesznek a következő héten. 5. Bob munka után 

haza fog sétálni/gyalog fog hazamenni. 6. Ma sok emailt fogok írni.  

7. Tina holnap farmert és pólót fog hordani. 8. Tom és Susan új autót 

vesz a következő hónapban. 9. Thomas és Bill DVD-t fognak nézni az 



este. 10. Az unokám holnap fog elmosogatni. 11. Lucy és a férje Floridába 

fognak repülni a következő nyáron. 

4. FELADAT  

1. helyes 2. helytelen (helyesen: She’s going to dance with James at the 
party.) 3. helytelen (helyesen: We’re going to move to a big house next 
month.) 4. helyes 5. helyes 6. helyes 7. helytelen (helyesen: You’re going 
to have a birthday party on Saturday.) 8. helyes 9. helytelen (helyesen: 
They’re going to play tennis in July.) 10. helytelen (helyesen: I’m going 
to make a delicious cake for my mother’s birthday.) 11. helyes 12. helyes  
13. helyes 14. helytelen (helyesen: His sister is going to travel to India in 
July.) 15. helyes 16. helyes 17. helytelen (helyesen: Fred’s going to spend 
his money in the afternoon. Bármilyen jövőre utaló határozószó jó, de az 
every day azt jelenti, minden nap, ami egy szokásos cselekvésre utal)  
18. helyes 19. helytelen (hiányzik a mondatból az alany, aki a cselekvést 
végzi, például: He is going to help his children with their homework.) 
20. helyes 21. helyes 22. helytelen (helyesen: His mother is going to 
make bread next week.) 23. helyes 

5. FELADAT 

1. My sons are going to visit their grandmother. 2. Helen’s going to drink 
two glasses of water. 3. Liz’s going to write a book. 4. I’m going to watch a 
good film. 5. My grandfather’s going to have dinner in a good restaurant. 
6. The businessman’s going to sell his office. 7. Martin ’s not going to 
drink milk. 8. Pamela’s husband’s going to sleep on the sofa.  
9. The children are going to play in the garden. 10. His/Her 
grandchildren are going to have lunch with him/her. 11. Your neighbours 
are going to cook in the garden.  

6. FELADAT 

1. I’m not going to learn English. 2. She isn’t going to dance at the party. 
3. We aren’t going to move to a big house. 4. Mary isn’t going to take the 
kids to the park. 5. James isn’t going to make spaghetti. 6. I’m not going 
to meet some friends. 7. My children aren’t going to play at school. 8. We 
aren’t going to stay in a hotel. 9. They aren’t going to play tennis with me. 
10. My grandmother isn’t going to make a delicious cake. 11. Nancy isn’t 
going to call her friend. 

7. FELADAT 

1. I’m not going to invite Jack to my party. 2. The girl isn’t going to eat 

the cake. 3. You aren’t going to eat the fish. 4. I’m not going to write 

another book. 5. Helen isn’t going to have bread and butter for breakfast. 



6. Peter isn’t going to pay by credit card in the shop. 7. My mother isn’t 

going to buy milk in the supermarket. 8. The girl isn’t going to do her 

homework. 9. We aren’t going to school today. 10. I’m not going to take 

my umbrella. 11. Your neighbours aren’t going to play the piano 

tomorrow. 

8. FELADAT 

1. He isn’t going to get up at six. 2. She isn’t going to give you a piece of 

cake. 3. Jack isn’t going to drink his coffee. 4. We aren’t going to drive to 

work. 5. She isn’t going to swim. 6. I’m not going to eat spinach. 7. She 

isn’t going to sleep in her bed. 8. Janet isn’t going to be sad today.  

9. Mark isn’t going to wear his shoes today. 10. My mother isn’t going to 

do the washing up. 11. He isn’t going to use the toilet. 

9. FELADAT 

1. I’m not going to buy those old books. 2. Jane isn’t going to stay at 

home. 3. Bobby isn’t going to swim in cold water. 4. They aren’t going to 

eat cake in that café. 5. He isn’t going to talk to his wife this afternoon.  

6. My mother isn’t going to do the shopping. 7. Bob and Jim aren’t going 

to ski in winter. 8. I’m not going to eat meat. 9. Jane isn’t going to think 

about John. 10. We aren’t going to stay in this hotel. 11. She isn’t going to 

watch television. 

10. FELADAT 

1. Are we going to play a new computer game? 2. Is she going to buy a 

present for her mother? 3. Are we going to move to a big house? 4. Is 

Mary going to have a picnic in the park? 5. Is James going to drive to his 

workplace? 6. Am I going to meet any friends? 7. Are my children going 

to walk to the busstop? 8. Are you going to visit your aunt? 9. Are they 

going to play tennis with me? 10. Is your grandmother going to make a 

delicious cake? 11. Is Nancy going to call her friend? 

11. FELADAT 

1. Keresni fogsz állást? 2. Janet Thomas-szal fog dolgozni? 3. Fognak 

velünk kávézni? 4. Azok a férfiak új épületeket fognak tervezni ebben a 

városban? 5. Hova utaznak el nyaralni? 6. Péter repülővel fog New 

Yorkba menni? 7. Jane férjhez fog menni? 8. James és Hannah 



Milánóban fognak élni? 9. A jövő héten fogod megmosni a hajad? 10. A 

nénikéd jövőre fog Amerikába utazni? 11. Péter franciául fog tanulni?  

12. FELADAT 

1. Where 2. What 3. How 4. When 5. How often 6. Who 7. Where 8. Who  

9. What 10. When 11. Where 12. How many 13. When 14. What 15. What 

16. When 17. What 18. Where 19. Where 20. Who 

13. FELADAT 

1. Hol fogsz megszállni Madridban? Szállodában. 2. Mit fogsz enni abban 

az étteremben? Pizzát. 3. Hogyan fognak utazni? Autóval. 4. Mikor fog 

visszajönni? Hétfőn. 5. Milyen gyakran fogod etetni a macskád? Naponta 

kétszer. 6. Kihez fog hozzámenni? 7. Hol fogsz enni? Otthon. 8. Kivel fog 

beszélgetni Peter barátja? Az anyjával. 9. Mit fognak nézni? Foci 

mérkőzést. 10. Mikor fogod meglátogatni a nagymamád? Jövő héten.  

11. Hol fogsz ebédelni? Az irodámban. 12. Hány napot fog Mr Spencer 

vidéken tölteni? Egy hetet. 13. Mikor fog Brusselbe utazni David? A 

nyáron. 14. Mit fog árulni Maria? A csirkéit. 15. Mit fogsz küldeni 

édesanyád születésnapjára? Egy érdekes könyvet. 16. Mikor fogod 

bevenni a piruláid? Egy perc múlva. 17. Mit fog Helen a bulin viselni? 

Rózsaszín ruhát. 18. Hova fognak elköltözni a szüleid? Egy nagy házba. 

19. Hol fogja keresni David a szemüvegét? Otthon. 20. Kiket fog Mr 

Brown meghívni vacsorára? A szomszédait. 

14. FELADAT 

1. Who are you going to meet in the afternoon? 2. What are you going to 

have/eat for breakfast? 3. Is Mary going (to go) to the party? 4. Are you 

going to sell your old dresses/clothes? 5. Why are you going to talk 

to/with him/her? 6. Is your mother going to travel this summer? 7. When 

are you going to feed my chickens? 8. Is John going to marry Helen?  

9. Why are you going to wash his/her car? 10. When’s your mother going 

to clean the house? 11. When are you going to write a letter/letters to 

your grandparents? 

15. FELADAT 

1. No, he is not./No, he isn’t. 2. Yes, she is. 3. Yes, she is. 4. No, he is 

not./No, he isn’t. 5. No, she is not./No, she isn’t. 6. Yes, he is. 7. Yes, she 



is. 8. Yes, they are. 9. No, they are not./No, they aren’t. 10. No, he is 

not./No, he isn’t. 11. Yes, she is. 12. No, she is not./No, she isn’t. 

16. FELADAT 

Az összes kérdésre ez lehet a válaszod: Yes, I am. vagy: No, I am not./No, 

I’m not.  

Megjegyzés: Yes, I’m. nem helyes, mert igenlő rövid válasznál nem lehet 

összevonni! 

17. FELADAT 

1. It’s going to snow. 2. He’s going to steal. 3. She has a lot to do. She’s 

going to work late. 4. She’s going to have a baby. 5. She’s going to eat 

some cake. 6. He’s going to spill the coffee. 7. Janet’s going to make 

bread. 

18. FELADAT 

1. b 2. a 3. b. 4. b 5. b 6. a 7. a 8. a 9. a 10. b 

19. FELADAT 

1. He’s having a party next Monday. 2. No, he isn’t. He’s playing football 

tonight. 3. Yes, he is. 4. He’s doing the washing up after dinner. 5. Yes, he 

is. He’s playing tennis on Friday this week. 6. He’s doing the shopping at 

4.00 p.m. 7. No, he isn’t. He’s washing his car on Tuesday. 8. He’s 

visiting his mother tomorrow afternoon. 

20. FELADAT 

Minden kérdésre e két válasz valamelyike a helyes: Yes, I am. No, I’m 

not. Ha egész mondattal is szeretnél válaszolni, bátran küldd el nekem a 

noemi@onlineangol.com emailcímre és kijavítom neked. A tárgymezőbe 

írd be: BB2-20. feladat 

21. FELADAT 

1. a 2. b 3. a 4. a 5. c 

22. FELADAT 

1. Your father’s arriving at four o’clock tomorrow. 2. He’s travelling to 

Italy next week. 3. I’m visiting my cousin in Budapest this week. 4. I’m 

mailto:noemi@onlineangol.com


going by bus to London on Thursday. 5. They’re staying in a hotel next 

summer. 6. They aren’t going on holiday this summer. 7. Ann’s starting 

university in September. 8. Are you travelling to Bristol tomorrow?  

9. What are you doing tomorrow morning? 10. We’re meeting Kate at the 

airport. 11. I’m not having lunch with you tomorrow. 

23. FELADAT 

1. are playing 2. don’t like 3. ’s going 4. do you meet 5. ’m meeting 6. stay 

7. Does your brother make 8. are getting 9. visits 10. is visiting 11. watch 

12. Are you having 13. go 14. are coming 15. Do they speak 16. is making   

24. FELADAT 

1. was 2. Were 3. was 4. Were 5. were 6. were 7. was 8. was 9. was 10. was 

11. were 12. was 13. Was, was 14. were 15. were 16. Were 17. was  

18. Were 19. Were 20. were 

25. FELADAT 

1. Michael Jackson énekes volt. 2. Tegnap otthon voltál? (Tegnap otthon 

voltatok?) 3. Tegnap nagyon mérges volt. 4. Tommal voltak az 

étteremben a múlt héten? 5. Tom és Helen nem voltak nagyon boldogok 

együtt. 6. Tavaly nyáron nem voltak Olaszországban. 7. Nem volt nagyon 

meleg a házban. 8. Délelőtt/Reggel ágyban voltam. 9. Mikor született ez a 

férfi? 10. Jane nem volt velünk a szállodában. 11. A gyerekeik egész nap a 

parkban voltak. 12. A nagynénje a múlt hónapban volt nyaralni.  

13. Charlie Chaplin tudós volt? Nem, nem az volt. 14. Nagyon jó levelek 

voltak. 15. Lucy és a fivére itt voltak múlt héten. 16. Boldog voltál a 

férjeddel? 17. A tenger egy kicsit hideg volt. 18. Aludtak a strandon?  

19. Az utcák koszosak voltak? 20. Az emberek nem voltak kedvesek 

Párizsban. 

26. FELADAT 

1. was 2. were 3. were 4. was 5. was 6. was 7. were 8. was 9. was 10. was 

11. were 12. were 13. were 14. were 15. were 16. was 17. were  

A tavalyi nyár csodás volt. Én és a férjem Spanyolországban voltunk 

nyaralni. Minden nap a strandon voltunk, mert nagy forróság volt. Az ég 

kék volt, és minden nap csodás volt. A kutyánkkal, Hipsy-vel voltunk ott. 

Hipsy minden nap a tengerben volt. A tenger hideg volt, de Hipsy nagyon 



boldog volt ott. Sok ember volt a strandon. Voltak ott nők, férfiak és 

gyerekek, de nem voltak kutyák, csak Hipsy. A gyerekek boldogok voltak, 

mert Hipsy-vel voltak a vízben. Hipsy a vízben volt a gyerekekkel, mi 

pedig a homokon voltunk egy könyvvel és egy magazinnal. 

27. FELADAT 

1. Was the weather bad? No, it wasn’t. It was hot. 2. Where were Gina 

and her husband every day? They were on the beach. 3. Were they with 

their children? No, they weren’t. They were with their dog. 4. Were there 

children on the beach? Yes, there were. 5. Were there other dogs on the 

beach? No, there weren’t. 6. Why were the children happy? Because they 

were with Hipsy. 7. Were Gina and her husband in the water? No, they 

weren’t. 8. Was their dog in the sea? Yes, it was. 9. Was the sea warm? 

No, it wasn’t. It was cold.  

28. FELADAT 

1. helped 2. washed 3. lived 4. studied 5. loved 6. cried 7. played  

8. enjoyed 9. planned 10. stopped 11. agreed 12. borrowed 13. walked  

14. used 15. married 16. watched 17. closed 18. started 19. liked  

20. traveled/travelled 21. needed 22. looked 23. waited 

29. FELADAT 

1. Későn érkeztek a partira szombaton. 2. A múlt héten gyalog mentem 

munkába. 3. Tavaly házasodtunk össze templomban. 4. Az állomáson 

várt rám kettő órakor. 5. George meghívott minket a bulijába.  

6. A kertben kereste a macskát. 7. Egy másik városba akartam költözni.  

8. Henry-nek szüksége volt a könyvre a múlt héten. 9. Felvette a telefont, 

és a barátja volt az. 10. A nagynénje kölcsönkérte az új biciklimet.  

11. A film 6.30-kor kezdődött. 

30. FELADAT 

1. played 2. worked 3. cooked 4. rained 5. lived 6. studied 7. stopped  

8. watched 9. liked 10. traveled/travelled 11. stayed 12. planned  

13. helped 14. used 15. enjoyed 16. washed 17. listened 

31. FELADAT 



1. I liked watching TV when I was young. 2. We traveled to Mexico by 

plane last year. 3. My grandparents married in a small village in 1978.  

4. They stopped working at noon. 5. I washed my daughter’s clothes last 

week. 6. His son studied in his bedroom every day. 7. We played tennis 

every day in May. 8. We stayed at/in my uncle’s house last winter. 9. My 

cousin visited me last weekend. 10. On Thursday I wanted to buy a new 

dress for the party. 11. Kate finished her homework early yesterday. 

32. FELADAT 

1. She helped me washing. 2. Margaret played with her daughter last 

week. 3. It rained a lot last week. 4. My cousins stayed in this village last 

summer. 5. Bob visited his friends every day. 6. The little baby cried in 

the room. 7. They married in church last month. 8. I walked to work 

yesterday. 9. Our parents travelled to Paris last summer. 10. We enjoyed 

our meal in the restaurant. 11. Frank looked for his new book. 

33. FELADAT 

1. He didn’t need a new camera. 2. They didn’t travel to New York last 

summer. 3. His brother didn’t play tennis with me yesterday. 4. Her 

children didn’t stop learning languages last year. 5. Their friend didn’t 

finish work at 5.00. 6. His father didn’t smoke in the flat. 7. The dog 

didn’t wait for Tom in front of the shop. 8. My cat didn’t need any food 

and water. 9. Our neighbours didn’t move to Chicago last week. 10. My 

children didn’t look for money in the garden. 11. Our children didn’t want 

to go to bed early. 

34. FELADAT 

1. I didn’t visit my grandparents last month. 2. Helen didn’t help her 

mother last week. 3. They didn’t go to the mountains last winter. 4. His 

grandmother didn’t go shopping last Saturday. 5. My cat didn’t drink 

milk last weekend. 6. His wife didn’t drive to work last month. 7. It didn’t 

rain last night. 8. My mother didn’t make breakfast yesterday. 9. His 

cousin didn’t stay in a hotel last summer. 10. They didn’t go to the 

cinema last night. 11. Our grandmother didn’t make chocolate biscuits 

last Sunday.  

35. FELADAT 



1. Mrs Wilson nem kelt korán tegnap. 2. Mary és Olga nem ment tegnap 

este moziba. 3. George nem vett új öltönyt a múlt héten. 4. A nagy-

mamám nem nézett tévét a múlt hónapban. 5. Az unokatestvére nem vett 

új kabátot tavaly télen. 6. Ma délelőtt nem nyitottad ki az ablakot.  

7. Nem ment Londonba három nappal ezelőtt. 8. Nem főztük meg a 

csirkét ma délelőtt. 9. Mrs Morris nem mosta fel a padlót múlt héten.  

10. Bob nem várt Helenre a templom előtt. 11. A nagyapád nem vette be 

tegnap a tablettáit. 

36. FELADAT 

1. didn’t use 2. didn’t go 3. didn’t go 4. didn’t make 5. didn’t finish  

6. didn’t buy 7. didn’t make 8. didn’t cry 9. didn’t invite 10. didn’t drink 

11. didn’t travel 12. didn’t like 

37. FELADAT 

1. Did they arrive late for the party? 2. Did you walk to work last week?  

3. Did Bob and Marnie marry in church last year? 4. Did she wait for me 

at the station? 5. Did George invite us to his party? 6. Did she look for the 

cat in the garden? 7. Did you want to move another city? 8. Did Henry 

need that book last week? 9. Did she answer the phone? 10. Did his aunt 

borrow my new bicycle? 11. Did the film start at 6.30? 

38. FELADAT 

1. Did it rain yesterday? 2. Did his grandmother go shopping yesterday? 

3. Did Henry’s wife drive to work last week? 4. Did your son get up early 

on Tuesday? 5. Did your mother cook yesterday? 6. Did your father eat 

biscuits for lunch yesterday? 7. Did Mary have breakfast on Monday?  

8. Did Mandy visit her grandmother in hospital yesterday? 9. Did his cat 

eat meat last week? 10. Did the neighbours cook in the garden last 

month?   

 

39. FELADAT 

1. Where did you watch TV? 2. How often did they go to the cinema?  

3. What did your mother buy in the shop? 4. When did his grandfather 

die? 5. What time did she start cooking? 6. How did James take the pills? 

7. Why did your parents travel to Brussel? 8. When did they have dinner? 



9. What did you do at 2 o’clock? 10. Why did they walk to work?  

11. Where did Helen and Jane watch television? 

40. FELADAT 

1. What did you do yesterday morning? 2. Where did Mary have lunch 

yesterday? 3. When did you arrive home on Saturday? 4. How did you go 

to work on Monday? 5. Why did you stop smoking? 6. What did you wear 

at the party? 7. When did James steal those books? 8. When did John 

Lennon write this song? 9. Why did your mother get up late? 10. What 

did your parents have for breakfast on Sunday? 

41. FELADAT 

1. were 2. did 3. did 4. were 5. did 6. was 7. was 8. did 9. did 10. were  

11. did 12. were 13. was 14. did 15. was 16. did 17. was 18. did 19. was  

20. did 21. did 22. were 23. was 

42. FELADAT 

1. No, he didn’t. 2. Yes, he did. 3. Yes, it did. 4. Yes, he did.  

5. No, she didn,’t. 6. No, she didn’t. 7. Yes, he did. 8. Yes, he did. 

43. FELADAT 

1. No, she didn’t. 2. No, she didn’t. 3. Yes, they did. 4. Yes, I did./Yes, we 

did. 5. No, they didn’t. 6. Yes, he did. 7. No, she didn’t. 8. Yes, he/she did. 

9. Yes, they did. 10. No, we/I didn’t. 11. No, she didn’t. 12. Yes, I did.  

13. No, they didn’t. 14. Yes, she did. 15. No, they didn’t. 16. Yes, he did.  

17. No, it didn’t. 18. Yes, she did. 19. Yes, we did. 20. No, he didn’t. 

44. FELADAT 

Az összes kérdésre vagy ez: Yes, I did. vagy ez a helyes válasz: No, I 

didn’t. 

45. FELADAT 

1. come 2. find 3. give 4. do 5. eat 6. drink 7. buy 8. pay 9. sleep 10. read 

11. speak 12. spend 13. wear 14. take 15. meet 16. go 17. hear 18. feel  

19. cut 20. cost 21. run 22. steal 

46. FELADAT 



1. A barátom vett egy új ruhát a múlt héten. 2. Hétfőn a szupermarketben 

vásároltunk be. 3. Sok sört ivott a kocsmában. 4. Pirítóst ettünk reggelire. 

5. Hét órakor ment haza. 6. 8.30-kor reggelizett. 7. Két órakor ment el 

otthonról. 8. Tegnap az apám készített reggelit. 9. Sokat fizettünk ezért a 

házért. 

47. FELADAT 

1. went - Tegnap későn mentek aludni. 2. drank, was - Sok vizet ittam, 

mert meleg volt. 3. ate - A múlt héten egy jó étteremben ettünk.  

4. bought - A múlt héten vette az új ruháit. 5. read - Sok könyvet 

olvastam a télen. 6. wrote - Levelet írt a bátyjának. 7. spoke - Ma 

délelőtt beszéltem a lányommal. 8. left - Az unokám 6 órakor ment el 

otthonról. 9. told - A nagymama egy nagyon érdekes történetet mesélt az 

unokáinak. 10. sang - Az apám a fürdőszobában énekelt. 11. found - A 

szekrényben találta meg a régi táskáját. 

48. FELADAT 

1. My aunt didn’t visit us this weekend. Did my aunt visit us this 

weekend? 2. Mary didn’t listen to music with her friends. Did Mary listen 

to music with her friends? 3. You didn’t invite James and his brother to 

your party. Did you invite James and his brother to your party? 4. The 

students didn’t walk down the street with their teachers. Did the students 

walk down the street with their teachers? 5. Your father didn’t wash his 

car yesterday. Did your father wash his car yesterday? 6. They didn’t live 

in Chicago four years ago. Did they live in Chicago four years ago?  

7. Helen didn’t open the door. Did Helen open the door? 

49. FELADAT 

RENDHAGYÓ: run, wear, give, think, speak, go, fly, swim, spend, 

sleep, have, be, get, make, drive, sing, sit, lose 

SZABÁLYOS: finish, play, work, paint, visit, travel, use, bake, cook, 

close, listen, rain, borrow, answer, ask, need, invite 

50. FELADAT 

1. My mother left the windows open in the morning. 2. My grandmother 

left home an hour ago. 3. Who did you talk to in the shop in the 

afternoon? 4. Jane didn’t buy a new dress this summer. 5. I dreamt 



of/about a beautiful house last night. 6. Why did you borrow Arthur’s 

bicycle? 7. Did you like the film? 8. Many years ago it was difficult to live 

without electricity. 9. I didn’t finish my homework yesterday. 10. James 

got a good job in a big company. 11. Why didn’t you invite my cousins to 

your party? 

51. FELADAT 

1. c) had 2. a) took 3. a) left 4. b) painted 5. c) played 6. a) didn’t make  

7. c) helped 8. a) enjoyed 9. b) looked 10. a) asked 11. a) started 

52. FELADAT 

Ezek példamondatok, számtalan variáció lehet. Mondataid szívesen 

kijavítom, küldd be a noemi@onlineangol.com címre, a tárgymezőbe ezt 

írd bele: BB2-52 

1. did - She did the shopping in the supermarket near her home.  

2. thought - I thought about James all day. 3. cry - The baby cried in 

his bedroom. 4. enjoyed - I enjoyed dancing with Jim in the club.  

5. slept - I slept two hours yesterday. 6. played - Thomas played tennis 

every weekend. 7. kissed - Jimmy kissed Mary in front of the shop.  

8. wasn’t - I wasn’t very happy in that country. 9. designed - Who 

designed that building? 10. arrived - Mat arrived late. 11. had - I had 

lunch in a café. 

53. FELADAT 

1. Nem voltunk iskolában szombaton. 2. Jól érezted magad?  

3. Shakespeare sok gyönyörű színdarabot írt. 4. A fivérem segített nekem 

a házi feladatomban. 5. Mikor kezdtél el dolgozni? 6. Hány órát aludtál 

éjszaka? 7. Hol találkoztál Charles-szal? 8. Nem mosogattam el reggel.  

9. Miért voltál mérges? 10. Hozzá akart menni feleségül. 11. Nem küldtem 

el a leveleket, mert nem volt pénzem. 

54. FELADAT 

1. When was the last time you went on holiday? I went on holiday a year 

ago. 2. When was the last time you visited a museum? I visited a museum 

two months ago. 3. When was the last time you came home late? I came 

home late a day ago. 4. When was the last time you ate a banana? I ate a 

banana two weeks ago. 5. When was the last time you cut your finger? I 
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cut my finger three months ago. 6. When was the last time you went to 

the dentist? I went to the dentist four months ago. 7. When was the last 

time you bought a winter coat? I bought a winter coat ten years ago.  

8. When was the last time you bought a new mobile? I bought a new 

mobile eleven years ago. 9. When was the last time you were late for 

work? I was late for work six years ago. 10. When was the last time you 

played football? I played football thirty years ago. 11. When was the last 

time you you saw a horse? I saw a horse two months ago. 12. When was 

the last time you cleaned your room? I cleaned my room two days ago. 

13. When was the last time you walked in a park? I walked in a park two 

months ago. 14. When was the last time you were sick? I was sick four 

years ago. 15. When was the last time you drank lemonade? I drank 

lemonade a year ago. 

55. FELADAT 

1. Tennél nekem egy szívességet kérlek, és segítenél megmozdítani ezt az 

asztalt? 2. Nem tudok elmosogatni, elvágtam az ujjaim. 3. Egy óráig 

tartott, míg kitakarítottam a fiam szobáját. 4. Szívességet tehetsz a 

nagynénidnek azzal, hogy kitakarítod a házát. 5. Jövő héten be fogsz 

vásárolni? 6. Utálok mosni, szükségem van egy mosógépre. 7. Sosem 

takarít, a lakása koszos. 8. Az anyám minden nap megfőz, és finom 

ételeket készít. 9. Milyen gyakran szoktál mosogatni? 10. Ma nem tudok 

megfőzni, későn fogok hazaérni. 11. Az anyám korán szokott felkelni, és 

kertészkedik. 12. Nem mosott ki, mindenhol koszos ruhák vannak.  

13. Nem fogok neki szívességet tenni, mert utálom. 14. Egy órával ezelőtt 

portalanítottam, de minden nagyon piszkos. 15. Tegnap az időjárás 

nagyszerű volt, ezért a lányaimmal kertészkedtünk. 16. Túl lusta voltam 

ahhoz, hogy kertészkedjek. 17. Minden tőle telhetőt megtett, hogy finom 

vacsorát készítsen. 18. A nagymamám nem tud bevásárolni, mert nagyon 

öreg. 19. Nem tud ma délután kertészkedni, esik az eső. 20. James nem 

vásárolt be a múlt héten, mert az irodájában dolgozott. 21. Ki szokott 

megfőzni a családodban? 

56. FELADAT 

1. do the gardening 2. do the cooking 3. do the cleaning 4. do the dusting 

57. FELADAT 



1. do… favour 2. doing the washing 3. does the cooking 4. does the 

cleaning/dusting 5. do the cooking 6. doesn’t do the washing 7. did the 

gardening 8. favour 9. do the shopping 10. doing the gardening/to do the 

gardening 11. a favour 12. do the cleaning 13. best  

58. FELADAT 

1. b 2. a 3. c 4. a 5. b 6. b 7. b 8. b 9. c 10. b 11. c 

59. FELADAT 

1. is having a baby/is going to have a baby 2. had a bath 3. is having a 

drink/is going to have 4. did you have dinner 5. had a car accident  

6. had a dream 7. are not going to have a holiday/are not having a holiday  

8. have breakfast 

60. FELADAT 

1. Fürödni szeretsz vagy tusolni? 2. Mikor voltál utoljára megfázva?  

3. Szeretek teázni reggel. 4. Utoljára mikor kávéztál? 5. Általában mit 

szoktál reggelizni? 6. Munka után gyakran iszogatunk egy kocsmában.  

7. Gyakran cigarettázik, amikor ideges. 8. Gyakran szoktál álmodni?  

9. Nagyon szép étteremben vacsoráztunk. 10. Jól érezte magát Mary a 

legutóbbi nyaralásán? 11. Általában mikor szoktál/szoktatok ebédelni? 

12. Tényleg jól érzed itt magad? 13. Nem reggeliztem, mert nem voltam 

éhes. 14. Annak a hölgynek gyermeke lesz? 15. Nem akarsz úszni a 

tengerben? 16. Nem hiszem, hogy van elég pénzünk, hogy idén nyaralni 

menjünk. 17. Le akarok tusolni, mielőtt elmegyek szórakozni. 18. Mary 

nem tud munkába menni, beteg. Meg van fázva. 19. Balesetet szenvedett, 

de ne aggódj, jól van. 20. Mindig az iskolában ebédelek.  

61. FELADAT 

1. have a dream 2. have a bath 3. have a holiday 4. have an accident  

5. have a cold 6. have dinner 7. have a shower 8. have a cold 

62. FELADAT 

1. have (a cup of) coffee 2. is having a drink 3. have a dream 4. Did you 

have a holiday 5. had a good time 6. did not have a bath 7. had an 

accident 8. are having lunch 9. have a swim 10. have a cold 11. have a 

headache 12. have a dream 



63. FELADAT 

1. a) 2. c) 3. b) 4. c) 5. c) 6. a) 7. b) 8. c) 9. b) 10. a) 11. c) 

64. FELADAT 

1. She has a headache. (ha összevontad a she és has szavaat, az helytelen) 

2. Mary’s got a new boyfriend. 3. I’ve got a headache. 4. They haven’t got 

children. 5. Do you have a new car? 6. Do you have a television? No, I 

don’t. 7. She has long, brown hair. 8. My mother hasn’t got a garden.  

9. My friend has a new job. 

65. FELADAT 

1. She had a headache. 2. Mary had a new boyfriend. 3. I had a headache. 

4. They didn’t have children. 5. Did you have a new car? 6. Did you have a 

television? No, I didn’t. 7. She had long, brown hair. 8. My mother didn’t 

have a garden. 9. My friend had a new job. 

66. FELADAT 

1. helyes 2. helytelen (helyesen: Did your parents have a house?)  

3. helytelen (helyesen: She doesn’t have any money.) 4. helyes  

5. helytelen (helyesen: Henry had an accident last week.) 6. helyes  

7. helyes 8. helytelen (helyesen: I’ve got a sister and a brother. vagy: I 

have a sister and a brother.) 9. helytelen (helyesen: Fred and Alice have 

got three dogs.) 10. helytelen (helyesen: I didn’t have a bath, I had a 

shower in the morning.) 11. helytelen (helyesen: Yes, I have) 12. helyes 

13. helyes 14. helytelen (helyesen: How many books have you got on your 

table? vagy: How many books do you have on your table?) 15. helytelen 

(helyesen: They had a holiday by the sea.) 16. helyes 17. helytelen 

(helyesen: What do you have in your bag?/What have you got in your 

bag?) 18. helyes 19. helytelen (helyesen: I didn’t have a headache.) 

67. FELADAT 

1. Mit kell csinálnod ma délután? 2. Tegnap meg kellett látogatnom a 

nagymamámat. 3. Ma nem kell bevásárolnom, tegnap megcsináltam.  

4. Meg kell főznie a hétvégére. 5. Ki kell takarítaniuk a lakásukat?  

6. Utálom, hogy korán kell felkelnem reggel. 7. Nem kell sietnünk, sok 

időnk van. 8. A múlt héten anyámnak kellett a gyerekeimet iskolába 



vinni. 9. Alexnek segítenie kell a testvérének a házi feladatában.  

10. A kisbabának tíz órát kell aludnia naponta.  

68. FELADAT 

1. Do you have to meet 2. has to send 3. don’t have to buy 4. don’t have to 

buy 5. has to call 6. doesn’t have to take 7. Does she have to get up 8. have 

to wear 9. do I have to do 10. doesn’t have to go 11. Does your aunt have 

to go 12. did Ann have to make 

69. FELADAT 

1. I have to meet 2. has to 3. don’t have to 4. has to 5. have to  

6. have to, don’t have to 7. have to 8. have to 9. don’t have to 10. don’t 

have to 11. doesn’t have to  

70. FELADAT 

1. My mother doesn’t have to get up early, because she doesn’t work.  

2. I have to get up early today, because I am having a meeting.  

3. The students don’t have to go to school on Sunday. 4. I’m very tired. I 

have to go home and have a rest/relax. 5. The baby is sleeping. We have 

to be quiet. 6. Mary has to be at home before midnight. 7. Yesterday you 

didn’t have to write letters. 8. Frank doesn’t have to to go the super-

market. 9. I didn’t have to kiss my aunt Hannah. 10. I had to wash my 

son’s hands. 

71. FELADAT 

1. A taxi sofőröknek udvariasnak kell lenniük. 2. A tanulóknak nem 

szabad hiányozniuk az óráról. 3. Vízumot kell szereznem, ha el akarok 

mennyi az országomból. 4. Nem szabad/Tilos dohányoznod nyilvános 

helyen. 5. Nyakkendőt kell hordanod a munkahelyeden. 6. Tilos 

felvenned a telefonod, amikor vezetsz. 7. Munka közben tilos enned.  

8. Minden utasnak be kell csatolni az övét. 9. Keményen kell dolgoznod. 

10. Munkaidőben nem szabad aludnod. 

72. FELADAT 

1. must 2. must not 3. must not 4. must 5. must 6. must not 7. must  

8. must not 9. must 10. must 11. must not 12. must not 13. must not  

14. must 15. must not 16. must not 17. must not 



73. FELADAT 

1. at 2. in 3. on 4. at 5. at 6. on 7. on 8. at 9. in 10. in 11. at 12. on 13. at  

14. on 15. at 16. in 17. on 18. in 19. at 

74. FELADAT 

1. 9 órakor értekezletem lesz. 2. Szoktál dolgozni szombatonként?  

3.  Tavaly júniusban Budapestre mentem. 4. A boltok éjfélkor zárnak be. 

5. Chris ebédidőben érkezett haza. 6. Magyarországon gyakran esik a hó 

decemberben. 7. Szombaton délben találkoznak. 8. A vonatom 6.45-kor 

indul. 9. A születésnapja október negyedikén van. 10. Jelenleg elfoglalt 

vagyok. 

75. FELADAT 

1. in 2. on 3. on, at, in 4. in 5. in 6. at 7. in 8. at, in 9. in 10. in 11. in 12. at 

13. at 14. on 15. on 16. at 17. in 

76. FELADAT 

1. Ne zavarj, dolgozom! 2. Menj kórházba, beteg vagy! 3. Ne futbalozz 

szünetekben! 4. Ne gondolj Mary-re! 5. Kapcsold ki a mobilod! 6. Itt írd 

alá kérlek! 7. Igyál egyet! 8. Kérlek, csináld meg a házid! 9. Mondd meg 

Helennek, hogy szereted! 10. Nyisd ki kérlek az ablakot, hőség van 

idebenn! 

77. FELADAT 

1. Don’t touch 2. Don’t forget 3. Don’t climb 4. Speak 5. Wash 6. Open  

7. Close 8. Don’t eat 9. Don’t eat 10. Call 11. Don’t stay 12. Don’t play  

13. Make 14. Take 15. Tell 

78. FELADAT 

1. Don’t eat this cake. 2. Don’t drink this wine. 3. Don’t open the door.  

4. Don’t cross the street. 5. Don’t tell him your address. 6. Don’t drink 

this water, it is cold. 7. Don’t drink alcohol. 8. Don’t touch my money. 

9. Don’t speak quickly. 10. Don’t use this knife. 

79. FELADAT 

1. Buy a newspaper and read it. Vegyél egy újságot és olvasd el! 2. Take 

the butter out of the fridge. Vedd ki a vajat a hűtőből! 3. Put the potatoes 



into the water and cook them for 25 minutes. Tedd a krumplit a vízbe, és 

főzd 25 percig. 4. Take the children into the park and look after them. 

Vidd ki a gyerekeket a parkba, és vigyázz rájuk! 5. Find your keys and 

open the door. Találd meg a kulcsaid, és nyisd ki az ajtót! 6. Go home 

and listen to music. Menj haza, és hallgass zenét! 7. Go home and do 

your homework. Menj haza, és csináld meg a házid! 8. Find a new house 

and buy it. Találj egy új házat, és vedd meg! 9. Go to the chemist’s and 

buy some medicine. Menj el a gyógyszertárba, és vegyél orvosságot! 

80. FELADAT 

1. few newspapers 2. little sugar 3. little flour 4. little wine 5. few books  

6. few biscuits 7. few children 8. little paper 9. few girls 10. few friends  

11. little milk 12. little money 13. few euros 14. few babies 15. little water 

16. few cars 17. little coffee 18. few bottles of water 19. few dollars  

20. little sand 

 

81. FELADAT 

1. Volt egy kis eső ezen a héten. 2. Kis alvásra van szükségem. 3. Pár 

barátom jön hozzám bulizni. 4. Szeretnék enni egy kis kekszet. 5. Nagyon 

kevés időm van, így kérlek, próbáld meg elmondani, amit el kell 

mondanod. 6. A múlt héten elveszítette a munkáját, így nagyon kevés 

pénze van. 7. Nem kérek több bort. Még van egy kevés. 8. Jane-nek kevés 

barátja van, és gyakran van otthon egyedül. 9. Kaphatnék egy kevés 

cukrot a kávémba? 10. Kérsz egy kis rizst?   

82. FELADAT 

1. a little 2. a lot of 3. few 4. a few 5. much 6. some 7. a little 8. lots of  

9. little 10. a little 11. many 12. any 13. a little 14. a few 15. lots of 16. a few 

17. little 18. little 19. a few 

83. FELADAT 

1. Kaphatnék egy kis bort? 2. Sok drága étterem van ebben a városban.  

3. Van néhány bolt a házam közelében. (az A miatt nem fordítanám 

kevéssel, mert az magyarul negatív nézőpont lenne itt) 4. A szüleim pár 

percen belül indulnak otthonról. 5. Nincs sok időm erre. 6. Ma délután 

barátokkal találkozom. (a some szó nem fordítanám néhány szóval, 

hiszen nem ezt jelenti, hanem azt, hogy valamennyi, tehát magyarra nem 



feltétlen fordítod) 7. Nagyon kicsi lakásban laknak, mert kevés pénzük 

van. 8. Sok barátja van az iskolában. 9. Kevés víz van a medencében, nem 

tudunk úszni. 10. Kaphatnék még egy kis kávét? 11. Sok barátod van?  

12. Vannak otthon képesújságaid? 13. „Szoktál húst enni?” „Igen, 

keveset.” 14. Csak kevés esős nap volt augusztusban. 15. Ennek a 

növénynek sok víz kell. 16. Bob és Henry vártak pár percet, majd 

elindultak. 17. Kevés pénzt takarít meg havonta. 18. „Van pénzed?” „Nem, 

nagyon kevés.” 19. Helen néhány napot töltött Londonban. 

84. FELADAT 

1. Bob has (got) a few plans. 2. We saw a few people in the restaurant.  

3. There is little petrol in my car. 4. These plants need a little water.  

5. Not many children like vegetables. Few children eat spinach. 6. Can 

you come with me to the cinema? I have a little money. 7. Mark’s always 

angry. That’s why he has few friends. 8. The party was good. There were a 

few people I knew. 9. I love carrots, but there are few carrots in my soup. 

10. Put a little oil in the pan. 11. Sindy has got only few flowers/plants.  

12. I’m very hungry. There’s very little food in the fridge. 13. Jane invited 

a few boys to her party yesterday. 14. There are very few bottles on the 

table. 15. I want to eat a little bread. 16. We’ve got a little money, so we 

can buy some food. 17. This is not a good party. There are very few people 

in the room. 18. This advertisement takes only a few minutes. 19. I had to 

write a few letters this morning. 20. There’s little water in my glass. I 

want some more. 21. Look! A few birds are flying there. 

85. FELADAT 

1. Mrs Ford bevásárolt. 2. Bill már megfürdőtt. 3. Elszívtam egy 

cigarettát. 4. Mary elolvasta az újságot. 5. A szüleim elmentek a moziba. 

6. A nagymamája kitakarította a házat. 7. Jennifer elmosta az edényeket 

és a csészéket. 8. Az apám csinált egy új asztalt. 9. Háromszor 

meglátogattam a fivérem. 10. Kölcsönkérte az autómat.  

86. FELADAT 

1. Mary has washed her hair. 2. They have written a lot of letters. 3. Ann 

and Tom have visited their parents. 4. Helen’s aunt has bought a new 

house. 5. My husband has painted the kitchen. 6. I have won a lot of 

money from my boss. 7. We have been tired. 8. The cats have eaten the 

chicken. 9. I have put a stamp on the letter. 10. He has read a good book. 



87. FELADAT 

1. I’ve waited for Jane. 2. Tom’s driven his car. 3. Susan’s finished work. 

4. Janet’s brought her mother some flowers. 5. The children have played 

in the garden. 6. His neighbours have had tea with them. 7. I’ve taken my 

children to school. 8. My grandmother’s done the shopping. 9. Mark’s 

taken his books to the library. 

88. FELADAT 

1. Mary’s gone to the door. 2. Jane’s done her homework. 3. The mother’s 

bought a new coat. 4. I’ve learned/learnt Present Perfect. 5. The girls 

have watched a good film. 6. The children have cleaned their room. 7. Mr 

Robinson’s left the room. 8. I’ve cut John’s hair. 9. I’ve borrowed Mrs 

Harrison’s car. 

89. FELADAT 

1. They’ve bought a new house. 2. A man has stolen Mr and Mrs 

Jackson’s money. 3. I’ve chosen a book. 4. My mother has made a cup 

of tea. 5. She’s told us a story. 6. I’ve known his name. 7. Helen’s used 

her car. 8. My neighbour’s swum in the sea. 9. The eggs have broken. 

10. He’s sent three letters. 

90. FELADAT 

1. A fiatal nő nem jött vissza. 2. John nem hívta fel a barátnőjét. 3. A nő 

nem adta el a kocsiját. 4. Nem próbáltam fel az inget. 5. A vonat nem 

hagyta el az állomást. 6. Mrs Dickinson nem volt Portugáliában. 7. Jane 

nem takarította ki a szobáját. 8. A nagymamám nem locsolta meg a 

növényeket. 9. Nem látogattam meg a nagyszüleim. 10. Tom nem nézett 

tévét. 

91. FELADAT 

1. I haven’t bought a new bike. 2. He hasn’t worked there. 3. They haven’t 

finished the homework. 4. I haven’t played the piano. 5. She hasn’t 

visited London. 6. The manager hasn’t decided what to do. 7. Jane hasn’t 

read the newspaper. 8. We haven’t had dinner. 9. I haven’t baked a cake 

for my children. 10. Helen hasn’t travelled by plane. 

92. FELADAT 



1. I haven’t cleaned my room. 2. She/He hasn’t worked there. 3. They 

haven’t stayed in a good hotel. 4. I haven’t flown in a very small plane.  

5. You haven’t had breakfast. 6. Your brother hasn’t taken 

pictures/photos. 7. You haven’t eaten your sandwiches. 8. I haven’t seen 

a rainbow. 9. My son hasn’t done his homework. 10. Your daughters 

haven’t brushed their teeth. 

93. FELADAT 

1. There hasn’t been many accidents on this road. Nem volt sok baleset 

ezen az úton. 2. The woman hasn’t sold her car. A nő nem adta el az 

autóját. 3. The waiter hasn’t brought my soup. A pincér nem hozta a 

levesem. 4. I haven’t lived in Paris. Nem éltem Párizsban. 5. That man 

hasn’t come late. Az a férfi nem érkezett későn. 6. Mandy hasn’t written a 

good book. Many nem jó könyvet írt. 7. The children haven’t talked to 

their teacher. A gyerekek nem beszéltek a tanárukkal. 8. Freddy hasn’t 

failed the English exam. Freddy nem bukott meg az angol vizsgán. 9. His 

father hasn’t called the doctor. Az apja nem hívta az orvost. 10. My 

grandmother hasn’t cooked a delicious meal. A nagymamám nem finom 

ételt főzött. 11. They haven’t got up late. Nem keltek fel későn. 12. Tim 

hasn’t closed the door. Tim nem csukta be az ajtót. 13. Your father hasn’t 

driven my car. Az apád nem vezette az autóm. 14. Fiona hasn’t listened to 

me. Fiona nem figyelt rám. 15. Anne hasn’t bought the books. Anne nem 

vette meg a könyveket.  

94. FELADAT 

1. My mother hasn’t forgotten my birthday. 2. Charlie hasn’t gone to the 

dentist. 3. My uncle hasn’t earned much money. 4. David hasn’t 

understood me. 5. The bus hasn’t arrived early. 6. Michael hasn’t invited 

you to the party. 7. That man hasn’t drunk my beer. 8. I haven’t bought 

that dress. 9. Dad hasn’t finished reading that newspaper. 10. He hasn’t 

learned/learnt to play the piano. 

95. FELADAT 

1. Has Mary spent her time with Mike? Mary Mike-kal töltötte az idejét? 

2. Has my mother done the shopping? Az édesanyám bevásárolt? 3. Has 

he been abroad three times? Háromszor volt külföldön? 4. Has my sister 

cleaned her room? A lánytestvérem kitakarította a szobáját? 5. Has Kate 

flown to New York twice? Kate kétszer repült New Yorkba? 6. Has the 



meal been delicious? Finom volt az étel? 7. Has the man carried the 

suitcase to my room? A férfi a szobámba vitte a bőröndöt? 8. Have the 

children sat next to John? A gyerekek John mellé ültek le? 9. Have you 

played football? Fociztatok? 10. Has Jane drunk two cups of coffee? Jane 

két csésze kávét ivott? 11. Has my grandmother cooked the meal? 

Megfőzte a nagymamám az ételt? 12. Has your student finished the book? 

A diákod befejezte a könyvet? 13. Has the baby cried a lot? Sokat sírt a 

baba? 14. Has Barbara talked to her boyfriend? Barbara beszélt a 

barátjával? 15. Has James won a lot of gold medals? James sok 

aranyérmet nyert?  

96. FELADAT 

1. have/’ve 2. Have 3. has/’s 4. has/’s 5. have/’ve 6. has/’s 7. has/’s  

8. has/’s 9. have/’ve 10. have 11. has/’s 12. have/’ve 13. Have 14. Has  

15. has/’s 16. has/’s 17. has/’s 18. have/’ve 19. has/’s 

97. FELADAT 

1. Yes, we have. 2. No, she hasn’t. 3. Yes, they have. 4. Yes, I have. 5. No, 

they haven’t. 6. No, he hasn’t. 7. Yes, she has. 8. Yes, I have. 9. No, they 

haven’t. 10. Yes, he has. 11. Yes, they have. 12. Yes, she has. 13. No, I 

haven’t. 14. No, he hasn’t. 15. Yes, he/she has. 16. Yes, they have. 17. No, I 

havent’t. 18. No, he hasn’t. 19. Yes, she has. 

98. FELADAT 

1. Épp most láttam Mary-t, amint jön ki a moziból. 2. David már 

elköltötte a fizetését, és még három hét van fizetésnapig. 3. A vonat már 

elment! Mit fogunk csinálni? 4. Dühös vagyok! A busz még mindig nem 

jött. 5. Még nem fejeztem be a házi feladatom. 6. Még nem találtam 

lakást. Minden olyan drága. 7. Sheila már látta azt a filmet. 8. A fivérem 

épp most vett egy új autót. 9. A vendégek itt vannak, és én még mindig 

nem öltöztem fel.  

99. FELADAT 

1. I’ve never drunk alcohol. 2. Has there ever been a war in this country? 

3. Sheila’s been to Italy three times. 4. Has Mr Pears arrived yet? 5. Has 

Bob gone to bed yet? 6. What have you done this morning? 7. I’m angry. 

We still haven’t moved. 8. Have you ever been to hospital? 9. I’ve already 

phoned my daughter. 10. I’ve just read the newspaper. 



100. FELADAT 

1. I’ve just decided what to do next weekend. Épp most/Nemrég 

döntöttem el, mit csinálok a következő hétvégén. 2. He’s just had an 

operation. Épp most/Nemrég műtötték. 3.  I’ve just heard that Lucy’s in 

hospital. Épp most/Nemrég hallottam, hogy Lucy kórházban van.  

4. Helen’s just lost her job. Helen épp most/nemrég veszítette el a 

munkáját. 5. She’s just changed money. Épp most/Nemrég váltott pénzt. 

6. The train’s just arrived. A vonat épp most/nemrég érkezett meg.  

101. FELADAT 

1. I’ve just been to the dentist. 2. Has she phoned her husband yet? 3. I’ve 

never watched a football match. 4. Tom has never spoken to Jenny.  

5. Have you ever seen an opera? 6. I’ve already bought our tickets.  

7. Bobby still hasn’t cleaned his room. 8. Has John met his girlfriend yet? 

9. Jack’s driven his mother to work today. 10. They’ve lost their keys.  

102. FELADAT 

1. She’s just bought the tickets. 2. She hasn’t phoned her mother yet.  

3. She’s just fed her cats. 4. She hasn’t taken her car to the garage yet.  

5. She’s just bought (some) clothes to her children. 6. She’s just posted 

her letters. 7. She hasn’t visited her father yet. 8. She hasn’t paid her bills 

yet. 9. She hasn’t done the shopping yet. 10. She hasn’t made dinner yet.  

12. She’s just washed the windows. 

103. FELADAT 

1. for 2. since 3. since 4. since 5. for 6. for 7. for 8. since 9. since 10. since 

11. for 12. since 13. since 14. for 15. for 16. since 17. since 18. for 19. for 

104. FELADAT 

1. Jó ideje nem láttam ezt a filmet. 2. Öt éve dolgozom itt. 3. A fiam kilenc 

éves kora óta gyűjt bélyegeket. 4. 1991 óta angoltanár. 5. Thomas 2007 

óta teniszjátékos. 6. Tavaly tél óta van Londonban. 7. 1990 óta dolgozom 

itt. 8. Gyerekkorom óta ismerem őt. 9. Peter és James régóta dolgozik 

annál a cégnél. 10. 1995 óta barátok vagyunk. 

105. FELADAT 



1. since 2. since 3. for 4. for 5. since 6. since 7. since 8. since 9. for 10. for 

11. since 12. since 13. for 14. since 15. for 16. for 17. since 18. for 19. for 

106. FELADAT 

1. I’ve been in my job since September. 2. I’ve known her for a long time. 

3. Henry has been popular since 1976. 4. Johnny’s had a pain in his 

stomach since lunch time. 5. Our company’s been successful since the 

last five years. 6. Haven’t you had a break for six hours? 7. I’ve known my 

best friend for 12 years. 8. My father and my uncle have been colleagues 

for a long time. 9. I haven’t seen Jim since last year. 10. I’ve been angry at 

her for two weeks. 

107. FELADAT 

1. How long have you been angry? 2. How long has she been vegetarian? 

3. How long has she spoken Italian? 4. How long hasn’t your friend eaten 

meat? 5. How long has your son been ill? 6. How long have your family 

lived in this town? 7. How long has Fred worked for this company?  

8. How long has Tina been a teacher? 9. How long has Mary been out?  

108. FELADAT 

1. Present Perfect 2. Present Perfect 3. Simple Past 4. Simple Past  

5. Simple Past 6. Present Perfect 7. Simple Past 8. Present Perfect  

9. Present Perfect 10. Present Perfect 11. Simple Past 12. Present Perfect 

13. Simple Past 14. Simple Past 15. Simple Past 16. Present Perfect  

17. Present Perfect 18. Simple Past 19. Present Perfect 

109. FELADAT 

1. since - Nem láttam a nagybátyám karácsony óta. 2. ago - Elmentünk 

a nagymamámhoz autóval két nappal ezelőtt. 3. last - Bob nem aludt jól 

tegnap éjjel/az elmúlt éjjel. 4. yet - A testvérem még nem ébredt fel.  

5. just - Sue épp most jött vissza Madridból! 6. two years ago - James 

és Ann két évvel ezelőtt házasodtak össze. 7. Have - Csodásan néz ki a 

hajad. Fodrásznál voltál? 8. last - Új cipőboltot nyitottak a városban a 

múlt héten. 9. in - Lucy 2010-ben fejezte be az iskolát. 10. today - Éhes 

vagyok. Nem sokat ettem ma. 

110. FELADAT 



1. Helyes, hiszen nincs időhatározó, az a fontos, hogy az autó megvan.  

2. Helytelen, mert ennek a hétnek még nincs vége, nem lezárt idő.  

3. Helytelen, mert megmondjuk a múlt idejét (amikor gyerek voltál), 

ilyenkor Simple Past kell. 4. Helyes, mert last night utal a múltra.  

5. Helytelen, mert last weekend múlt idejű időhatározószó. 6. Helyes, 

mert an hour ago (egy órával ezelőtt) múlt időre vonatkozik. 7. Helyes, 

hiszen nincs időhatározó, nem a mikor a lényeg. 8. Helyes, mivel még él 

a színész, és nincs múlt időre vonatkozó határozószó. 9. Helyes, mivel 

nincs múlt időre utaló határozószó. 10. Helytelen, hiszen tegnap egy 

lezárult időpont. 11. Helytelen, mert never szóval Present Perfect kell, 

ez egy tapasztalat. Sose voltam, de még lehetek. 12. Helytelen, mert 

Shakespeare már nem él, így bár nincs múlt időre utaló határozószó, de 

lezárult cselekvés, nem írhat többet. 13. Helyes, mert many times 

(sokszor) nem lezárult múlt, még ehet később is étteremben, 

tapasztalatot közöl. 14. Helytelen - since azt fejezi ki, hogy azóta tart a 

létezés, és ez mindig Present Perfect. 15. Helyes, mert today jelen idejű 

időhatározó, hiszen a ma sosem ér véget. 16. Helyes, mert yet Present 

Perfectre jellemző határozószó. 17. Helytelen, mert yesterday múlt 

idejű időhatározó. 18. Helyes, hiszen last year múlt idejű időhatározó. 

19. Helytelen, mert When kérdőszóval múltra kérdezünk rá.  

20. Helyes, hiszen last weekend múlt idejű időhatározó. 

111. FELADAT 

1. I have just made lunch. 2. Didn’t you see the first Disney film when you 

were a child? 3. I haven’t get dressed yet. 4. Mike has already had 

breakfast. 5. I took some good photos half an hour ago. 6. Didn’t she put 

on her coat yesterday? 7. Emily has never spent her summer in Poland.  

8. Did you see a turtle in the past? 9. My brother wrote some plays last 

year. 10. His sister lived in London for two years. 

112. FELADAT 

1. has driven 2. bought 3. haven’t done 4. Was 5. I’ve already seen it.  

6. has been 7. danced 8. moved 9. finished 10. ate 11. wrote (már nem él) 

12. has sold 13. have lived 14. was 15. has been 16. has broken  

113. FELADAT 

1. a) 2. b) 3. a) 4. b) 5. a) 6. b) 7. b) 8. b) 9. a) 



114. FELADAT 

1. Yes, I have./No, I haven’t. 2. Yes, I was./No, I wasn’t. 3. Yes, I did./No, 

I didn’t. 4. Yes, I have./No, I haven’t. 5. Yes, I did./No, I didn’t. 6. Yes, I 

have./No, I haven’t. 7. Yes, I have./No, I haven’t. 8. Yes, I did./No, I 

didn’t. 9. Yes, I have./No, I haven’t. 10. Yes, I did./No, I didn’t. 11. Yes, I 

have./No, I haven’t. 12. Yes, I have./No, I haven’t. 13. Yes, I was./No, I 

wasn’t. 14. Yes, I did./No, I didn’t. 15. Yes, I have./No, I haven’t. 16. Yes, I 

did./No, I didn’t. 17. Yes, I have./No, I haven’t. 18. Yes, I have./No, I 

haven’t. 19. Yes, I was./No, I wasn’t. 

115. FELADAT 

1. I have never been to London. 2. They got married last March.  

3. I haven’t heard that song. 4. Have you ever fed pigeons in the park?  

5. He’s worked for the company for two years. 6. We’ve bought a nice 

house. 7. He’s painted the windows. 8. I have lived here since May.  

9. Alex has met many people since he came here. 10.George hasn’t ever 

eaten Chinese food./George has never eaten Chinese food. 

116. FELADAT 

1. c) 2. a) 3. a) 4. a) 5. b) 6. c) 7. b) 8. a) 9. c) 10. c) 

117. FELADAT 

1. The postman hasn’t come a minute ago. The postaman still hasn’t 

come! 2. You didn’t finish your homework an hour ago. You still haven’t 

done your homework! 3. My mother didn’t cook dinner two minutes ago. 

She still hasn’t cooked dinner! 4. Sheila didn’t write her emails an hour 

ago. She still hasn’t written her emails. 5. Moyra didn’t wash the floor 

yesterday. She still hasn’t washed the floor. 6. The children didn’t make 

their beds this morning. It’s 5.00 in the afternoon, and they still haven’t 

made their beds! 7. You didn’t wash the plates when I asked. You still 

haven’t washed them! 8. You didn’t feed the cat at 7.30. It’s 2.00 p.m and 

you still haven’t fed the cat! 9. You didn’t read my letter last week. It’s 

Monday and you still haven’t read my letter! 

118. FELADAT 

1. last 2. for 3. since 4. in 5. since 6. in 7. for 8. for 9. last 10. in 11. in  

12. last 13. for 14. in, for, in 15. last 16. last 17. since 18. in, for  



119. FELADAT 

1. When did John finish the language course? 2. How long have you 

known her? 3. How long has Kate studied French? 4. When did she feed 

the cat? 5. When did your brother drive to work? 6. How long did you 

stay in bed? 7. How long hasn’t Sheila met her boyfriend? 8. When did 

Tim go to bed? 9. How long have you been married? 10. When did the 

children get up too late in the morning?  

120. FELADAT 

1. has just finished 2. worked 3. have you had 4. played, was 5. lost  

6. lived, was 7. left 8. has visited 9. have worked, began 10. Has John 

finished 11. read 12. have passed 13. passed 14. lived 15. started 

121. FELADAT 

1. a 2. b 3. b. 4. b. 5. a. 6. b 7. b 8. a 9. a 

122. FELADAT 

1. have you known, I have known, did you first meet, met 2. Have you 

seen, haven’t seen, saw, haven’t seen, arrived 3. did you buy, didn’t buy, 

have had, gave, have never seen, haven’t worn 

  

 

 

 

 

  

  



FÜGGELÉK 1  

SZÓJEGYZÉK 

Ez a szótár nem helyettesíti egy „rendes” szótár használatát. Segítségül 

írtuk neked ide a szavakat, hogy ha esetleg nincs kéznél szótár, ne akadj 

el. Azok a szavak, amelyek az első kötetben szerepelnek, itt már nem 

jelennek meg.  

Zárójelben a butított kiejtést látod, ami nem helyettesíti a hivatalos 

kiejtési jeleket, és nem tökéletesen adja vissza az angol hangokat, csakis 

segítségül van itt.  

a bit (ö bit) – egy kicsit 

agree (ö’grí) – egyetért  

add (edd) – hozzáad  

angry (engri) – mérges, dühös 

another (ö’nádör) – másik 

answer the phone (ánször dö fóun) – felveszi a telefont (amikor az 

csörög) 

(be) absent (bí ebszönt) – hiányzik (ott kellene lennie) 

(be) allowed (bí ö’lóud) – megengedik  

(be) asleep (bí ö’szlíp) – alszik 

aunt (ant) – nagynéni 

borrow (bároú) – kölcsönkér 

break (bréjk) – szünet (pl. iskolában az órák között, vagy munkahelyen)  

building (bilding) – épület 

busy (bizi) – elfoglalt  

call (kól) – felhív telefonon 

carefully (kerfuli) – figyelmesen 



chew gums (csú gámz) – rágózik  

clothes (kloudz) – ruha 

coat (kout) – kabát 

country (kántri) – vidék 

cut (kát) – vág, levág 

cry (kráj) – sír 

do the washing up (dú dö wosing áp) – elmosogat 

do the ironing (dú di ájöning) – vasal 

delicious (di’lisösz) – ízletes, finom 

dentist (dentiszt) – fogorvos 

design (di’zájn) – tervez 

disturb (disztörb) – zavar  

dust (dászt) – por 

enjoy (in’dzsoj) – tetszik, szeret 

everything – minden 

everywhere – mindenhol 

feed (fíd) – etet, megetet 

finger (fingör) – ujj 

fix (fiksz) – javít, megjavít 

flour (fláör) – liszt 

fly (fláj) – repülővel utazik valahova  

get (get) – vesz, beszerez 

get married (get merid) – megházasodik, férjhez megy 

go out – szórakozni megy 

help (help) – segít 



homwork (houmuőrk) – házi feladat 

instead (inszted) – helyette 

invite (in’vájt) – meghív 

lazy (léjzi) – lusta 

library (lájbröri) –könyvtár 

look after (luk áftör) – vigyáz valakire 

look for (luk for) – keres 

lottery (lotöri) – lottó 

marry (meri) – férjhez megy, feleségül vesz  

match (mecs) – gyufa  

meal (míl) – étel 

move (múv) – elköltözik 

need (níd) – szüksége van 

New Year’s Eve (njú jírz ív) – Szilveszter  

on the job (on dö dzsob) – munka közben  

parcel (párszl) – csomag 

payday (péjdéj) – fizetési nap  

pigeon (pidzsön) – galamb 

plan (plen) – tervez 

plant (plent) – ültet (virágot, fát, stb.) 

play (pléj) – színdarab 

plenty of (plenti) – sok (valamiből) 

plumber (plámör) – vízvezetékszerelő 

polite (pölájt) – udvarias 

present (prezönt) – ajándék 



pub (páb) – kocsma 

public place (páblik pléjsz) – nyilvános hely  

put on (puton) – felvesz (ruhát)  

respect (riszpekt) – tisztelet  

rush (rás) – siet 

salary (szelöri) – fizetés  

sand (szend) – homok  

save (széjv) – spórol  

sea (szí) – tenger 

see (szí) – meglátogat 

sell (szel) – elad 

send (szend) – küld 

sign (szájn) – aláír  

soon (szún) – hamarosan 

spill (szpil) – kilöttyent 

stay (sztéj) – lakik (rövid ideig, pl. nyaralásnál) 

steal (sztíl) – lop 

stop (sztop) – befejez, abbahagy  

sunrise (szánrájz) – napfelkelte  

take some pills (téjk szám pilz) – orvosságot vesz be 

text book (teksztbuk) – tankönyv 

tent (tent) – sátor 

together (tu’gedör) – együtt 

T-shirt (tí sőrt) – póló 

twice (tuájsz) – kétszer 



use (júz) – használ 

visa (vízö) – vízum 

wait (uéjt) – vár 3+ 

wash (uos) – mos 

wear – hord, visel (szemüveget, ruhát, nyakkendőt stb) 

weather (uedör) – időjárás 

wet (uet) – nedves, vizes 

  



FÜGGELÉK 2 

RENDHAGYÓ IGÉK 

múlt idejük és 3. alakjuk 

Az angol nyelvben több mint 200 rendhagyó ige van. Azokat az igéket 

szoktuk rendhagyónak nevezni, melyek múlt idejű alakja és 3. alakja eltér 

a szabályoktól. 

A leggyakrabban használt igéi rendhagyóak, ezért elég hamar be tudod 

őket gyakorolni, mert mindig elő fognak bukkanni.  

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. 

Szerezd be a rendhagyó igék szókártyacsomagot, mert ez a módszer is 

kiváló a beégetésre.  

A butított kiejtést odaírtam Neked, hogy könnyebb legyen, de ismétlem, 

hanganyaggal együtt érdemes ezt gyakorolnod. 

  



be - lenni 
 

was/were (uoz, uőr) been (bín, bin $ bin) 

beat - legyőz 
 

beat (bít) beaten (bítn) 

become - válik 
valamivé 

became (bi’kéjm) become (bi’kám) 

begin - kezdődik 
 

began (bi’gen) begun (bi’gán) 

bet - fogad 
 

bet (bet) bet (bet) 

bite - harap 
 

bit (bit) bitten (bitn) 

blow - fúj 
 

blew (blú) blown (blóun) 

break - tör broke (bróuk) broken (bróukön) 
 

bring - hoz 
 

brought (brót $ braat) brought (brót $ braat) 

build - épít 
 

built (bilt) built (bilt) 

burn - ég 
 

burnt (bőrnt) burnt (bőrnt) 

buy - vesz 
 

bought (bót $ baat) bought (bót $ baat) 

can - képes, tud 
 

could (kud) been able to (’éjböl) 

catch - elkap 
 

caught (kót) caught (kót) 

choose - választ chose (’csöuz $ ’csouz) chosen 
(’csöuzön $ ’csouzön) 

come - jön came (kéjm) come (kám) 
 

cost - kerül  
 

cost (koszt) cost (koszt) 

cut - vág cut (kát) cut (kát) 
 

dig - ás 
 

dag (deg) dug (dág) 

do - csinál did (did) done (dán) 
 

draw - rajzol 
 

drew (drú) drawn (drón) 

 



dream - álmodik 
 

dreamt (dremt) dreamt (dremt) 

drink - iszik 
 

drank (drenk) drunk (dránk) 
 

drive - vezet 
 

drove (dröuv $ drouv) driven (’drivön) 
 

eat - eszik 
 

ate (et, éjt $ éjt) eaten (’ítn) 

fall - esik 
 

fell (fel) fallen (fóulön) 

feel - érez felt (felt) 
 

felt (felt) 

feed - etet 
 

fed (fed) fed (fed) 

find - megtalál 
 

found (fáund) found (fáund) 

fight - harcol 
 

fought (fót) fought (fót) 

fly - repül 
 

flew (flú) flown (flóun) 

forbid - megtilt 
 

forbade (fö’béjd) forbidden (fö’bidön) 

forget - elfelejt 
 

forgot (fö’got $ 
för’gát) 

forgotten  
(fö’gotn $ för’gátn) 

forgive -megbocsájt 
 

forgave (fö’géjv) forgiven (fö’givn) 

freeze - megfagy 
 

froze (fróuz) frozen (fróuzön) 

get - kap 
 

got (got $ gát) got (got $ gát) 

give - ad 
 

gave (géjv) given (givön) 

grow - nő grew (grú) grown (gróun) 
 

go - megy 
 

went (uent) gone (gan $ gaan) 

hang - akaszt 
 

hung (háng) hung (háng) 

have - birtokol 
 

had (hed) had (hed) 

hear - hall heard (hőrd) heard (hőrd) 
 

  



 hide - elrejt 
 

hid (hid) hidden (hidön) 

hit - üt 
 

hit (hit) hit (hit) 

hold - tart held (held) held (held) 
 

hurt - megsérül 
 

hurt (hőrt) hurt (hőrt) 

keep - őríz 
 

kept (kept) kept (kept) 

know - ismer 
 

knew (njú) known (nóun) 

learn - tanul 
 

learnet (lőrnt) learnet (lőrnt) 

leave - elmegy 
 

left (left) left (left) 

let - enged 
 

let - enged let - enged 

lie - fekszik 
 

lay (léj) lain (léjn) 

lose - elveszít 
 

lost (loszt) lost (loszt) 

make - készít 
 

made (méjd) made (méjd) 

mean - jelent 
 

meant (ment) meant (ment) 

meet - találkozik 
 

met (met) met (met) 

pay - fizet 
 

paid (péjd) paid (péjd) 

put - tesz 
 

put (put) put (put) 

read - olvas 
 

read (red) read (red) 

ride - lovagol 
 

rode (róud) ridden (ridn) 

ring - csöng rang (reng) 
 

rung (ráng) 

run - fut 
 

ran (ren) run (rán) 

say - mond 
 

said (szed) said (szed) 

 



see - lát 
 

saw (szó) seen (szín) 

sell - elad 
 

sold (szóuld) sold (szóuld) 

send - küld 
 

sent (szent) sent (szent) 

shake - ráz 
 

shook (suk) shaken (séjkn) 

shine - süt 
 

shone (sóun) shone (sóun) 

shut - csuk shut (sát) shut (sát) 
 

sing - énekel 
 

sang (szeng) sung (száng) 

sit - ül 
 

sat (szet) sat (szet) 

sleep - alszik slept (szlept) slept (szlept) 
 

speak - beszél 
 

spoke (’szpouk) spoken (’szpoukön) 

spend - tölt, költ 
 

spent (szpent) spent (szpent) 

stand - áll 
 

stood (sztud) stood (sztud) 

steal - lop 
 

stole (sztóul) stolen (sztóuln) 

swear - megígér 
 

swore (szuór) sworn (szuórn) 

swim - úszik 
 

swam (szuem) swum (szuám) 

take - visz 
 

took (tuk) taken (’téjkön) 

teach - tanít 
 

taught (tót) taught (tót) 

tear - szakít 
 

tore (tór) torn (tórn) 

tell - mond 
 

told (tould) told (tould) 

think - gondol 
 

thought (θót) thought (θót) 

understand - megért 
 

understood 
(ándörsztud) 

understood 
(ándörsztud) 

 



wake - felébred 
 

woke (wouk) woken (woukön) 

wear - visel 
 

wore (wó $ wór) worn (wón $ wórn) 

win - nyer 
 

won (wán) won (wán) 

write - ír 
 

wrote (röút $ róút) written (’ritn) 

 

1. be - lenni 

He was in Paris in 1987. 1987-ben Párizsban volt. 

We were happy at the party. Boldogok voltunk a buliban. 

He has been in the theatre.  Színházban volt.   

We have been in the theatre twice.  Kétszer voltunk színházban. 

2. beat - legyőz 

Our team beat your team yesterday. A csapatunk megverte a csapatod 
tegnap. 

He has beaten Tom. Legyőzte Tomot. 

I have never beaten him. Még sosem győztem le őt. 

3. become - válik valamivé, valamilyen lesz 

We became angry when we saw her room. Dühösek lettünk, amikor 
megláttuk a szobáját. 

The weather has become warm. Meleg lett az idő. 

The days have become longer. A napok hosszabbak lettek. 

4. begin - kezd, kezdődik 

The children began to cry when they didn’t get any cake. A gyerekek 
elkezdtek sírni, amikor nem kaptak sütit. 

Have you begun your homework yet? Nekikezdtél már a házidnak? 



The race has begun. A verseny elkezdődött. 

5. bet - fogad 

I bet against him. Ellene fogadtam. 

She has bet all her money on a horse. Minden pénzét feltette egy lóra. 

I have never bet on baseball. Sosem fogadtam baseballra. 

6. bite - harap 

Your dog bit me yesterday. A kutyád megharapott tegnap. 

The dog has bitten me. A kutya megharapott. 

I have bitten Tom. Megharaptam Tomot. 

7. blow - fúj 

Tom blew his nose a minute ago. Tom kifújta az orrát egy perccel 
ezelőtt. 

I have blown the candle out. Elfújtam a gyergyát. 

He has blown up the balloon. Felfújta a lufit. 

8. break - összetör valamit, eltör valamit 

They broke the window yesterday. Betörték az ablakot tegnap. 

I’ve broken my favourite cup. Összetörtem a kedvenc csészémet. 

Susan has broken her leg. Susan eltörte a lábát.5. bring - hoz, elhoz 

9. bring - hoz 

He brought a loaf of bread in the morning. Reggel hozott egy vekni 
kenyeret. 

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

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



10. build - épít 

He built a new house last year. Tavaly épített egy új házat? 

Have you ever built a house? Építettél valaha házat? 

They have never built a house. Sosem építettek házat. 

11. burn - ég, éget 

My mother burnt the cake last week. Édesanyám odaégette a süteményt 
tegnap. 

I’ve burnt my finger. Megégettem az ujjam. 

She’s burnt the letter. Elégette a levelet. 

12. buy - vesz 

She bought a new dress last week. Múlt héten vett egy új ruhát. 

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

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

13. can - képes valamire 

He could speak Spanish five years ago. Öt évvel ezelőtt tudott spanyolul 
beszélni. 

She has been able to dance. Tudott táncolni.  

They have been able to dance. Tudtak táncolni. 

14. catch - elkap 

He caught a cold last week. A múlt héten megfázott. 

I have never caught the ball. Sosem kaptam el a labdát. 

He has caught the flu. Elkapta az influenzát. 

15. choose - választ, kiválaszt 

They chose a very nice table in the shop. Nagyon szép asztalt 
választottak ki a boltban. 



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

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

16. come - jön 

My father came home at 11.00. 11-kor jött haza az apám. 

She has come home. Hazajött.  

We have come late. Későn érkeztünk. 

17. cost - kerül valamibe 

This coat cost 100 dollars last year. Tavaly 100 dollárba került ez a 

kabát.  

This watch has cost a lot. Ez az óra sokba került. 

These hats have cost a lot. Ezek a kabátok sokba kerültek. 

18. cut - vág 

I cut my finger yesterday. Elvágtam tegnap az ujjam. 

He has cut his hair. Levágta a haját.  

You have cut your hair.  Levágtad a hajad. 

19. dig - ás 

The children dag a small hole in the sand yesterday. A gyerekek egy kis 
lukat ástak a homokba tegnap. 

I have dug the garden. Felástam a kertet. 

She has dug my garden. Felásta a kertem. 

20. do - tesz, csinál 

I did the shopping yesterday. Tegnap bevásároltam. 

She has done the washing. Kimosott.  

They have done the washing up. Elmosogattak. 

21. draw - rajzol 



Bob drew a nice picture at school. Bob szép képet rajzolt az iskolában. 

Mary has drawn a little house. Mary egy kis házat rajzolt. 

They have drawn a map. Rajzoltak egy térképet. 

22. dream - álmodik 

We dreamt last night. Álmodtunk a múlt éjjel. 

I have dreamt of becoming a dancer. Arról álmodtam, hogy táncos 
leszek. 

She has dreamt in English. Angolul álmodott. 

23. drink - iszik 

They drank a lot in the pub. Sokat ittak a kocsmában. 

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

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

24. drive - vezet 

We drove home yesterday. Tegnap autóval mentünk haza. 

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

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

25. eat - eszik 

We ate in a good restaurant last week. A múlt héten jó étteremben ettünk. 

He has eaten a banana. Evett egy banánt.  

We have eaten a banana.  Ettünk egy banánt. 

26. fall - esik 

Harry fell down the stairs a minute ago. Harry elesett a lépcsőn egy 
perccel ezelőtt. 

The book has fallen from his hands. A könyv kiesett a kezéből. 



They have fallen in the pool. Beleestek a medencébe. 

27. feel - érez 

I felt old at the party. Öregnek éreztem magam a buliban. 

He has felt himself blushing. Érezte, ahogy elpirul. 

They have felt safe. Biztonságban érezték magukat. 

28. feed - etet 

She fed the cat in the morning. Megetette a macskát reggel. 

He has fed the dog. Megetette a kutyát. 

They have fed the baby. Megetették a babát. 

29. find  

They found a nice hotel in the summer. A nyáron találtak egy szép 
szállodát. 

She has found a job. Talált egy állást.  

They have found a cat. Találtak egy macskát. 

30. fight - harcol, küzd, veszekszik 

His father fought in 1946. Az apja harcolt 1946-ban. 

Tom has fought well. Tom jól küzdött. 

They have fought with the boss. Veszekedtek a főnökével. 

31. fly - repül 

I flew to New York last year. Tavaly New Yorkba repültem. 

She has never flown by plane. Sosem repült még. 

They have flown twice. Kétszer repültek. 

32. forbid - megtilt 



My mother forbade me to leave home last week. A múlt héten az 
anyukám megtiltotta, hogy elmenjek otthonról. 

She has forbidden him to say anything. Megtiltotta neki, hogy bármit is 
szóljon. 

They have forbidden the children to eat cake. Megtiltották a 
gyerekeknek, hogy süteményt egyenek. 

33. forget - elfelejt 

I forgot to post the letters last week. Elfelejtettem feladni a leveleket a 
múlt héten. 

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

I have forgotten her name.  Elfelejtettem a nevét. 

34. forgive - megbocsájt 

I forgave her a long time ago. Hosszú ideje megbocsájtottam neki. 

We have already forgiven you. Mi már megbocsájtottunk neked. 

She has never forgiven me. Sosem bocsájtott meg nekem. 

35. freeze - megfagy 

The lake froze last night. Tegnap este befagyott a tó. 

She has frozen the meat. Lefagyasztotta a húst. 

The water pipes have frozen. Befagytak a vízcsövek. 

36. get - kap 

I got a letter yesterday. Tegnap kaptam levelet. 

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

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

37. give - ad 

He gave me a book for my birthday. A szülinapomra könyvet adott. 



He has given me a ring. Gyűrűt adott nekem. 

They have given water to the children. A gyerekeknek vizet adtak. 

38. go - megy 

She went on holiday last week. Múlt héten nyaralni ment. 

He has gone to work. Dolgozni ment.  

We have gone to work. Dolgozni mentünk. 

39. grow - nő, termeszt (növényt) 

Last year I grew strawberries in my garden. Tavaly epret termesztettem 
a kertemben. 

You’ve really grown since I last saw you. Nagyon megnőttél azóta, hogy 
utoljára láttalak. 

She has never grown bananas. Sosem termesztett banánt. 

40. hang - akaszt 

Tom hung his coat a minute ago. Tom egy perce akasztotta fel a 
kabátját. 

He has hung his coat. Felakasztotta a kabátját. 

I have hung the picture in the room. Felakasztottam a képet a szobában. 

41. have - birtokol 

 I had a cigarette yesterday. Tegnap cigarettáztam. 

She has never had a house. Sosem volt még háza.  

They have had breakfast. Reggeliztek. 

42. hear - hall 

I heard voices a minute ago. Hangokat hallottam egy perce. 

I’ve heard coughing. Köhögést hallottam. 

She has heard of Henry. Hallott Henry-ről. 



43. hide - elrejt, elrejtőzik 

The little boy hid his toy in the kitchen. A kisfiú elrejtette a játékát a 
konyhában. 

The men have hidden the money. A férfiak elrejtették a pénzt. 

I’ve hidden behind the tree. Elbújtam a fa mögé. 

44. hit - üt 

They hit James last Sunday. Megütötték James-t múlt vasárnap. 

A car has hit Tom. Egy autó elütötte Tomot. 

They have hit the children. Megütötték a gyerekeket. 

45. hold - tart 

They held hands in the park. Fogták egymás kezét a parkban. 

I have held the baby in my arm. A karomban tartottam a babát. 

She has held her breath. Visszatartotta a lélegzetét. 

46. hurt - megsérül, fáj 

My back hurt yesterday. Tegnap fájt a hátam. 

He has hurt his knee. Megsérült a térde. 

They have hurt their knees. Megsérült a térdük. 

47. keep - tart, őríz 

I kept my room tidy. Tisztán tartottam a szobámat. 

I have kept his letters for a lot of years. Sok éve őrzöm a leveleit. 

They have kept his secret. Megőrízték a titák. 

48. know - ismer, tud 

I knew some French when I was a child. Gyerekkoromban tudtam 
valamennyit franciául. 



I have know him for ages. Jó régóta ismerem őt. 

He has known his wife since 1987. 1987 óta ismeri a feleségét. 

49. learn - tanul 

She learnt to drive when she was 21. 21 éves korában tanult meg vezetni. 

He has learnt a lot from his father. Sokat tanult az apjától. 

They have learnt about music. Zenéről tanultak. 

50. leave 

The plane left at 11.30. A repülő 11.30-kor indult. 

He has left home. Elment otthonról. 

 They have left the children at home. Otthon hagyták a gyerekeket. 

51. let - enged 

Yesterday you lett he door open. Tegnap nyitvahagytad az ajtót. 

I’ve let he dog in. Beengedtem a kutyát. 

She has let the dogs out. Kiengete a kutyákat. 

52. lie - fekszik 

He lay there for a few minutes. Pár percig ott feküdt. 

She has lain on the bed. Az ágyon feküdt. 

They have lain on the bed. Az ágyon feküdtek. 

53. lose - elveszít 

I lost my way. Eltévedtem. 

She has lost her bag. Elveszítette a táskáját.  

You have lost your money. Elvesztetted a pénzed. 

54. make 



She made a nice dress last week. Múlt héten szép ruhát készítettem. 

He has made a cake. Sütit készített.  

We have made a cake. Sütit készítettünk. 

55. mean - jelent 

It meant nothing. Semmit sem jelentett. 

He has meant the world to her. A világot jelentette számára. 

They have meant the world to their mother. Az anyjuknak ők jelentették 
a világot. 

56. meet - találkozik 

I met George last month. A múlt hónapban találkoztam George-al. 

She has never met Tom Cruise. Még sosem találkozott Tom Cruise-zal. 

They have never met their father. Sosem találkoztak az apjukkal. 

57. pay - fizet 

Henry paid me yesterday. Henry tegnap fizetett nekem. 

She has paid for the house. Kifizette a házat. 

They have paid for the house.  Kifizették a házat. 

58. put - tesz 

I put your book on the shelf yesterday. Tegnap tettem a könyved a 
polcra. 

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

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

59. read - olvas 

I read a good book yesterday. Tegnap olvastam egy jó könyvet. 

She has read the letter. Elolvasta a levelet.  



You have read the letter. Elolvastátok a levelet. 

60. ride - lovagol, biciklizik 

I rode my bike last year. Tavaly bicikliztem. 

I have never ridden a horse. Még sosem lovagoltam. 

She has never ridden a horse. Még sohasem lovagolt. 

61. ring - csöng 

I rang the doorbell but nobody came. Megnyomtam a kapucsengőt, de 
senki nem jött. 

Has the bell rung? Csengett a csengő? 

They have rung the bell. Megnyomták a csengőt. 

62. run - fut 

The children ran out of the house. A gyerekek kifutottak a házból. 

He has run ten miles. Tíz mérföldet futott.  

We have run ten miles. 10 mérföldet futottunk. 

63. say - mond 

He said everything about Bob yesterday. Mindent elmondott Bobról 
tegnap. 

I’ve said I’m sorry. Bocsánatot kértem. 

She has said nothing. Semmit nem mondott. 

64. see - lát 

I saw him last year. Tavaly láttam őt. 

She has seen her mother. Meglátogatta az édesanyját.  

They have seen their mother. Meglátogatták az édesanyjukat. 

65. sell - elad 



They sold the house a week ago. Egy hete adták el a házat. 

I have sold my car. Eladtam az autóm. 

She has sold her coat. Eladta a kabátját. 

66. send - küld 

They sent me an email yesterday. Tegnap küldtek nekem egy emailt. 

He has sent the letter. Elküldte a levelet.  

I have sent the letter. Elküldtem a levelet. 

67. shake - ráz 

She shook him to wake him up. Megrázta, hogy felkeltse. 

He has shaken his head back and forth. Ide-oda rázta a fejét. 

They have shaken hands. Megrázták a kezüket. 

68. shine - süt, világít 

The sun shone brightly yesterday. Tegnap fényesen sütött a nap. 

They have shone the torch over there. Odavilágítottak a zseblámpával. 

The moon has hone in the sky. A hold világított az égen. 

  69. shut - csuk 

She shut her eyes when Bob came in the room. Becsukta a szemét, 
amikor Bob bejött a szobába. 

We have shut the shop. Becsuktuk a boltot. 

She has shut the book. Becsukta a könyvet. 

70. sing - énekel 

She sang beautifully in the bathroom. Csodásan énekelt a 
fürdőszobában. 

They have sung a song. Elénekeltek egy dalt. 



He has sung a song. Elénekelt egy dalt. 

71. sit - ül 

I sat next to Mary at school. Mary mellé ültem le az iskolában. 

They have sat at the table. Leültek az asztalhoz. 

She has sat next to me. Mellém ült le. 

72. sleep - alszik 

They slept well at night. Jól aludtak este. 

She has slept well. Jól aludt.  

You have slept well. Jól aludtatok. 

73. speak - beszél 

I spoke to him last Monday. Múlt hétfőn beszéltem vele. 

He has spoken three languages. Három nyelven beszélt.  

We have spoken three languages. Három nyelven beszéltünk. 

74. spend - költ 

I spent a lot of money in the shop. Sokat költöttem a boltban. 

She has spent a lot of time there. Sok időt töltött ott. 

They have spent some time with the family. Eltöltöttek némi időt a 
családdal. 

75. stand - áll 

I stood up when Tom arrived. Felálltam, amikor Tom megérkezett. 

He has stood on tiptoe. Lábujjhegyen állt. 

They have stood in the doorway. Az ajtóban álltak. 

76. steal - lop 

He stole an apple half an hour ago. Ellopott egy almát fél órával ezelőtt. 



They have stolen everything. Mindent elloptak. 

He has stolen my watch. Ellopta az órámat. 

77. swear - megígér 

I swore I would never do that. Megígértem, hogy soha többet nem 
teszem meg. 

I have sworn to arrive early. Megígértem, hogy korán érkezem. 

He has sworn to be happy. Megígérte, hogy boldog lesz. 

78. swim - úszik 

They swam in the pool yesterday. Tegnap a medencében úsztak. 

She has swum. Úszott.  

They have swum.  Úsztak. 

79. take - visz 

I took him to the airport at ten. Tízkor vittem el őt a reptérre. 

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

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

80. teach - tanít 

He taught math at the local school. Matekot tanított a helyi iskolában. 

My father has taught me to swim. Az apám tanított meg úszni. 

The parents taught him to speak English. A szülők tanították őt angolul 
beszélni. 

81. tear - szakít 

She tore her jacket yesterday. Tegnap szakította el a kabátját. 

He has torn a page out of the book. Kiszakított egy oldalt a könyvből. 

They have torn a page out of the book. Kiszakítottak egy oldalt a 
könyvből. 



82. tell - mond 

My mother told me a story last night. Az anyukám egy történetet 
mondott tegnap este. 

I have told the children a tale. Mesét mondtam a gyerekeknek. 

She has told the children a tale. Mesét mondott a gyerekeknek. 

83. think - gondol 

I thought about him yesterday. Tegnap rá gondoltam. 

She has thought about her husband. A férjére gondolt.  

You have thought about your husband. A férjedre gondoltál. 

84. understand - megért 

I understood English when I was with him. Amikor vele voltam, értettem 
angolul. 

I have understood everything. Mindent értettem. 

She has understood nothing. Semmit sem értett. 

85. wake - felébred, felébreszt 

My mother woke me in the morning. Az anyám ébresztett fel reggel. 

She has woken the baby. Felébresztette a babát. 

I have never woken up early. Sosem keltem korán. 

86. wear - visel, hord 

I wore a skirt yesterday. Tegnap szoknyát viseltem. 

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

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

87. win - nyer 

She won a gold medal last year. Tavaly aranyérmet nyert. 



I have never won anything. Sosem nyertem semmit. 

She has won a prize. Díjat nyert. 

88. write - ír 

I wrote two books last year. Tavaly két könyvet írtam. 

She has written a letter. Írt egy levelet.  

I have written a letter.  Írtam egy levelet.  



NOÉMIANGOL  

GYAKORLÓKÖNYV I. 

Gyakorló tankönyvem első kötetét meg tudod rendelni weboldalamon: 

vip.onlineangol.com 

KINEK KÉSZÍTETTEM AZ ELSŐ KÖTETET 

Neked készítettem, ha az angol mondatszerkesztésed finomításra szorul, 

és az alapokat be akarod betonozni, azaz olyan stabil alapokra akarsz 

szert tenni, amire minden további mondatszerkesztés épül. Ha ez a kötet 

(a második) nehéznek bizonyul, sokat hibázol, akkor bizony az alapok 

hiányoznak, feltétlen szerezd be az első kötetet! 

♥ A könyv A4-es formátumú, mert azt szeretném, ha kényelmesen tudnád 

beleírni a feladataid, tehát nem spóroltunk a mérettel! 

♥ Minden mondatot lefordítottam neked, még a feladatoknál is, 

hogy biztosan tudd magad ellenőrizni. 

♥ A mondatszerkesztést és a szabályokat képekkel illusztráltam, a jobb 

megértés végett. 

♥ Feladataid a megoldókulccsal bármikor ellenőrizni tudod! 

“OLVASD, ÉRTSD MEG, ALKALMAZD!” 

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

programon keresztül, 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, sajnálom. 



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. Ráadásul nem is önálló 

használatra készültek, mellé kell még egy tanár, hogy elmagyarázza 

Neked a lényeget! 

Könyvem 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. 

AZ ELSŐ KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE 

1. fejezet - Hogyan tanuld a könyvet 

2. fejezet - Hogyan tanuld a szavakat 

3. fejezet - Személyes névmások 

4. fejezet - A „BE” ige jelen ideje 

5. fejezet - A névelők 

6. fejezet - A főnevek 

7. fejezet - A főnevek többes száma 

8. fejezet - A főnevek két típusa 

9. fejezet - A mutató névmások 

10. fejezet - A kérdőszavak 

11. fejezet - Elöljárószavak 

12. fejezet - have got ige jelen ideje 

13. fejezet - A kis birtokos szavacskák 

14. fejezet - there is/are szerkezet 



15. fejezet - there is/are szerkezet - kérdés, tagadás, rövid válasz 

16. fejezet - some/any 

17. fejezet - Ismétlés 

18. fejezet - Whose kérdőszó 

19. fejezet - Birtokos névmások 

20. fejezet - A birtokos szerkezet 

21. fejezet - Az angol igeidők 

22. fejezet - Folyamatos Jelen igeidő, állítás 

23. fejezet - Folyamatos Jelen igeidő, tagadás 

24. fejezet - Folyamatos Jelen igeidő, kérdés 

25. fejezet - Folyamatos Jelen igeidő, rövid válasz  

26. fejezet - Egyszerű Jelen igeidő, állítás 

27. fejezet - Az idő kifejezése 

28. fejezet - Egyszerű Jelen igeidő - tagadás 

29. fejezet - Egyszerű Jelen igeidő - kérdés 

30. fejezet - Egyszerű Jelen igeidő - rövid válasz  

31. fejezet - much/many/lot 

32. fejezet - How much?/How many? 

33. fejezet - Az angol igék 

34. fejezet - can  

35. fejezet - A névmások tárgyesete 

36. fejezet - Vegyes feladatok 
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