
Amit mindenképpen tudni kell a leckék használatához

A) Határozatlan névelők 

a – ha a következő szó mássalhangzóval kezdődik – jelentése: egy – kiejtése: ö [ə] 
an – ha a következő szó magánhangzóval kezdődik – jelentése: egy – kiejtése: ön [ən]

B) A „be” létige és a személyes névmások 

Egyes szám:
I am (I’m) – én vagyok
You are (you’re) – te vagy
He is (he’s) – ő van (hímnem)
She is (she’s) – ő van (nőnem)
It is (it’s) – ő van (semlegesnem)

Többes szám:
We are (we’re) – mi vagyunk
You are (you’re) – ti vagytok
They are (they’re) – ők vannak

C) Igék

1.) Egyes szám harmadik személynél (he, she, it) a főige -s vagy -es végződést kap. 

clean => She cleans – tisztítani, ő tisztít - kiejtése: ‘z’  [kli nː z]
search => He searches – keresni, ő keres - kiejtése: ‘iz’ [sə tː ʃ ɪz]

2.) -ss, -sh, -ch, -x, -o végződésű igék „es” végződést kapnak! 

go => She goes - menni, ő megy - kiejtése: ‘z’  [goʊz] 
do => He does - csinálni, ő csinálja - kiejtése: ‘z’  [dʌz] 

3.) Mássalhangzó + „y” -ra végződő igék pedig „ies” végződést kapnak! A kiejtése: ‘iz’.

study => He studies – tanulni, ő tanul – kiejtése: ‘iz’ [st diʌ z]

DE 

play => plays – játszani, ő játszik - kiejtése: ‘z’ [pleɪz]

MERT az „a” magánhangzó az „y” előtt



D) Do (ige, segédige)

do – csinálni, tenni, csinálni, elvégezni, készíteni, igénél tagadásra, kérdésre, 
megerősítésre (segédige)

I do not understand. - Nem értem.

De így nem használatos, csak a do és a not összevonásával:

I don’t understand. - Nem értem.

Do you go to the cinema? -Yes, I do. No I don’t.

Jársz moziba? - Igen, járok. Nem, nem járok. (A do visszautal a feltett kérdés 
cselekményére.)

Does she love you? - No, she doesn’t. Yes, she does.

Szeret (ő) téged? - Nem, (ő) nem szeret. Igen (ő) szeret.

E) Főnevek

A többes szám jele az „s”, amit a főnév végére teszünk toldalékként. 

1.) Normál esetben sima s ragot teszünk a főnév végére.

Zöngétlen mássalhangzó után ‘s’ hangot ejtünk az „s” ragoknál: 

hit => hits – ütés, ütések – kiejtése: ‘s’ [hɪts] 

lip => lips – ajak, ajkak – kiejtése ‘s’ [lɪps]

Egyébként az ‘s’ helyett ‘z’-t ejtünk!

car => cars – autó, autók - kiejtése: ‘z’ [kɑːz]
girl => girls – lány, lányok - kiejtése: ‘z’ [ɡəːlz]



2.) Ha a főnév egyes számban mássalhangzó utáni „y”-ra végződik, akkor 
ez az „y” => „ies”-re változik. A kiejtése: ‘iz’.

country => countries – ország, országok - kiejtése: ‘iz’ [k ntri:ʌ z]
city => cities – város, városok - kiejtése: ‘iz’ [s ti:ɪ z]

DE 

journey => journeys – utazás, utazások - kiejtése: ‘z’ [ ə:ni:ʤ z]
boy => boys – fiú, fiúk - kiejtése: ‘z’ [bɔɪz]

MERT az „e” és az „o”  magánhangzó az „y” előtt

3.) Ha a főnév egyes számban  ‘s’ , ‘x’ , ‘z’  ‘ch’  vagy ‘sh’  betűkre végződik, akkor az ‘s’  
helyett ‘es’  ragot kap az ige.

bus => buses  - busz, buszok - kiejtése: ‘iz’ [b sʌ ɪz]
watch => watches  - óra, órák - kiejtése: ‘iz’ [w tɒ ʃɪz]
bush => bushes – bokor, bokrok - kiejtése: ‘iz’ [bʊʃɪz]
box => boxes – doboz, dobozok - kiejtése: ‘iz’ [b ksɔ ɪz]

Ha a főnév egyes számban ‘sz’ ,‘z’ , ‘s’ , ‘zs’ , ‘cs’ , ‘dzs’  hangok valamelyikére 
végződik akkor ‘iz’ lesz a többes szám kiejtése. Az I LOVE ANGOL rendszerében a 
szavakat tanító szókártyákon az egyesszám kiejtését meghallgathatod, illetve 
fonetikus jelekkel [s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ]  láthatod.

F) Melléknevek fokozása 

Az angolban is három fokát különböztetjük meg a mellékneveknek: 

- alapfok
- középfok
- felsőfok

Az angolban három módon képezhetjük a melléknevek közép- és felsőfokát.



1. Rövid melléknevek esetén (-er, -est)

Ebben az esetben a melléknevek középfokban -er, felsőfokban pedig -est végződést 
kapnak.

Ha a melléknév egy szótagból áll:

alapfok → középfok → felsőfok

slow → slower→ (the) slowest – lassú
fast → faster→ (the) fastest – gyors
short → shorter → (the) shortest – rövid

Van olyan melléknevek, amiknél az utolsó mássalhangzó megduplázódik:

alapfok → középfok → felsőfok

big → bigger → (the) biggest – nagy
sad → sadder → (the) saddest – szomorú
hot → hotter →  (the) hottest – forró

Ha a melléknév két szótagból áll és   y  -ra,   er  -re vagy   ow  -re végződik:

alapfok → középfok → felsőfok

dirty → dirtier → (the) dirtiest – koszos
DE: 
shy → shyer →  (the) shyest - félénk (Megmarad az „y” is!) 
clever → cleverer → (the) cleverest - okos 
(Az „er” után még egyszer jön az „-er” vagy az „-est”!) 
narrow → narrower → (the) narrowest -szűk

Az   e  -re végződő mellékneveknél csak   r   illetve   st   végződést teszünk:

alapfok → középfok → felsőfok

large→ larger → (the) largest – nagy 
nice → nicer → (the) nicest – szép
simple  → simpler  → (the) simplest – egyszerű



2. Három, vagy több szótagból álló melléknevek (more,  most)

Ebben az esetben egyszerűen csak a more illetve a most szócskát tesszük a melléknevek elé, 
maguk a melléknevek nem módosulnak.

alapfok → középfok → felsőfok

beautiful →  more beautiful →  (the) most beautiful – gyönyörű
interesting → more interesting → (the) most interesting – érdekes
important → more important → (the) most important – fontos
intelligent → more intelligent → (the) most intelligent – értelmes

Vannak két szótagú melléknevek, amiket néha a   more   és a   most   
használatával is fokozhatjuk:

alapfok → középfok → felsőfok

simple → simpler/more simple → (the) simplest/most simple - egyszerű
friendly → friendlier/more friendly → (the) friendliest/most friendly - barátságos
quiet → quieter/more quiet → (the) quietest/most quiet - nyugodt
gentle → gentler/more gentle → (the) gentlest/most gentle - gyengéd
clever → cleverer/more clever → (the) cleverest/most clever - okos

3. Rendhagyó melléknevek

Erre az esetre nincs külön szabály, ezeket meg kell tanulni. A rendhagyó mellékneveknél mindig 
feltüntetjük a fokozott formákat a képes, hangos szókártyákon.

alapfok → középfok → felsőfok

bad → worse → (the) worst – rossz
wrong → worse → worst - rossz, hibás
good → better → (the) best – jó
little → less → (the) least – kicsi
much → more → (the) most – nagyon
many → more → (the) most – sok

far →  farther →  (the) farthest – messze
vagy
far → further →  (the) furthest -messze
old → elder → (the) eldest - öreg



ENNYI
A többi tudnivaló leolvasható a képes, hangos szókártyákról. 

Nézzük ezt a mondatot: The project has cost over two million euros. 

Ha például egy befejezett jelen idejű (Present Perfect ) ige van a mondatban akkor a „has”
szóra kattintva az alábbi kártya ugrik fel.)

Itt látszik, hogy rendhagyó módon a cost ige múlt ideje is cost, azaz nem kap -ed ragot. A 
kártya elárulja, hogy itt nyelvtani szerkezet van, és a hozzátartozó magyarázatot el is 

olvashatod, és további példamondatok segítségével megértheted és begyakorolhatod. De 
az is elég, ha csak tudod, hogy ez múltidő. 



A mondatot magad is le tudod fordítani az alábbiak alapján. A szavakra kattintva 
felugranak a képes, hangos szókártyák, amiken az alábbi jelentéseket fogod látni:

the – a, az
project – projekt, program, tervezet, terv, téma, feladat, munka, beruházás 
cost – valamibe kerülni
over – át, keresztül, túl, végig, szerte, felett, felül, fölé, fölött, vége, elmúlt, több, túl
two – kettő
million – millió

The project has cost over two million euros. 

Már te is biztosan tudod, hogy mit jelent a mondat: 
A beruházás több mint 2 millió Euróba került. 

Ezek után már nem lesz gondod a leckéink használatával. Minden egyéb segítséget 
megkapsz a szókártyákon keresztül. Nem lesz problémád a megértéssel. 

Ha rendszeresen használod a leckéket, gyorsan és biztosan tudod fejleszteni 
angoltudásodat. 

Jövőre ilyenkor már büszke leszel magadra, hiszen a kiemelkedő szókincsednek 
köszönhetően képes leszel megérteni az angol beszédet és írott szövegeket. 

Ha a videókat és a hanganyagokat rendszeresen és hangosan ismételgeted, a 
beszédkészséged is nagymértékben fog javulni. 

Sikeres tanulást és jó szórakozást kívánunk!

Ha még nem tetted, regisztrálj most az ingyenes próbára: www.iloveangol.hu/start
Ha már regisztráltál, akkor lépj be a leckékhez: www.iloveangol.hu

         Adányi Mihály       és   Lovejoy Professzor

http://www.iloveangol.hu/start.php
http://www.iloveangol.hu/
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