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engedélye nélkül. A kiadó (szerző) kizárólagos előzetes engedélye nélkül 

sem jelen könyv, sem jelen könyv részletei nem használhatóak fel 

internetes felületen, tanfolyamokon, előadásokon. A könyv 

megvásárolható oktatási és promóciós célokra egyaránt, ennek 

részleteiről a noemi@onlineangol.com címen adunk tájékoztatást.  
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Farkas utca 5A 
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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? 

             

  



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) 

             



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 

             

  



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? 

             

 



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. 

             



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! 

 


