English Reader, Positive English

Chapter 4
Study and work
Conversations (párbeszédek)
A: What do you do?
B: I’m a nurse at the local hospital. And you?
1.

A: I’m a kindergarten teacher.
B: When do you work?
A: From Monday to Friday. And you?
B: I work for two days and then I have one day off. So I
have to work even at weekends and on holidays.

A: What’s your job?
B: I’m a cook at a hotel. I have to get up early to prepare
breakfast for the customers.
2.

A: When do you finish work?
B: I usually finish it late at night. But I work
only every other day.
A: What do you like in your job?
B: I can taste many kinds of food and I make people happy.
And my salary is quite high.

Próbáljunk hasonló párbeszédeket alkotni és gyakorolni!
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„Tenses” – igeidők

 “Tenses make me tense.”
(Az igeidők feszültté tesznek.)

Az angol nyelvben tizenkét igeidő létezik
cselekvő ragozásban. Ezek közül az egyszerű igeidőkkel már szinte mindent körül
lehet írni, bár adódhatnak félreértések. Látni fogjuk, hogy a személyektől
függetlenül szinte mindig azonos lesz a főigék alakja, így talán nem olyan nehéz
elsajátítani, mint más nyelvek igeragozását.
Az igeidők négy nagy csoportra oszthatók, melyek mindegyikében van múlt, jelen
és jövő idő.

Alapjelentésük:
Egyszerű
igeidők

A cselekvés hosszabb időn át, rendszeresen történik (nem biztos,
hogy egy adott pillanatban is zajlik), vagy csak tényszerű
információt közlünk, illetve egy pillanatig tartó eseményt,
cselekvést írunk le.

Folyamatos
igeidők

A cselekvés egy vizsgált időpillanatban épp folyamatban van.
Ehhez kellően hosszúnak, nem pillanatnyi cselekvésnek kell
lennie.

Befejezett
igeidők

A cselekvés a vizsgált időpillanatra lezárul, és valamilyen
eredménye, hatása, következménye van. Múlt időben
előidejűséget fejez ki.

Befejezett
folyamatos
igeidők

A vizsgált pillanat előtt kezdődik a cselekvés és még azon túl is
tart, de már van valamilyen eredménye, hatása, következménye.

„Present Simple” – egyszerű jelen idő
állító

kérdő

tagadó

I go

Do I go?

I do not go. (I don’t go)

you go

Do you go?

You don’t go.

he/she/it goes

Does he/she/it go?

He/she/it doesn’t go.

we go

Do we go?

We don’t go.

you go

Do you go?

You don’t go.

they go

Do they go?

They don’t go.
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A táblázatból látható, hogy az igének csak egyes szám harmadik személyben van
eltérő alakja, ahol a normál főnevek többes számának képzésével teljesen
megegyező módon „s” végződést kap az ige (kivéve létige, have/has). Kérdéshez
és tagadáshoz a „do” segédigét, illetve a „not” tagadószót használjuk. Egyes szám
harmadik személyben a „do” segédige kapja meg az „s” végződést, és a főige
szótári első alakban marad.

Az egyszerű jelen használata:
1. Szokásos, ismétlődő cselekvés.
Thomas goes to Russian lessons twice
a week.

Tamás hetente kétszer orosz órára jár.

We work from Monday to Friday.

Hétfőtől péntekig dolgozunk.

She often goes to Italy in the summer.

Gyakran megy Olaszországba nyáron.

2. Időrend (terv, menetrend, műsorrend, kalendárium) szerinti
esemény.
The plane takes off at 12:45.

A repülő 12:45-kor száll fel.

The film starts at 9.

Kilenckor kezdődik a film.

Judy’s birthday is on 3 July.

Judit születésnapja július 3-án van.
írásban: on 3 July (GB)
3. Olyan esemény, ahol az időpont nem fontos. szóban: on the third of July
I fill the jug.
Megtöltöm a kancsót.
Peter waters the pot plant.

Péter meglocsolja a cserepes virágot.

They cook dinner.

Vacsorát főznek.

4. Egyszeri, pillanatnyi cselevés.
Our teacher comes in.

A tanárunk bejön.

The phone rings.

Csörög a telefon.

5. Általános igazság, természettudományos törvényszerűség.
The sun rises in the east.

A nap keleten kel.

The earth goes around the sun.

A Föld a Nap körül kering.

Egyszerű jelenben általában csak általános időhatározókat használhatunk:
always, often, usually, never, every day, on Wednesdays, once/twice/three times
a day/week/month/year, in the morning(s)/evening(s), etc.
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„Yes/no” kérdések:
A segédigékkel és létigével feltett kérdéseket, melyekre általában csak yes / no
választ lehet adni, „eldöntendő kérdés”-nek nevezzük. A szokásos válasz:
Yes,
személy
do / does (létige/segédige).
No,
személy
don’t / doesn’t (létige/segédige + not).
Kivétel a „may” és a „might” segédigékkel feltett engedélykérés, ahol nem a
kérdéshez használt segédigével adunk választ.
“Do you like pizza?”
“Yes, I do.”

– Szereted a pizzát?
– Igen, szeretem.

“Doesn’t he work today?”
“No, he doesn’t.”

– Nem dolgozik ma?
– Nem

“Is it a nice hotel?”
“Yes, it is.”

– Szép szálloda?
– Igen, az.

“Aren’t you happy?”
“Yes, I am.”

– Nem vagy boldog?
– (De) igen.

“Can you come to my party?”
“Yes, I can.”

– El tudsz jönni a bulimba?
– Igen.

“May I go to the party?”
“Of course, you can.”

– Elmehetek a buliba?
– Természetesen, elmehetsz.

Exercise (gyakorlás)
Alkoss olyan kérdéseket, melyekre a megadott választ lehet adni, vagy
válaszold meg a feltett kérdéseket!
…………………. work here?

Yes, I do.

…………………. like wine?

No, they don’t.

…………………. live in London?

Yes, we do.

Don’t you learn English?

Yes, ………………….

Is the museum far?

No, ………………….

Aren’t there buses every half an hour?

Yes, ………………….
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Kérdőszavak, kérdések egyszerű jelen időben:
Egyelőre jegyezzünk meg néhány fontosabb kérdőszót:

when
where
who
what

mikor
hol
ki
mi/mit

why miért
which melyik (mindig a tárgy követi)
how hogyan
what … like milyen

A speciális igék kivételével („to be” és „to have got”) kérdőszavas kérdő
mondatok szórendje:

kérdőszó

segédige

alany

főige

Ez a szórend nem érvényes alanyra kérdezéskor, ugyanis a „who” vagy a „what”
kérdőszó után kijelentő szórendet kell használni. Mivel a „what” kérdezhet
alanyra is, tárgyra is, a szórend eldöntéséhez előbb át kell gondolnunk, mire
irányul a kérdés. Amennyiben alanyra kérdezünk, a kérdőszó után a főigét egyes
szám harmadik személyben kell ragozni. Tagadó kérdő szerkezeteknél vagy a
segédigével összevont tagadószó kerül az alany elé, vagy – ha nem történt
összevonás – csak a segédige.
When is the meeting?

Mikor van (lesz) az értekezlet?

When do they come?

Mikor jönnek?

Where does Peter work?

Hol dolgozik Péter?

Where is the bathroom?

Hol van a mosdó?

Who lives in this lovely house?

Ki lakik ebben az aranyos házban?

What do you do on Sundays?

Mit csinálsz vasárnaponként?

What makes you think so?

Mi késztet arra, hogy így gondold?

“Why don’t you stay with us?”
“Because my aunt wants me to stay
with her at the farmhouse.”

– Miért nem maradsz (szállsz meg)
nálunk? (udvarias kérés kifejezése)
– Mert a nagynéném azt akarja, hogy a
tanyáján szálljak meg.

Which room do you choose?

Melyik szobát választod?

Which school does Jack go to?

Melyik iskolába jár Jack?

How are you?

Hogy vagy?

How do they like their coffee?

Hogyan szeretik a kávét?

What is the weather like in March?

Milyen az idő márciusban?
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Exercise (gyakorlás)
Alkoss egyszerű jelen idejű mondatokat a következő igékkel (ügyelj a ragozásra) és
határozókkal! Próbálj logikusan választani szavakat! Nem baj, ha némelyik
kimarad, vagy némelyiket kétszer használod fel.

igék

határozók

run (fut)
study English (angolul tanul)
speak German (beszél németül)
like pizza (szereti a pizzát)
read the newspaper (újságot olvas)
watch TV (televíziót néz)
eat dinner (vacsorázni)
walk 5 kilometers (5 km.-t gyalogol)
know the way (ismeri az utat)
have a shower (letusol)
cook spaghetti (spagettit főz)

always (mindig)
on Fridays (péntekenként)
in the morning (reggel)
quickly (gyorsan)
after dinner (vacsora után)
every day (minden nap)
fluently (folyékonyan)
to the monument (az emlékműhöz)
before breakfast (reggeli előtt)
very well (nagyon jól)
at 9 A.M. (reggel kilenckor)

1. Mr. Brown ……………………………………………………………..
2. I ………………………………………………………………………...
3. Why do their children ……………………………………………....… ?
4. The postal worker ………………………………………………………
5. Susan and her boyfriend ………………………………………………..
6. The hotel receptionist …………………………………………………...
7. Two funny looking girls ………………………………………………...
8. Do the tour guides …………………………………………….……… ?
9. The information clerk …………………………………………………..
10. Doesn’t her father ………………………………………….………… ?
11. A new chef at the restaurant …………………………………………….
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Readings (olvasmányok)
Alice is 22 years old. She goes to college. She studies biology and
chemistry. She usually takes a bus to school, but
sometimes she rides her bicycle. The school is not
very far from her home. It takes her about twenty
minutes to get there by bicycle.
Her classes usually start at 9 o’clock and finish at 4
in the afternoon. But on Mondays her lessons start at
10 o’clock. So she can sleep a little more. She is
happy about it because she spends the Sundays with
her friends. They always go out to a cinema or to
disco. Sometimes they have a party. She enjoys
being a student. She graduates in June but she doesn’t know where she
will work.



! She is 22 years old.
She is a 24-year-old secretary.

Margaret Thomson is a 24-year-old secretary. She works in a busy office.
She types letters and reports.
She answers the phone and
gives information about the
company. Sometimes she
travels with her boss, Mrs.
Simmons, to conferences.
Occasionally she prepares
her speeches, too. She
knows a lot about the company but she never tells anyone company secrets.


Mr. Jack Peterson is a waiter. He works for two days then
he has a day off. He starts work at 11 and finishes at about
midnight. He has to work very hard. He takes orders, carries
food to the customers and gets the money. His salary is not
very high but he usually gets tips from happy customers. He
likes wedding parties the most. He doesn’t like to work on
holidays and he always takes a day off on his birthday.
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Follow the pattern. (Kövesd a mintát!)
1. Mr Conley reads the newspaper every morning.
The waitress …………….…………………………… to the guest .
Sue ……………………………….....………… TV every evening .
I and my sister …………………………………………. every day .
Two little boys …….……………………………………………... .
You …..……………………………………………… on Sundays .
2. Do you like champagne?
Does mother …………………….………………………… pizza ?
Does Jack …………………………….……………… on Fridays ?
Do those blonde girls …..…………………………...…………… ?
Do you ….……...…………………….……………...…………… ?
Do ….………………………….…………….…………………… ?
3. She doesn’t eat cheese.
The police officer ………………………………..………. his car .
My friend ……………………………………...………. her book .
Your sons ……..………………………………...………. English .
I …………………………………………...………………….…. .
You ………..……..…………………………...…………………. .
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Exercise (gyakorlás)
Categorize the jobs. (Csoportosítsd a foglalkozásokat!)

bricklayer * carpenter * cowboy * dentist *
dressmaker * economist * flight attendant * fruit
picker * grocer * horticulturist * joiner * lawyer *
locksmith * marketing manager * shepherd *
tractor driver * TV repairman * veterinarian *
waitress * welder
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Az összes foglalkozást meg tudod nevezni angolul?
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Új szavak
after után
answer válasz; válaszolni
anyone bárki (kérdésben:
valaki)
around körül; gyakorító
képző
bathroom fürdőszoba,
mosdó
before előtt
bicycle kerékpár
biology biológia
birthday születésnap
blonde szőke
boss főnök
boyfriend fiúbarát,
udvarló
breakfast reggeli
bricklayer kőműves
brown barna
carry hordozni, cipelni
categorise (US:
categorize) besorolni
champagne pezsgő
cheese sajt
chemistry kémia
choose, chose, chosen
választani
cinema filmszínház
class osztály
coffee kávé
college főiskola, egyetem,
kollégium, kar
customer fogyasztó
dinner vacsora
dressmaker ruhakészítő,
varró

driver sofőr
early korán
earth föld
east kelet
eat, ate, eaten enni
economist közgazdász
etc. = (Latin) et cetera
stb.
even még; egyenletes;
páros (szám)
every minden-, mindegyik
farmhouse tanyaépület
film film
finish befejezni; cél(vonal)
flight repülőjárat
flight attendant légi
utaskísérő
fluently folyékonyan
(kifogástalanul)
follow követni
Friday péntek
fruit gyümölcs
funny vicces, mókás
graduate befejezi a
tanulmányokat
grocer élelmiszerboltos
guide kalauz,
idegenvezető
hard kemény, nehéz (nem
súly!)
holiday ünnep, üdülés,
nyaralás
horticulturist (mű)kertész
hospital kórház
joiner bútorasztalos
jug kancsó

July július
June június
kilometre (US kilometer)
kilométer
kindergarten óvoda
kindergarten teacher
óvónő/bácsi
late késő
lesson tanóra, lecke
letter (postai) levél
little kicsi
local helyi
locksmith lakatos
make, made, made
készíteni
many sok
March március
marketing marketing
midnight éjfél
Monday hétfő
money pénz
monument emlékmű
most legtöbb
museum múzeum
never soha
newspaper újság, hírlap
nurse ápoló
occasionally alkalmanként
old idős, régi
only csak
order megrendelés;
rendelni; utasítani
other más, másik (every
other minden második)
party buli; (politikai) párt;
tárgyalófél
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pattern minta
picker szedő
plant növény; (gyár) telep
postal worker postás
pot edény; (virág) cserép
prepare készíteni
receptionist recepciós
repairman szerelő
report jelentés; jelenteni,
beszámolni
ring, rang, rung
csengetni, csengeni
rise, rose, risen emelkedni
run, ran, run futni,
szaladni; működtetni
(pl. boltot)
salary fizetés
school iskola
secretary titkár
secret titok
shepherd pásztor

shower zápor, tusolás;
letusolni
sleep, slept, slept aludni
sometimes néha, időnként
spaghetti spagetti
speak, spoke, spoken
beszélni
speech beszéd
spend, spent, spent
(pénzt) költeni; (időt)
tölteni
start kezdeni; kezdet
summer nyár
sun nap (égitest)
Sunday vasárnap
taste íz; ízlelni
tense feszült, ideges;
igeidő
times alkalom; -szor, -szer
tips borravaló
tour túra

type típus; gépírni
veterinarian = vet
állatorvos
walk sétálni; séta,
gyaloglás
watch (kar)óra;
figyelmesen nézni
water víz; meglocsolni
weather időjárás
wedding esküvő,
lakodalom
Wednesday szerda
week hét
welder hegesztő
what mi, mit
which melyik, amelyik
why miért
wine bor
year év

A nemek szerinti megkülönböztetés
elkerülésére használd:
police officer = policeman/woman
fire fighter = fireman
postal worker = postman
flight attendant = steward, stewardess
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