Négy Hét Alatt
Alapszinten Angolul
3. Nap/Day three (déj thrí)

Összevont Alakok
(szem. névmás+létige)

ÖSSZEVONÁS
• A mindennapi, beszélt nyelvben a személyes névmásokat
összevonjuk a létigével.
• Szóban a teljes alakot akkor használjuk, ha nyomatékosan
akarunk valamit kifejezni.
• Írásban, ha hivatalos stílust használunk, akkor a teljes alakot kell
használjuk, más esetben nyugodtan használhatjuk az összevont
alakot.

A képzése egyszerű:

SZEMÉLYES NÉVMÁS

'

A LÉTIGE,
AZ ELSŐ BETŰJE NÉLKÜL

pl.: YOU ARE= YOU’RE
YOU után ’ majd az ARE az A nélkül

Teljes alak Összevont Alak

Teljes alak

Összevont Alak

(ájm)

we are

we’re (wír)

you’re (jór)

you are

you’re (jór)

he is

he’s

they are

they’re (der)

she is

she’s (síz)

I am
you are

it is

I’m

it’s

(híz)
(ic)

SZAVAK
sure (sur)
He is sure.

biztos
Biztos benne.

ready (redi)
It is ready.

kész
Kész van.

free (frí)
single (szingöl)
married (merid)

szabad, ingyenes
egyedülálló
házas

GYAKORLÁS
Képezzünk mondatokat a fenti szavak segítségével, teljes és összevont alakban is
(kivétel a single és married, ami IT-el értelmetlen lenne), majd írjuk mellé a magyar fordítást.
Például /For example (for igzampel) (pl.:= e.g.)

Teljes alak
I am happy.

Összevont alak
I’m happy.

Fordítás
Boldog vagyok.

You are happy.

You’re happy.

Boldog vagy.

He is happy.

He’s happy.

Boldog. (férfi)

She is happy.
It is happy.

She’s happy.
It’s happy.

Boldog. (nő)
Boldog. (semleges)

We are happy.

We’re happy.

Boldogok vagyunk.

You are happy.

You’re happy.

Boldogok vagytok.

They are happy.

They’re happy.

Boldogok.

MEGOLDÁS
SURE
Teljes alak
I am sure.
You are sure.
He is sure.
She is sure.
It is sure.
We are sure.
You are sure.
They are sure.

Összevont alak
I’m sure.
You’re sure.
He’s sure.
She’s sure.
It’s sure.
We’re sure.
You’re sure.
They’re sure.

Fordítás
Biztos vagyok benne.
Biztos vagy benne.
Biztos benne. (férfi)
Biztos benne. (nő)
Biztos. (tárgy)
Biztosak vagyunk benne.
Biztosak vagytok benne.
Biztosak benne.

MEGOLDÁS
READY
Teljes alak
I am ready.
You are ready.
He is ready.
She is ready.
It is ready.
We are ready.
You are ready.
They are ready.

Összevont alak
I’m ready.
You’re ready.
He’s ready.
She’s ready.
It’s ready.
We’re ready.
You’re ready.
They’re ready.

Fordítás
Készen vagyok.
Készen vagy.
Készen van. (férfi)
Készen van. (nő)
Készen van. (tárgy)
Készen vagyunk.
Készen vagytok.
Készen vannak.

MEGOLDÁS
FREE
Teljes alak
I am free.
You are free.
He is free.
She is free.
It is free.
We are free.
You are free.
They are free.

Összevont alak
I’m free.
You’re free.
He’s free.
She’s free.
It’s free.
We’re free.
You’re free.
They’re free.

Fordítás
Szabad vagyok.
Szabad vagy.
Szabad. (férfi)
Szabad. (nő)
Szabad./ Ingyenes. (tárgy)
Szabadok vagyunk.
Szabadok vagytok.
Szabadok.

MEGOLDÁS
SINGLE
Teljes alak
I am single.
You are single.
He is single.
She is single.
We are single.
You are single.
They are single.

Összevont alak
I’m single.
You’re single.
He’s single.
She’s single.
We’re single.
You’re single.
They’re single.

Fordítás
Egyedülálló vagyok.
Egyedülálló vagy.
Egyedülálló. (férfi)
Egyedülálló. (nő)
Egyedülállók vagyunk.
Egyedülállók vagytok.
Egyedülállók.

MEGOLDÁS
MARRIED
Teljes alak
I am married.
You are married.
He is married.
She is married.
We are married.
You are married.
They are married.

Összevont alak
I’m married.
You’re married.
He’s married.
She’s married.
We’re married.
You’re married.
They’re married.

Fordítás
Házas vagyok.
Házas vagy.
Házas. (férfi)
Házas. (nő)
Házasok vagyunk.
Házasok vagytok.
Házasok.

