
5. osztály Kezdő angol 2020 május12-14 
Most egy nagyon fontos, új nyelvtant fogunk megtanulni. Ez az egyik jelen idős igeidő az angolban, a 

Present Simple.  Kicsit hosszabban fogom leírni, hogy megértsétek, ezt legyetek szívesek többször 

elolvasni és megtanulni a használatát. A táblázatokat, a színessel szedett részeket pedig jelentéssel 

együtt írjátok le a füzetbe!  

A tankönyvetekben a 112. oldalon is megtaláljátok a táblázatban, hogyan használjuk. 

PRESENT SIMPLE 

 

Így képezzük: 1. Alany (=főnév, személynév, személyes névmás) + Állítmány 

(=ige). Pl. The girl / Janet / she runs. 

 

KIJELENTÉS 

I WORK- én dolgozom 

YOU WORK – te dolgozol 

HE/SHE/IT WORKS – ő dolgozik 

WE WORK – mi dolgozunk 

YOU WORK – ti dolgoztok 

THEY WORK  - ők dolgoznak 

 

TAGADÁS 

I DON'T WORK  - én nem dolgozom 

YOU DON'T WORK  - te nem dolgozol 

HE/SHE/IT DOESN'T WORK – ő nem dolgozik 

WE DON'T WORK – mi nem dolgozunk 

YOU DON'T WORK – ti nem dolgoztok 

THEY DON'T WORK – ők nem dolgoznak 

 

KÉRDÉS  

DO I WORK?- Dolgozom? 

DO YOU WORK?- Dolgozol? 

DOES HE/SHE/IT WORK? –Dolgozik? 

DO WE WORK? –Dolgozunk? 



DO YOU WORK? –Dolgoztok? 

DO THEY WORK? –Dolgoznak? 

 

Láthatjátok, hogy az ige alakja csak E/3- Egyes szám 3. személynél változik meg! 

Kap egy –S végződést.  

Azonban van olyan eset, mikor a helyesírás megváltozik, itt nem csak egy –s 

végződés lesz, hanem: 

 -ss/-sh/-ch/-x/-o végződésű 

igék nem csak simán ’s’ végződést 

kapnak egyes szám harmadik 

személyben, hanem ’es’-t 

I watch– he watches 

you go  - she goes 

we do– Peter does 

mássalhangzóra (consonant) +’-y’-

ra végződő igék pedig a sima ’s’ rag 

helyett ’-ies’-re fognak 

végződni egyes szám harmadik 

személyben 

I study– he studies 

we fly – it flies 

DE: 

I buy– she buys mivel az „u” nem 

mássalhangzó! 

 

Mikor használjuk a Present Simple igeidőt?  

 Akkor kell használni, amikor a jelenben rendszeresen, szokásosan, ismétlődően 

történik a cselekvés, ha azt a bizonyos dolgot mindig visszatérően, szokásod 

szerint csinálod! Tehát soha nem egy aktuálisan, mondjuk egy alkalommal éppen 

történő dologról van szó! 

pl. 

I teach Maths. – Matekot tanítok. 

Pamela drives to work. – Pamela kocsival jár dolgozni. 

Do you live here? – Itt élsz? 

Ebbe a kategóriába tartozik az is, amikor egy állandó állapotról beszélünk. 

She works as a nurse. –Ápolóként dolgozik.  

I have a large farm. – Van egy nagy farmom. 

Do you speak English? – Beszélsz angolul? 

 

 

Van egy pár időhatározó, amivel rendszerességet, ismétlődést, gyakoriságot 
fejezünk ki, és Present Simple-t használunk velük! 



never soha 

rarely/seldom ritkán 

sometimes néha 

often gyakran 

generally/usually általában 

normally rendszerint 

always mindig 
 

Nagyon fontos, hogy ezek az időhatározók - a szabály szerint – az alany és az 

állítmány közé jönnek: 

I never eat vanilla ice-cream. – Soha nem eszem vanília fagyit. 

She normally goes home after school. – Suli után rendszerint haza megy. 

We rarely take the dog for a walk. – Ritkán visszük a kutyát sétálni. 
 

További Present Simple-re jellemző időhatározók: 

 

every day minden nap/naponta 

every week minden héten/hetente 

every month minden hónapban/havonta 

every year minden évben/évente 

Ezek az every-s időhatározók a mondat végére szoktak kerülni. 

 
I write some pages every day. – Minden nap írok pár oldalt. 
She visits her grandma every week. – Meglátogatja minden héten a nagymamáját. 

Ha egy cselekvés rendszeressége egy bizonyos naphoz köthető, akkor azt 

kétféleképpen is kifejezhetjük: 

on Mondays hétfőnként 

on Tuesdays keddenként 

… és így tovább … (a nap neve többes számban van!) ... vagy az ismétlődést 

kifejezheted úgy is csak, hogy on Monday, tehát többes szám nélkül. Nézd csak: 

 

I play tennis on Monday. – Hétfőnként teniszezni szoktam. 

I play tennis on Mondays. – Hétfőnként teniszezni szoktam. 



 Napszakokat pedig így fejezünk ki: 

 

in the morning reggel 

in the mornings reggelente 

in the afternoon délután 

in the afternoons délutánonként 

in the evening este 

in the evenings esténként 

at night éjszaka 
 

 

IN/AT/ON prepozíciók az 

időhatározóknál: 

Tk. 112. oldal Prepositions of Time  

AT : - időpont előtt  Pl. at 9 o’ clock- 9 órakor 

- ünnepek nevei előtt pl.: at Christmas- karácsonykor,  at the weekend- a hétvégén 

- bizonyos időpontok kifejezéseinél. pl.:  at night – éjjel,  at noon- délben, at midnight – 

éjfélkor 

 

IN: - napszakok előtt: in the morning- reggel, in the afternoon –délután, in the evening – este 

- hónapok nevei előtt: in April – áprilisban, in December – decemberben 

- évszakok előtt: in the winter – télen, in summer- nyáron, in spring – tavasszal, in autumn – 

ősszel 

- évszámok előtt: in 2000 -2000-ben, in 2020- 2020-ban 

 

ON: - napok előtt: on Sunday- vasárnap, on Fridays- péntekenként 

- dátumok előtt: on 23rd February – február 23-án, on 24 August – augusztus 24-én 

 



Nos, ha mindezeket jól átnéztétek és megtanultátok, jöhet egy pár írásbeli feladat.  

1. Tk. 40. oldal: A focistás szövegben húzzátok alá az igéket! Ha jól figyeltetek, 11 db különböző 

igét találtatok, és mindegyik E/3. személyben van. Ami azt jelenti, hogy –S végződéssel 

szerepelnek. Ezeket az igéket írjátok le a füzetetekbe, -s rag nélküli formában! 

2. Tk. 41. oldal 4. feladat: Tegyétek hozzá az –S ragot az igékhez, ügyelve a helyesírásra! 

3. Tk. 41. oldal 5. feladat: időhatározók, AT/IN/ON használata. Előtte tanulmányozzátok át a 

nyelvtani áttekintést amit írtam!  

Határidő: 2020 május 17 vasárnap 

Jó munkát és szép hetet! ☺ 


