Angol Nyelvtanfolyam
Kezdőknek

9. rész

LÉTIGÉS MONDAT

1.
ALANY
I
2. AM/ARE/IS
AM
3.
NOT
NOT
4. MELLÉKNÉV SLEEPY.

Nem vagyok álmos.

FOLYAMATOS JELEN

1.
2.
3.
4.

ALANY
AM/ARE/IS
NOT
IGE+ING

I
AM
NOT
SLEEPING.

Nem alszom.

SZAVAK

• LIE (láj)

hazudni/feküdni (! lying !), hazugság

• CRY (kráj)

sírni/kiáltani, sírás/kiáltás

• SAY (széj)

mondani

• FEEL (fíl)

érezni

• BED (bed)
• LIAR (lájer)

ágy
hazug

Figyelem! Ezek csak
tájékoztató jellegűek!
Írjuk be az adott szót
valamelyik szótárba és
hallgassuk meg a pontos
kiejtést!

KIFEJEZÉSEK

1. Nem hazudok.

I’m not lying.

2. Nem sírok, te sírsz.

I’m not crying, you’re crying.

3. Nem mondom, hogy...

I’m not saying...

4. Nem mondom, hogy nem igaz.

I’m not saying it’s not true/it isn’t true.

5. Nem érzem jól magam.

I’m not feeling well.

Starsky & Hutch
• Am I crying?
• No, I’m not crying.
• You’re crying.
• Hogy sírok-e?
• Nem, nem sírok.
• Te sírsz.

Are you crying?
Te sírsz?

Szia!
Jól tetted, hogy eljöttél! 
Mindjárt kezdjük is a gyakorlást, de előbb még egy kis érdekesség:
A BE (lenni) létige is folyamatosba tehető (be+ing=being), ez olyankor használt, amikor
valaki épp így vagy úgy viselkedik.
silly=buta
• You are silly. Buta vagy. (mindig, az vagy)
• You are being silly. Bután viselkedsz. (nem vagy buta, de most úgy viselkedsz)
nice=kedves
• He is (always) nice. Kedves (mindig).
• He is being nice today. Kedvesen viselkedik ma. (meglepő, mert amúgy nem szokott )

FUNNY
És ha már itt tartunk, egy nagyon gyakori brit kifejezés:

I’m not being funny, but ...
Ennek jelentése kb.
Most nem azért mondom, de ..., Nem viccből mondom, de ...
Szóval amikor valami negatív vagy meglepő dolgot készülünk közölni. 
funny: vices/furcsa

Megoldás

Egészítsd ki a táblázatot!

ágy
to cry
hazudni
hazug
feküdni
to say
érezni

bed
to cry
to lie
liar
to lie
to say
to feel

ágy
sírni/kiáltani
hazudni
hazug
feküdni
mondani
érezni

Tedd helyes sorrendbe
és fordítsd le őket!

Megoldás

• not I’m saying.

I’m not saying.

Nem mondom/állítom.

• he isn’t today working.

He isn’t working today.

Ma nem dolgozik. (férfi)

• we’re lying not.

We’re not lying.

Nem hazudunk.

• the baby sleeping isn’t yet.

The baby isn’t sleeping yet. Nem alszik még a kisbaba.

• feeling is not Peter well.

Peter is not feeling well.

Peter nem érzi jól magát.

Javítsd ki a mondatokat!

• I not crying.

Nem sírok.

Megoldás

I am not crying.

kimaradt az am

• She’s not lieing. Nem hazudik. (nő)

She’s not lying.

lie+ing=lying

• I’m not sleep.

I’m not sleeping.

lemaradt az ing

Nem alszom.

• She isn’t working. Nem dolgozik. (férfi)

He isn’t working. férfi -> he

• Are not saying.

We are not saying. kimaradt a mi=we

Nem mondjuk.

Ragozd végig őket!
Használd a teljes és mindkét
összevont alakot!
• Nem dolgozom

.............................................

• Nem dolgozol.

.............................................

Megoldás

I am not working. / I’m not working.
You are not working. / You’re not working.
You aren’t working.

• Nem dolgozik. (férfi) .........................................

He is not working. / He’s not working.
He isn’t working.

• Nem dolgozik. (nő) ............................................

She is not working. / She’s not working.
She isn’t working.

• Nem dolgozunk.

.............................................

We are not working. / We’re not working.
We aren’t working.

• Nem dolgoztok.

.............................................

• Nem dolgoznak.

.............................................

You are not working. / You’re not working.
You aren’t working.

They are not working. / They’re not working.
They aren’t working.

Fordítsd le őket, használd a teljes
és mindkét összevont alakot!

Megoldás

• .............................

A számítógép nem működik.

The computer is not working.

• .............................

A számítógép nem működik.

The computer’s not working.

• .............................

A számítógép nem működik.

The computer isn’t working.

• .............................

Nem működik.

It is not working.

• .............................

Nem működik.

It’s not working.

• .............................

Nem működik.

It isn’t working.

Alkoss állító, kérdő és tagadó
mondatokat! Használd a teljes alakot!

Megoldás

• Alszik. (nő)

...................................................

She is sleeping.

• Alszik? (nő)

...................................................

Is she sleeping?

• Nem alszik. (nő)

...................................................

She is not sleeping.

• Peter dolgozik.

...................................................

Peter is working.

• Peter dolgozik?

...................................................

Is Peter working?

• Peter nem dolgozik. ...................................................

Peter is not working.

Fordítsd le a mondatokat!
Válasznál használd az összevont alakot.

Megoldás

• Dolgozol?

..............................................

Are you working?

• Nem, nem dolgozom.

..............................................

No, I’m not working.

• Alszol?

..............................................

Are you sleeping?

• Nem, nem alszom.

..............................................

No, I’m not sleeping.

• Te sírsz?

..............................................

Are you crying?

• Nem, nem sírok.

..............................................

No, I’m not crying.

Fordítsd le a mondatokat!
Válasznál használd az összevont alakot.

Megoldás

• Főz? (nő)

..............................................

Is she cooking?

• Nem, nem főz.

..............................................

No, she’s not/isn’t cooking.

• Hazudnak?

..............................................

Are they lying?

• Nem, nem hazudnak.

..............................................

No, they’re not/aren’t lying.

• Dolgozik ma? (férfi)

..............................................

Is he working today?

• Nem, nem dolgozik ma. ..............................................

No, he’s not/isn’t working today.

Na, akkor meg is vagyunk a gyakorlással. Szorgalmiként azért gyakorold még az
állító, kérdő és tagadó mondatokat, csak gondolj ki fejben mondatokat.
Ha tetszenek, segítségre vannak a leckéim, kérlek támogass valamilyen módon!
• PayPal: http://bit.ly/tamogatas_paypal vagy anita@konnyengyorsanangolul.eu
• Ko-fi: http://ko- i.com/konnyengyorsanangolul
• Patreon: https://www.patreon.com/konnyengyorsanangolul
• YouTube: azok a bosszantó reklámok (min. 30 másodperc)
• TransferWise: BE68 9670 2685 6434 (IBAN)
TRWIBEB1XXX (SWIFT/BIC)
Éva Anita Horváth

