Könnyen, Gyorsan
Angolul!
57. Nap/Day fifty-seven

VISSZAKÉRDEZÉS

VISSZAKÉRDEZÉS
Az angol nyelvben nagyon gyakori a visszakérdezés.
Ez épp olyan, mint magyarul az
UGYE?/ IGAZ?/ NEM IGAZ? vagy TÉNYLEG?/ IGEN?/ NEM?
használata.

KIJELENTŐ MONDATOK
UGYE?/ IGAZ?/NEM?/NEM IGAZ?
Kijelentő mondatoknál, mindig tagadva kérdezünk vissza.
Tehát az első fele + , másik fele - .
•
•
•
•
•

You are tired, aren’t you?
She lives in London, doesn’t she?
You ate my chocolate, didn’t you?
You can drive, can’t you?
He was at home yesterday, wasn’t he?

Fáradt vagy, igaz?
Londonban lakik, nem?
Megetted a csokim, igaz?
Tudsz vezetni, nem?
Tegnap otthon volt, nem?

TAGADÓ MONDATOK
UGYE?/ IGAZ?
Tagadó mondatoknál, mindig állítva kérdezünk vissza.
Tehát az első fele - , másik fele + .
•
•
•
•
•

You aren’t tired, are you?
She doesn’t live in London, does she?
You didn’t eat my chocolate, did you?
You can’t drive, can you?
He wasn’t at home yesterday, was he?

Nem vagy fáradt, ugye/igaz?
Nem Londonban lakik, igaz?
Nem etted meg a csokim, igaz?
Nem tudsz vezetni, igaz?
Tegnap nem volt otthon, ugye?

HANGSÚLY
Nagyon fontos, hogy hogyan hangsúlyozzuk a visszakérdezést!
• Ha valós kérdésként tesszük fel, mert nem vagyunk biztosak benne,
akkor felfelé visszük a hangsúlyt:
It’s difficult, isn’t it?
Nehéz, nem?
• Ha csak a beszélgetést szeretnénk tovább görgetni, akkor
pedig lefelé:
It’s beautiful, isn’t it?
Gyönyörű, nem igaz?

TÉNYLEG?/IGEN?/NEM?
Van még egy másik eset is amikor előfordul a visszakérdezés, ez arra
szolgál, hogy forgásban tartsa a beszélgetést.
A. I like pizza.
B. Do you?

Szeretem a pizzát.
Igen?

A. I don’t like dogs.
B. Don’t you?

Nem szeretem a kutyákat.
Nem?

A. I bought a car yesterday.
B. Did you?

Vettem tegnap egy autót.
Tényleg?

SPECIÁLIS ESETEK
• E/1-ben: AREN’T
I am so silly, aren’t I?

De buta vagyok, nem igaz?

• Felszólításnál: WILL YOU/WON’T YOU
Open the window, will you?
Open the window, won’t you?

Nyisd ki az ablakot, jó?
Nem nyitnád ki az ablakot?

Kijelentő mondatok esetében:
Létige/Segédige+NOT + ALANY
You live here, don’t you?
She is hungry, isn’t she?
Tagadó mondatok esetében:
Létige/Segédige + ALANY
You don’t live here, do you?
She is not hungry, is she?

Egyszerű Jelen Idő,
Létigés Mondatok

AM/ARE/IS
AREN’T/ISN’T

You are tired,
aren’t you?

You are not tired,
are you?

Egyszerű Jelen Idő

DO/DOES
DON’T/DOESN’T

You like dogs,
don’t you?

You don’t like dogs,
do you?

Folyamatos Jelen
Idő

AM/ARE/IS
AREN’T/ISN’T

You’re working now,
aren’t you?

You’re not working now,
are you?

Egyszerű Múlt Idő

DID
DIDN’T

You went out yesterday,
didn’t you?

You didn’t go out yesterday,
did you?

Egyszerű Múlt Idő,
Létigés Mondatok

WAS/WERE
WASN’T/WEREN’T

You were at home,
weren’t you?

You weren’t at home,
were you?

Egyszerű Jövő Idő

WILL
WON’T

You will help her later,
won’t you?

You won’t help her,
will you?

HAVE/HAS
HAVEN’T/HASN’T

You’ve been to London,
haven’t you?

You haven’t been to London,
have you?

Befejezett Jelen Idő

GOING TO

AM/ARE/IS
AREN’T/ISN’T

You’re going to buy a car,
aren’t you?

You’re not going to buy a car,
are you?

HAVE GOT

HAVE/HAS
HAVEN’T/HASN’T

You’ve got a dog,
haven’t you?

You haven’t got a dog,
have you?

HAVE TO

DO/DOES
DON’T/DOESN’T

You have to go now,
don’t you?

You don’t have to go now,
do you?

NEED

DO/DOES
DON’T/DOESN’T

You need a break,
don’t you?

You don’t need a break,
do you?

WANT

DO/DOES
DON’T/DOESN’T

You want a cat,
don’t you?

You don’t want a cat,
do you?

MUST

MUST
MUSTN’T

You must go now,
mustn’t you?

You don’t have to go now,
do you?

CAN

CAN
CAN’T

You can swim,
can’t you?

You can’t swim
can you?

USED TO

DID
DIDN’T

You used to work there,
didn’t you?

You didn’t use to work there,
did you?

WOULD
WOULDN’T

You would like a cup of tea,
wouldn’t you?

You wouldn’t like a cup of tea,
would you?

WOULD LIKE

SZAVAK
break
hairdresser
dentist
school
office

(brék)
(herdreszer)
(dentiszt)
(szkúl)
(ofisz)

szünet, pihenés
fodrász
fogorvos
iskola
iroda

GYAKORLÁS
• You like cheese, nem?
• It’s cold in here, nem igaz?
• She can speak English, nem?
• He used to play football, igaz?
• She’s from Hungary, nem?
• You don’t like cats, igaz?
• It’s not raining, ugye?
• You drank my beer, nem igaz?
• Nice weather, nem igaz?
• You’ve got two brothers, igaz?

GOOD LUCK!



MEGOLDÁS
• You like cheese, don’t you?
• It’s cold in here, isn’t it?
• She can speak English, can’t she?
• He used to play football, didn’t he?
• She’s from Hungary, isn’t she?
• You don’t like cats, do you?
• It’s not raining, is it?
• You drank my beer, didn’t you?
• Nice weather, isn’t it?
• You’ve got two brothers, haven’t you?

