Négy Hét Alatt
Alapszinten Angolul
5. Nap/Day five (déj fájv)

Összevonás
(Létigés Tagadó Mondatok)

• Ahogy azt előzőleg már megtanultuk, a mindennapi, beszélt
nyelvben az összevont alakok használtak.
• Ma megtanuljuk a létigés tagadó mondatok esetében használt
összevont alakok képzését, ami kétféleképpen lehetséges.
• A két alak között nincs különbség, bármikor felcserélhetők
egymással, de az első változat kicsit egyszerűbb és talán többet
használt.

1. alak: a már ismert összevont alakok után tesszük a NOT tagadószót
I’m not
(ájm nat)
you’re not
(jór nat)
he’s not
(híz nat)
she’s not
(síz nat)
it’s not
(ic nat)

én nem vagyok we’re not
(wír nat)
te nem vagy
you’re not
(jór nat)
ő nem (férfi)
they’re not
(der nat)
ő nem (nő)

mi nem vagyunk
ti nem vagytok
ők nem vannak

az nem (tárgy)

You are not happy. = You’re not happy.

Nem vagy boldog.

2. alak: a létigét egybeírjuk a NOT tagadószóval és az O helyére egy
aposztróf kerül. De! E/1-ben nem létezik, csak az I’m not. (I amn’t)

I’m not
(ájm nat)
you aren’t
(jú arnt)
he isn’t
(hí iznt)
she isn’t
(sí iznt)
it isn’t
(it iznt)

én nem vagyok
te nem vagy
ő nem (férfi)

we aren’t
(wi arnt)
you aren’t
(jú arnt)
they aren’t
(déj arnt)

mi nem vagyunk
ti nem vagytok
ők nem vannak

ő nem (nő)
az nem (tárgy)

You are not happy. = You aren’t happy.

Nem vagy boldog.

SZAVAK
young
old
poor
rich
nice

(jang)
(óld)
(púr)
(rics)
(nájsz)

fiatal
idős, öreg
szegény
gazdag
kedves, szép

GYAKORLÁS
Képezzünk létigés tagadó mondatokat a fenti szavak segítségével, teljes és mindkét
összevont alakban is, majd írjuk mellé a magyar fordítást is.
Például /For example (for igzampel) (pl.:= e.g.)
Teljes Alak

Összevont Alak 1.

Összevont Alak 2.

Fordítás

I am not happy.

I’m not happy.

I’m not happy.

Nem vagyok boldog.

You are not happy.

You’re not happy.

You aren’t happy.

Nem vagy boldog.

He is not happy.

He’s not happy.

He isn’t happy.

Nem boldog. (férfi)

She is not happy.

She’s not happy.

She isn’t happy.

Nem boldog. (nő)

It is not happy.

It’s not happy.

It isn’t happy.

Nem boldog. (semleges)

We are not happy.

We’re not happy.

We aren’t happy.

Nem vagyunk boldogok.

You are not happy.

You’re not happy.

You aren’t happy.

Nem vagytok boldogok.

They are not happy.

They’re not happy.

They aren’t happy.

Nem boldogok.

MEGOLDÁS
YOUNG
Teljes Alak

Összevont Alak 1.

Összevont Alak 2.

Fordítás

I am not young.

I’m not young.

I’m not young.

Nem vagyok fiatal.

You are not young.

You’re not young.

You aren’t young.

Nem vagy fiatal.

He is not young.

He’s not young.

He isn’t young.

Nem fiatal. (férfi)

She is not young.

She’s not young.

She isn’t young.

Nem fiatal. (nő)

It is not young.

It’s not young.

It isn’t young.

Nem fiatal. (semleges)

We are not young.

We’re not young.

We aren’t young.

Nem vagyunk fiatalok.

You are not young.

You’re not young.

You aren’t young.

Nem vagytok fiatalok.

They are not young.

They’re not young.

They aren’t young.

Nem fiatalok.

MEGOLDÁS
OLD
Teljes Alak

Összevont Alak 1.

Összevont Alak 2.

Fordítás

I am not old.

I’m not old.

I’m not old.

Nem vagyok öreg.

You are not old.

You’re not old.

You aren’t old.

Nem vagy öreg.

He is not old.

He’s not old.

He isn’t old.

Nem öreg. (férfi)

She is not old.

She’s not old.

She isn’t old.

Nem öreg. (nő)

It is not old.

It’s not old.

It isn’t old.

Nem öreg/régi. (semleges)

We are not old.

We’re not old.

We aren’t old.

Nem vagyunk öregek.

You are not old.

You’re not old.

You aren’t old.

Nem vagytok öregek.

They are not old.

They’re not old.

They aren’t old.

Nem öregek.

MEGOLDÁS
POOR
Teljes Alak

Összevont Alak 1.

Összevont Alak 2.

Fordítás

I am not poor.

I’m not poor.

I’m not poor.

Nem vagyok szegény.

You are not poor.

You’re not poor.

You aren’t poor.

Nem vagy szegény.

He is not poor.

He’s not poor.

He isn’t poor.

Nem szegény. (férfi)

She is not poor.

She’s not poor.

She isn’t poor.

Nem szegény. (nő)

It is not poor.

It’s not poor.

It isn’t poor.

Nem szegény. (semleges)

We are not poor.

We’re not poor.

We aren’t poor.

Nem vagyunk szegények.

You are not poor.

You’re not poor.

You aren’t poor.

Nem vagytok szegények.

They are not poor.

They’re not poor.

They aren’t poor.

Nem szegények.

MEGOLDÁS
RICH
Teljes Alak

Összevont Alak 1.

Összevont Alak 2.

Fordítás

I am not rich.

I’m not rich.

I’m not rich.

Nem vagyok gazdag.

You are not rich.

You’re not rich.

You aren’t rich.

Nem vagy gazdag.

He is not rich.

He’s not rich.

He isn’t rich.

Nem gazdag. (férfi)

She is not rich.

She’s not rich.

She isn’t rich.

Nem gazdag. (nő)

It is not rich.

It’s not rich.

It isn’t rich.

Nem gazdag. (semleges)

We are not rich.

We’re not rich.

We aren’t rich.

Nem vagyunk gazdagok.

You are not rich.

You’re not rich.

You aren’t rich.

Nem vagytok gazdagok.

They are not rich.

They’re not rich.

They aren’t rich.

Nem gazdagok.

MEGOLDÁS
NICE
Teljes Alak

Összevont Alak 1.

Összevont Alak 2. Fordítás

I am not nice.

I’m not nice.

I’m not nice.

Nem vagyok kedves.

You are not nice.

You’re not nice.

You aren’t nice.

Nem vagy kedves.

He is not nice.

He’s not nice.

He isn’t nice.

Nem kedves. (férfi)

She is not nice.

She’s not nice.

She isn’t nice.

Nem kedves. (nő)

It is not nice.

It’s not nice.

It isn’t nice.

Nem kedves/szép. (semleges)

We are not nice.

We’re not nice.

We aren’t nice.

Nem vagyunk kedvesek.

You are not nice.

You’re not nice.

You aren’t nice.

Nem vagytok kedvesek.

They are not nice.

They’re not nice.

They aren’t nice.

Nem kedvesek.

