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Chapter 17 
Sports and healthy living 

Általában a nem angol anyanyelvűeknek szánt könyvekben nem szokott szerepelni a mondatminták 
témakör, míg az angol nyelvű országokban minden diáknak kell tanulni ezekről. Számomra azért tűnt 
furcsának ez a helyzet, mert pont nekünk, akik gyakran teljesen más szórenddel építjük fel a 
mondatainkat, fontos lenne tudni, mi a helyes mondatalkotás módja. Persze nem ezek alapján fogjuk 
kitalálni, mit mondjunk, hisz ott nincs idő, de az írásnál már van lehetőség arra, hogy utána nézzünk, 
helyes-e, amit írtunk. Az előző fejezetben gyorsan áttekintettük ezeket és ebben a fejezetben 
következik az első három. 
 
Sajnos valami UFO zavarok lehettek, amikor ezt a fejezetet szerkesztettem, illetve amikor az 
anyanyelvi korrektor átnézte a kéziratot, mert szégyenletesen sok hiba maradt pont abban az 
anyagrészben, ami általában a kollégáim előtt sem túl ismert. Mea culpa, mea maxima culpa... 
 
Feltétlen fontos tehát, hogy a hibajavítást megnézd, mielőtt a munkához fogsz. De mivel ez ennyire 
fontos számomra, íme, itt a javítás: 
 
179. oldal 

The girl seemed happy. A lány boldognak tűnt. (#3 mondatminta) 
helyesen 
The girl smiled. A lány mosolygott. (#1 mondatminta) 
 
The mother and her children have always been very helpful at the church potluck. Az anya és 
gyermekei mindig segítőkészek voltak a gyülekezeti szeretetvendégségnél. (#3 mondatminta) 
helyesen 
The mother and her children have always been at the church potluck. Az anya és gyermekei 
mindig ott voltak a gyülekezeti szeretetvendégségen. (#1 mondatminta) 

 
A mondatalkotásnál a 3. mondatnál a "happy" szó törlendő! 

 
180. oldal 

Has Jim gone to the dentist? A fogorvoshoz ment Jim? 
helyesen 
Has Jim seen the dentist? Látta/Felkereste Jim a fogorvost? 

 
 

Legtöbb kiadványunkhoz találsz beolvasót, mintafejezetet. http://angolsuli.com/kiado/index2.html 
Ingyenes hanganyagokat és letöltéseket találsz a http://www.angolsuli.info oldalon. Keresd 

kiadványainkat az Alexandra és Líra üzletekben! Lájkold FaceBook oldalunkat! 
https://www.facebook.com/angolsuli/  
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