
Angol nyelvben használt igeidők –

túlélő kit

Urban Marina  – M1P2FE

Rozman Richard  – HPCP37



Angol nyelvben használt igeidők – túlélő kit

Szerinted mindegyik angol igeidőt használják az angol anyanyelvűek a 

hétköznapi, beszélt nyelvben?

Dehogyis! De ezekkel tuti fogsz találkozni: egyszerű jelen, folyamatos jelen, 

befejezett jelen (bár az amerikaiaknál már ez is egyre inkább a háttérbe szorul), 

egyszerű múlt, egyszerű jövő. Ez barátok közt is 5, de NEM 12!

Ne stresszeld magad halálra, ha nem tudod az összes igeidőt használni 

beszédben, mert az olvasáshoz szükséged lesz rá, de a beszédhez nem 

feltétlenül! Ehhez nyújt most segítséget ezen rövid kis összefoglalónk.



Angol igék – jelenidő (present)

Present Simple Tense – azaz az egyszerű jelen idő 

Akkor kell használni, amikor a jelenben nem éppen most, de

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! Ide tartozó időhatározószavak: never

(soha), sometimes (néha), often (gyakran), usually (általában),

always (mindig).

Present Continuous - avagy a folyamatban lévő jelen idő

Akkor használjuk, amikor a jelenben éppen történik valami. Azaz

vagy pontosan a beszéd/írás pillanatában van folyamatban a

cselekvés, vagy a jelen pillanathoz időben nagyon közel. Ide tartozó

időhatározószavak: now (most), at the moment (pillanatnyilag), at

present (jelenleg), nowadays (napjainkban), today (ma), tonight

(ma este), still (még mindig/még most is).



Angol igék – jelenidő (present)

A Present Perfect azaz a "befejezett jelen"

Olyan már bekövetkezett, és lezárult múltbeli cselekvések leírására is

használják a Present Perfect Simple-t, amelyeknek a jelenben

következményei vannak. Tehát valami megtörtént (vagy nem történt

meg) valamennyi ideje, vagy valami múltbéli időpont óta. Ide tartoznak

még azok az időhatározók is, amelyek még le nem zárult időszakokra

vonatkoznak: for (óta, valamennyi ideje), since (egy adott múltbéli

időpont óta), just (éppen most), already (már), yet – még (tagadó

mondatban), már (kérdő mondatban), ever (valaha), never (soha),

recently (az utóbbi időben, a közelmúltban, mostanában), lately (az

utóbbi időben, a közelmúltban, mostanában, so far (idáig).



Angol igék – múltidő (past)

Past Simple – azaz az egyszerű múlt idő

Akkor használjuk, amikor a múltban valami megtörtént, azaz be is

fejeződött, lezárult, és ehhez a jelennek semmi köze. Tudom azt is, hogy

az, amiről szó van, a múltban mikor történt. Ezt vagy egy időhatározó

szó fejezi ki, vagy a szövegkörnyezetben benne van valahol. Akárcsak

az összes többi igeidőnél, itt is vannak jellemző időhatározók, amelyek

ha benne vannak a mondatban, akkor Simple Past-ot kell használni.

Ezek a következők: yesterday (tegnap), last week (múlt héten), last

month (múlt hónapban), last year (múlt évben).

Past Continuous – azaz a folyamatban lévő múlt idő

Akkor kell Past Continuous-t használnod, amikor a múltban éppen

történt valami, azaz akkor éppen folyamatban volt! Emlékezz csak, hogy

mit mondtunk a Present Continuous-ról! Azt mondtuk, hogy a jelen egy

adott pontján vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvésre

használjuk. A Past Continuous-ra pontosan ugyanez igaz, azzal a

különbséggel, hogy itt az állítás úgy hangzik, hogy „a múlt egy adott

pillanatában vagy szakaszában éppen folyamatban lévő cselekvés

leírására használjuk”.



Angol igék – jövőidő (future)

Future Simple – azaz az egyszerű jövő idő

A Future Simple olyan cselekvésekre, eseményekre

vonatkozik, amiket nem terveztünk el előre, ebből

kifolyólag le se szerveztük. A beszéd pillanatában találjuk

ki, döntjük el, hogy mit fogunk csinálni, mi lesz.

A “going to” használata röviden

A ’going to’-t olyan esetekben kell használni, amikor a

cselekvés vagy esemény még csak ELTERVEZETT

(planned). Tehát még nincs lefixálva, ezért csak egy

tervről, egy szándékról van szó. Mindennapi beszédben a

going to helyett gyakran a gonna rövidítést használjuk,

legfőképpen az amerikai angolban, de sosem írjuk le

ebben a formában.



One more thing – még egy dolog

Röviden összefoglaltuk, hogy a beszélt angolban milyen

igeidők a leggyakrabban használtak. A lenti hasznos

videók segítenek elmélyíteni az igeidők használatát.

Találtok még videót a hasznos kifejezésekről és egy videó

sorozatot, amely bevezet bennetek az amerikai angol

elsajátításába.

Használjátok szeretettel!

Hasznos videok:

https://youtu.be/WU8qHD0r7aw

https://youtu.be/NPzDpBQ27k8

https://youtu.be/qL5X38u4xoA

https://youtube.com/playlist?list=PL8BACA4F23C103394

https://youtu.be/WU8qHD0r7aw
https://youtu.be/NPzDpBQ27k8
https://youtu.be/qL5X38u4xoA
https://youtube.com/playlist?list=PL8BACA4F23C103394

