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BEVEZETÉS 

Rengeteg jó tankönyv van a piacon, amit nálam sokkal okosabb, 
képzettebb emberek állítottak össze. Fel is használtam forrásanyagként 
az ő műveiket, ezeket fel is soroltam könyvem végén, mert csak ajánlani 
tudom mindenkinek ezeket a könyveket. 

 Több mint 35 éve tanítok angol nyelvet, ebből immár 10 éve online 
programon kersztül, és ez alatt az idő alatt több mint 120 ezer ember 
tanult nálam, velem.  

Szinte minden tanuló arról panaszkodik, hogy a legnagyobb problémája 
a hallás utáni értéssel és a beszéddel van, mégis megrekednek egy 
bizonyos ponton. Minden nyelv szavakból áll, a szavakból kell tudnod 
mondatokat alkotnod. De ha nem érted a szavakat, és nem tudod 
alkalmazni a szabályokat, melyekkel értelmes mondatokat tudnál 
alkotni, akkor a hallás utáni értés, és a beszéd sem fog menni. 

A mai „tesztközpontú” világban egyre inkább arra szoktatják a 
tanulókat, hogy válassza ki, melyik helyes. Nem a tesztek oktató 
jellegével van gond, hanem a mennyiségével. Tippelésre ad okot, és 
nem készteti a tanulót az önálló mondatalkotásra. Egyáltalán nem 
fogod így HASZNÁLNI a nyelvet. 

Sok módszer azt javasolja, hogy mondatokat, szóösszetételeket magolj 
be. Igen, valóban értelmetlen szavakat önállóan magolni, de magolni 
bármit értelmetlen. Pont ezért magolás, nincs benne gondolkodás. Aki 
így tanul, nem tud önállóan megalkotni egyetlen saját mondatot se.  

Tanulmányaim elején én komplett szövegeket magoltam be. 
Tökéletesen el tudtam mondani magamról mindent, de ha 
belekérdeztek…. Megtanultam, hogyan kérdezzem meg valakitől, 
hogyan jutok el az állomásra, de semmi mást nem tudtam volna 
elmondani, mert nem értettem a szavak önálló jelentését. Saját 
bőrömön kellett megtapasztalnom, hogy ez nem tanulás. 

Magántanulóim és online angol nyelvi programom tanulóit is arra 
késztetem feladataimmal, hogy önállóan is alkossanak mondatokat az 
új szavakkal, kifejezésekkel. 
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Sok angol nyelvkönyv bizony belecsap a lecsóba, és máris feltételezi, 
hogy a tanulónak több ezer szavas szókincse van, így hiába a sok száz 
feladat, előbb-utóbb elakad, mert amellett, hogy még a mondatalkotása 
sem megy, sok száz vagy ezer szót is meg kellene tanulnia. Ezért egy idő 
után ezek a könyvek a fiókban vagy a polcon kötnek ki. 

Ezt a könyvet elsősorban online angol tanfolyamomhoz készítettem 
segédanyagként, hiszen tanulóim különbözőek. Van, akinek kevesebb 
gyakorlás is elegendő, és van olyan, akinek a sokszorosa is kevés. 
Valamint örömmel tapasztaltam, hogy igen sokan igénylik az ismétlés 
lehetőségét, és ezt megtenni egy könyvvel sokkal egyszerűbb, mint egy 
online tanfolyamon. 

A könyvet úgy alkottam meg, hogy önállóan is tanulható. Mindent 
részletesen elmagyarázok Neked, és utána azonnal begyakorolhatod a 
feladatokkal. A feladatokhoz megoldókulcsot is készítettem, sőt, a 
mondatokat lefordítottam Neked, hogy ne maradjon azon figyelmed, jól 
érted-e vagy sem. 

Használhatod akkor is, ha nyelvtanfolyamra jársz, de akkor is, ha 
nyelvtanárt látogatsz rendszeresen. 

Ha az önálló tanulást választod, mert kevés az időd eljárni tanfolyamra, 
akkor viszont javaslom, iratkozz be Online Angol tanfolyamomra az 
onlineangol.com oldalon, hiszen ha érteni és beszélni is akarod az angol 
nyelvet, nálam megtanulhatod. 

Sokan érkeznek hozzám azzal a problémával, hogy nem értik az angol 
beszédet, és nem tudnak beszélni. Amikor mélyére ások a dolognak, 
szinte mindig az jön ki problémának, hogy kevés a szókincs, illetve a 
tanuló nem érti az alapvető mondatszerkesztést sem, ezért hiába érti a 
szavakat, nem értelmes mondatokat rak össze belőle, vagy nem tudja 
értelmezni a hallottakat.  

Fontosnak tartom, hogy ismerd az angol nyelv legapróbb részeit is. 
Rendszeresen találkozom haladó tanulókkal is, akik megrekedtek egy 
bizonyos ponton. És mi ez a pont? Meg fogsz lepődni: a legapróbb, 
legelemibb részei az angol nyelvnek, amelyet tanulmányaik elején nem 
sajátítottak el rendesen. 
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Ezért tartom fontosnak, hogy ha nem is vagy kezdő, menj vissza az 
alapokhoz, jó alaposan tisztíts meg mindent, és „csoda” fog történni. Az 
eddig zűrzavaros területek hirtelen összeállnak, és ha nehéz volt 
megszólalni, most sokkal könnyebb lesz. Ha nekem nem hiszel, menj 
fel a weboldalamra, és olvasd el a több ezer tanulói véleményt, mert 
pont erről számolnak be. 

A könyvet használhatod ismétlésként és gyakorlásként is, mert 
szeretném, ha jó alaposan begyakorolnád a mondatszerkesztést. Ebbe a 
könyvbe többnyire csak azokat a szavakat tettem bele, melyek 
tanfolyamom első 50 leckéjében is előfordulnak.  

Minél többször látsz/hallasz egy szót, annál jobban rögzül. Ráadásul 
igyekeztem sok-sok képpel is illusztrálni, mert a képek köztudottan 
segítik a tanulást. 

Ha Te, kedves tanulóm, abszolút kezdő vagy, sosem tanultál angolul, a 
nulláról indulnál, javaslom, hogy először tanfolyamom leckéivel kezdd 
el, már csak azért is, mert hangosan kell tanulnod: ez alatt azt 
értem, hogy neked magadnak hangosan kell kimondanod a 
szavakat, mondatokat, ezt pedig csak úgy tudod megtenni, ha 
helyes kiejtéssel tanulod, vagyis meg tudsz hallgatni mindent. 

Online tanfolyamom 25 leckéje teljesen ingyenes. Menj az 
onlineangol.com oldalra és iratkozz be! Tanfolyamomon a 
beszédre és a hallás utáni értésre helyezem a hangsúlyt, nem az írásra 
vagy az olvasásra. A könyv feladatai segítségével viszont az írást is 
tudod gyakorolni. 

Sok „modern angol oktató” terjeszti azt, hogy a nyelvtan nem fontos, és 
ne tanulj nyelvtant, pontosabban, hogy ne foglalkozz a nyelvtannal! 

Egyetértek azzal, hogy a nyelvtant nem magolni kell, hiszen amikor 
beszélsz, vagy olvasol, nincs időd arra, hogy a szabályt a fejedben 
állandóan végigpörgesd. Viszont, ha nem érted a szabályokat, fogalmad 
sem lesz, mit miért használnak úgy, ahogy, és te magad leragadsz egy 
bizonyos ponton.  

A szavak fontosak, hiszen szavak nélkül nincs beszéd. De a nyelvtan 
mondja meg neked, milyen sorrendbe tedd a szavakat. Ha nem jó 
sorrendbe teszed őket, akkor bizony egészen mást fogsz kommunikálni. 



8 
 

A nyelvtan megértése segít neked abban, hogy az igeidőket hogyan és 
mikor használd.  

Én sem tanácsolom, hogy a nyelvtant kezdd el magolni, azaz a nyelvtani 
szabályokkal csak addig szabad foglalkoznod, amíg meg nem érted 
őket. A szabályokat MEG KELL ÉRTENED, és utána ALKALMAZNOD, 
de nem a szabályokat kell megtanulnod! Azaz, a szabályokat ne magold 
be, mert ennek tényleg nincs értelme. Amikor beszélsz, vagy hallgatsz 
egy angol szöveget, akkor nincs időd magadban fordítgatnod, vagy azon 
gondolkoznod, hogy most melyik igeidőt alkalmazd.  

Ez pont olyan, mint a szavak tanulása. Ha a szavakat magolod, azaz a 
magyar megfelelőjével helyettesíted, és így tanulod, akkor fordítgatni 
fogsz magadban, és azt gondolod, ez a helyes. Nem, nem ez a helyes. A 
szavakat is – hasonlóan a nyelvtanhoz – úgy kellene tanulnod, hogy 
azonnal alkalmazod, azaz példamondatokat mondasz vagy írsz velük. 
Hosszabb idő? Lehetséges. De amikor majd beszélned kell, akkor nem 
kell szavakat keresgélned az elmédben, hanem ott lesz azonnal. 

Ez a tankönyv a lehető legegyszerűbben magyarázza el neked a 
szabályokat, képekkel illusztráltam mindent a jobb megértés 
érdekében, és utána be is tudod gyakorolni, mert feladatokkal is bőven 
ellátlak. Ez is a könyv mottója: „Olvasd, értsd meg, gyakorold be!” 

Könyvem leckéit úgy készítettem el, hogy TÉNYLEG KEZDŐ tanulónak 
szóljon, és főleg azoknak, akik önállóan akarnak tanulni, mert nincs 
lehetőségük angol tanárhoz járni, vagy valamiért nem tudnak 
beiratkozni angol nyelvtanfolyamra. 

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

Túl könnyű lesz? Igen, ez volt a célom, hogy túl könnyű legyen, mert ha 
azt hiszed, hogy csak akkor tanulsz, ha valami nehéz, és kihívás, akkor 
nem jó területen vagy.  

Ha hallás után is szeretnéd érteni az angol nyelvet, valamint a beszéd 
elsajátítása is célod, feltétlen iratkozz be a Noémiangol 
Alaptanfolyamra, ahol 300 lecke vár rád több ezer hanganyaggal, közel 
500 videóval. Minden egyes szót meghallgathatsz, jó alaposan 
begyakorolhatsz! 
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1. FEJEZET 

HOGYAN TANULD A KÖNYVET 

A tankönyvem online angol tanfolyamomhoz íródott, ezért érdemes 
beiratkoznod, és együtt tanulnod, ez lenne a legoptimálisabb, hiszen ott 
a beszédet és a hallás utáni értést is gyakoroljuk.  

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

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

Ennyi az egész. A feladatok fokozatosan nehezednek, lépésről-lépésre. 
Amikor megtárgyalunk egy új szabályt, akkor nem csak ahhoz kapsz 
feladatokat, hanem az előtte már megtárgyalt dolgokat is beépítjük.  

A könyv végére érve már képesnek kell lenned egyszerű 
mondatokat alkotnod, valamint sokkal logikusabbá is válik 
majd számodra az angol nyelv.  

De ismétlem, a könyv nem helyettesíti a beszélt nyelvet, ezért ha 
beszélni és érteni akarsz, szerezz tanulópárt és hangosan gyakoroljatok! 
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2. FEJEZET 

HOGYAN TANULD A SZAVAKAT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  



 

3. FEJEZET 

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK

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

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

A névmások azok a szavak, amelyekkel elkerülhetjük, hogy feleslegesen 
ismételgessünk főneveket. 
használunk egy név (főnév) helyett.

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

Éva elment a boltba. Vett két kiló kenyeret.

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

Az angol nyelvben sem mondjuk ki az Éva szót, viszont nem lesz elég 
csak az igét a mondatba tenni. N
névmás, mert más szót haszn

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

I am a father. 

 

Ez az egyetlen névmás, amit nagy kezdőbetűvel írunk!!
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SZEMÉLYES NÉVMÁSOK 

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

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

azok a szavak, amelyekkel elkerülhetjük, hogy feleslegesen 
ismételgessünk főneveket. Ahogy a nevében is benne van, másik

(főnév) helyett. 

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

Éva elment a boltba. Vett két kiló kenyeret. 

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

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

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

I am a father. – Apa vagyok. 

Ez az egyetlen névmás, amit nagy kezdőbetűvel írunk!! 

névmások. Nos, 
ezek azok a szavak, amelyekre nem sok nyelvtanfolyam fordít időt.  

„Ó, ezt mindenki tudja.” Nem, nem mindenki tudja, sőt, még a saját 
anyanyelvünkben is vannak hiányosságaink, sokszor nem is tudjuk, 

hiányosságai 

azok a szavak, amelyekkel elkerülhetjük, hogy feleslegesen 
másik szót 

nem olyan vészes, hiszen a mi nyelvünkben nem kell 
feltétlenül névmásokat használni, mert az igék ragozása elárulja 

A második mondatba már nem tesszük bele, hogy Éva, hiszen 

Az angol nyelvben sem mondjuk ki az Éva szót, viszont nem lesz elég 
itt jönnek a névmások (azért 

álunk a főnév helyett: én, te, ő stb). 

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



 

használnod, azaz helyesen: „
van, azaz konkrétan arra a 
the book” mondat. 

Ha már tanultál angolul, felmerülhetett benned a kérdés, hogy 
használunk névelőket, és mikor nem. Sajnálom, de ezen a ponton meg 
kell elégedned a névelők alapjelentésével, alap használatával. Mindent 
úgy építek fel, hogy egymásra illeszkedő elemek legyenek. A további 
részletek egy későbbi, haladóbb könyvben les
könnyebb lesz megértened is, begyakorolnod is azért, mert ami ebben a 
könyvben van, az bizony mind kell előtte.
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használnod, azaz helyesen: „Give me a book.” De ha egy darab 
van, azaz konkrétan arra a könyvre gondolsz, akkor helyes a „

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

 

  

.” De ha egy darab könyv 
gondolsz, akkor helyes a „Give me 

Ha már tanultál angolul, felmerülhetett benned a kérdés, hogy mikor 
használunk névelőket, és mikor nem. Sajnálom, de ezen a ponton meg 
kell elégedned a névelők alapjelentésével, alap használatával. Mindent 
úgy építek fel, hogy egymásra illeszkedő elemek legyenek. A további 

znek, és hidd el, sokkal 
könnyebb lesz megértened is, begyakorolnod is azért, mert ami ebben a 



 

HOW 

Ezzel a kérdőszóval tudakolod meg valaki egészségi állapotát?

How are you? – Hogy vagy?

How is your mother?

How is the grandmother?

De ezzel a kérdőszóval tudakolod meg valaki véleményét valamiről, 
például hogy sikerült a vizsgája, vagy milyen volt a sült hús, amit 
ebédre evett, stb. 

How is the coffee?

How is the cake? –

How is that apple?
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Ezzel a kérdőszóval tudakolod meg valaki egészségi állapotát?

Hogy vagy? 

How is your mother? – Hogy van az édesanyád? 

How is the grandmother? – Hogy van a nagymama? 

kérdőszóval tudakolod meg valaki véleményét valamiről, 
például hogy sikerült a vizsgája, vagy milyen volt a sült hús, amit 

 

How is the coffee? – Milyen a kávé? 

– Milyen a süti? 

How is that apple? – Milyen az az alma? 

  

Ezzel a kérdőszóval tudakolod meg valaki egészségi állapotát? 

Hogy van a nagymama?  

kérdőszóval tudakolod meg valaki véleményét valamiről, 
például hogy sikerült a vizsgája, vagy milyen volt a sült hús, amit 



 

22. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat!

1. Azok a villák nem hosszúak.

    

2. Hol vannak vörös rókák?

    

3. Ezek a férjek magyarok.

    

4. Ez a gyümölcs friss?

    

5. Azok a lekváros üvegek nem piszkosak.

    

6. Ez a zöld alma rossz.

    

7. Azok a bolti eladók vékonyak?

    

8. Ez a gazdag nő csinos.

    

9. Ez a leves finom. 

    

10. Azok a titkárnők csúnyák?
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Fordítsd le a következő mondatokat! 

nem hosszúak. 

       

Hol vannak vörös rókák? 

       

férjek magyarok. 

       

Ez a gyümölcs friss? 

       

Azok a lekváros üvegek nem piszkosak. 

       

zöld alma rossz. 

       

Azok a bolti eladók vékonyak? 

       

gazdag nő csinos. 

       

       

Azok a titkárnők csúnyák? 

       

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

29. FELADAT 

Fordítsd le a következő mondatokat magyarra!

1. The girls are in front of the 

     

2. The cat’s in front of the window.

     

3. They’re in front of the car.

     

4. What’s in front of the bank?

     

5. Are the women in front of the school?

     

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

     

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

     

8. Is the restaurant in front of the church?

     

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

     

10. The café’s in front of the post office.
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Fordítsd le a következő mondatokat magyarra! 

1. The girls are in front of the bank. 

       

2. The cat’s in front of the window. 

       

3. They’re in front of the car.  

       

4. What’s in front of the bank? 

       

5. Are the women in front of the school? 

       

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

       

s in front of the restaurant. 

       

8. Is the restaurant in front of the church? 

       

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

       

s in front of the post office. 

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

There are some lamps in the 
van az utcában

A beszélő nem tartja fontosnak, hány 
egyszerűen csak nem tudja.

SOME vagy ANY 

Az általános szabály az, hogy a 
használjuk, míg az ANY

1) ha a főnév egyes számban van, és megszámlálható főnév, akkor 
használd az A/AN névelőt: 

2) Ha a szó többes számban van, és nem fontos, vagy nem tudjuk a 
mennyiségét, használd a 
apples. Vannak almáim.

3) Ha a szó megszámlálhatatlan főnév, tilos A/AN névelőt használnod, 
használd a SOME/ANY
kávém. 

 

 She’s got some apples. Vannak almái.
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There are some lamps in the street. – Valamennyi
van az utcában./Vannak lámpák az utcában

A beszélő nem tartja fontosnak, hány lámpa van a szobában, vagy 
egyszerűen csak nem tudja. 

Az általános szabály az, hogy a SOME szót állító mondatokban 
ANY szót tagadásban és kérdésben.  

ha a főnév egyes számban van, és megszámlálható főnév, akkor 
névelőt: I’ve got an apple. Van (egy) almám.

Ha a szó többes számban van, és nem fontos, vagy nem tudjuk a 
mennyiségét, használd a SOME/ANY szavakat: I’ve got some 

nak almáim. 

Ha a szó megszámlálhatatlan főnév, tilos A/AN névelőt használnod, 
SOME/ANY szavakat: I’ve got some coffee. Van 

She’s got some apples. Vannak almái.

Valamennyi lámpa 
z utcában. 

lámpa van a szobában, vagy 

szót állító mondatokban 

ha a főnév egyes számban van, és megszámlálható főnév, akkor 
I’ve got an apple. Van (egy) almám. 

Ha a szó többes számban van, és nem fontos, vagy nem tudjuk a 
I’ve got some 

Ha a szó megszámlálhatatlan főnév, tilos A/AN névelőt használnod, 
I’ve got some coffee. Van 

She’s got some apples. Vannak almái. 



 

10. 

11.  

12. 

13.     

14. 
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        meat

        old man 

        apples

       milk

      dog 

meat 

old man  

apples 

milk 

 



 

80. FELADAT 

A zárójelben lévő ige segítségével alkoss mondatokat folyamatos jelen 
igeidővel! Használj összevont alakokat

Például: They   

1. She    

2. I     

3. The cat    

4. My mother   

5. My grandmother and grandfather 
(have) dinner. 

6. George    

7. Anna    
radio. 

8. My children   
room. 

9. The secretary   
cups. 

10. My neighbours  
piano. 

11. His mother   

12. It     

13. Their father   

14. I     

15. Lilly and Hannah 
their room. 
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zárójelben lévő ige segítségével alkoss mondatokat folyamatos jelen 
Használj összevont alakokat, ahol lehet! 

   (get up). They’re getting up.

       

       

       

       (go) shopping

My grandmother and grandfather     

       (learn) in his room.

       (listen) to the 

       (play) in the living 

       (pour) tea into the 

       

       

       

      (work) in the office.

       (write)

15. Lilly and Hannah        

zárójelben lévő ige segítségével alkoss mondatokat folyamatos jelen 

re getting up. 

  (help). 

  (eat). 

  (drink). 

) shopping. 

    

(learn) in his room. 

(listen) to the 

(play) in the living 

(pour) tea into the 

  (play) the 

  (play) tennis. 

   (rain). 

(work) in the office. 

(write) a book now. 

  (watch) TV in 



 

81. FELADAT 

Fordítsd le a mondatokat!

1. Az édesanyám a konyhában főz.

     

2. A lánya táncol a szobában

     

3. A busz éppen megérkezik.

     

4. A gyerekek most mennek aludni.

     

5. Az apja hamburgert eszik a konyhában.

     

6. Helen a fürdőszobában fürdik.

     

7. A konyhában reggelizünk.

     

8. A szomszédaid éppen elmennek otthonról.

     

9. A nagymamánk süteményt készít a konyhában.

     

10. Peter éppen bankkártyával fizet a boltban.
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Fordítsd le a mondatokat! 

1. Az édesanyám a konyhában főz. 

       

szobában. 

       

3. A busz éppen megérkezik. 

       

4. A gyerekek most mennek aludni. 

       

hamburgert eszik a konyhában. 

       

6. Helen a fürdőszobában fürdik. 

       

7. A konyhában reggelizünk. 

       

8. A szomszédaid éppen elmennek otthonról. 

       

A nagymamánk süteményt készít a konyhában. 

       

bankkártyával fizet a boltban. 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

82. FELADAT 

Írd be a hiányzó szót az üres helyre!

1.   

2. 

3. 

4.  

5.  
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Írd be a hiányzó szót az üres helyre! 

  Peter’s     

  They’re     

 They’re     

  Bob’s     

  It’s      

  in the office. 

 water. 

  books. 

  vegetables. 

  . 



 

121. FELADAT 

Egészítsd ki a mondatokat 
jelen igeidővel! 

1. watch 

’What is Tom doing?’ 

living room. He always 

Monday.’ 

2. rain 

It     

It     

3. not eat 

I     

I     

4. have a bath 

’Where’s Peter?’ - ’He’

He     

5. work/not work 

My father    

He     
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Egészítsd ki a mondatokat Folyamatos jelen igeidővel vagy Egyszerű 

’What is Tom doing?’ - ’He       

living room. He always       

    . We can’t play tennis in the garden. 

   a lot in May. 

   this food. I don’t like meat. 

    meat. 

’He’s in the bathroom. He    

   every morning. 

 

    in a bank.  

   now, he’s reading a book.

Folyamatos jelen igeidővel vagy Egyszerű 

  TV in the 

 TV on 

. We can’t play tennis in the garden.  

this food. I don’t like meat.  

    .  

s reading a book. 
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136. feladat 

Van mobilod? Szerintem manapság mindenkinek van mobilja. Az én 
mobilom barna. A férjem mobilja fekete. Az anyukám mobilja kicsi. Az 
én mobilom igen modern. Nagyban különbözik az anyukám 
telefonjától. Te szereted más emberek mobilját megnézni? Én igen. Az 
anyukám barátjának nincs mobilja. Nem tudom, miért. Szerintem a 
mobilok nagyon hasznosak. A mobilom sokmindent tud. Tudok rajta 
filmet nézni, és ellenőrízhetem az emailjeimet. A te mobilod milyen? 

  


