Chapter 18

Free class handout

Healthcare

Amint az első fejezetben ígértem, időnként hallgatok el dolgokat – már csak azért is, hogy
egyszerűsítsem a dolgokat, könnyebben megtanulhatóvá tegyem az anyagot. Egyik ilyen
elhallgatásom a negyedik mondatmintával kapcsolatos. Ezt írtam:

„Sentence Patterns 4-6” – Mondatminták 4-6.
4. Subject

Transitive Verb

Indirect Object

Direct Object

(alany, tárgyas ige, „közvetett tárgy” = kb. részeshatározó, tárgy)
Ennél a mondatmintánál az alanyt tárgyas ige, azt pedig a két különböző fajta tárgy követi.

Nos, ez az esetek többségében igaz, azonban a kétfajta tárgyat fel lehet cserélni, ám ilyenkor
az indirect object előtt egy elöljáró szónak kell állnia. Például:
Recommend somebody something
Recommend something to somebody
Give somebody something
Give something to somebody
Buy somebody something
Buy something for somebody
Egy példát azért becsempésztem (remélem, nem túl sok galibát okozott azoknak, akik először
találkoztak a mondatmintákkal): Leonard gave the form to the receptionist.
Tapasztalatom szerint minden angol nyelvterületen lényegesen nagyobb arányban használják
a fent megadott formát, mint az alternatív szórendet, amit néhány esetben nem is lehet
használni (Jack will help Jill do the dishes.) Természetesen az is jelentős számban előfordul,
így nem feltétlen hanyagolható el olyan mértékben, ahogy a könyv sugallja. Attól tartok, hogy
a terjedelmi korlátok miatt a továbbiakban is csak ezen a kiegészítő anyagon fog maradni az
alternatív változat, és nem kerül be a könyvbe.
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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Alakítsd át a kettős tárgyesetben levő mondatokat az eőző oldalon bemutatott alternatív
változatra!
1. Jack gave Jill an interesting book.
...........................................................................................................................................
2. Paul wrote his friend a letter.
...........................................................................................................................................
3. Buy me some bread, please.
...........................................................................................................................................
4. Miss Brown recommended her students a new book.
...........................................................................................................................................
5. Sue told Jim a very funny joke.
...........................................................................................................................................
6. Can you hand me the salt, please?
...........................................................................................................................................
7. Rose has made her eldest son a lovely birthday cake.
...........................................................................................................................................
8. Why don’t you get them a bottle of champagne?
...........................................................................................................................................
10. The agent had been recommending John a house for months before he made up his mind.
...........................................................................................................................................
11. Let me buy you lunch.
...........................................................................................................................................
12. When he was young, President Washington couldn’t tell his father a lie.
...........................................................................................................................................
13. The tourist information clerk recommended the visitors a lovely B&B.
...........................................................................................................................................
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