
Áldás Békesség Neked! 

 

 

A héten ezekkel a feladatokkal kell angoloznod: 

 unit 10a egy kis elmélet, majd feladatok 

 az elmélet megtanulós, magolós, nincs mit érteni rajta 

 egy mondaton belül amikor két igéd van, akkor az első ige után hogyan használhatod a 

második igét 

 volt már erről szó, és lesz benne sok ismerős 

 I. rész: pl: Én szeretek tejet inni. 

 1. ige: szeretek 

 2. ige: inni 

 I like drinking milk. 

 1. ige: like 

 2. ige: drinking 

 itt az 1. ige LIKE után a 2. igét DRINK –ing-es alakban kell használnunk  

 Nézzük a tk 101./6. táblázatát 

 Az enjoy, like, hate, love stb igék után a második igét –ing-es alakban használjuk 

 vagy bizonyos kifejezésekben is: it’s worth (megéri),can’t stand(ki nem állhat), have difficulty( 

nehézséget okoz neki), look forward to (örömmel várja), can’t help(nem tudja megállni, h 

segítsen) 

 prepozíciók után is –ing-es alakot használunk (de sokszor mondtam már nektek, ideje lesz 

megtanulni és a későbbiekben használni) 

 II. rész: amikor  a 2. igét to+ szótári alakban használjuk (to + infinitive) 

 want, decide, hope stb igék után 

 amikor melléknevet használunk, utána is to+ infinitive a helyes használat (It’s easy 

to…=könnyű vmit megtenni) 

 III. rész: amikor a második igét kopaszon (bare)magában használjuk, ezt nevezi az angol bare 

infinitivenek, amikor az igét csak magában használod. Nincs –ing-es alak, vagy to. 

 segédigék után (can swim) 

 make=késztet valamire (You make me laugh=Megnevettetsz) 

 let=enged, hagy (Let me help you=Engedd hogy segítsek, Hadd segítsek.) 

 would rather után=inkább csinál valamit, mint mást 

 had better=jobb lenne, ha 

Ennyit egy kis elmélet gyanánt. Írd le a füzetbe.   

Feladatod:  

 tk. 101./7. 8. 

 mf. 71/4. 

 Ezeket kell csak visszaküldened begépelve emailben 



 DE: kapsz még a Classroomba egy feladatot ennek a gyakorlásához, azt természetesen a a 

Classroomba töltsd fel, begépelve, csak a megoldását 

 

Határidő: május 12. kedd  

Még mindig nagyon köszönöm annak a munkáját és odafigyelését, aki pontosan időben küld 

vissza nekem mindent. 

Szeretettel ölellek benneteket: Ági néni 


