
6.B – 25/26/27 March

6.C – 24/26/27 March

Sziasztok drágák! Eltelt egy hét, ismét jelentkezem és küldöm az e heti anyagot nektek. Remélem

jól vagytok és győzitek a munkát :-) 

Kérlek benneteket hogy a megadott feladatokat oldjátok meg és tanuljatok, ne tologassátok magatok

előtt, mert aztán nem győzitek a végén. Reménykedem, hogy mihamarabb találkozunk és akkor

számonkérem. Hu-hu-hu 

Továbbra is, ha bármi kérdésetek van, bátran írjatok….

Irregular verbs – Rendhagyó igék
Folytatás

Ez már az össz :-) 



Verb (ige) Past (múlt) Hungarian 

keep (kíp) kept (kept) tartani

know (nou) knew (njú) tudni valamit, ismerni valakit

learn (lőrn) learnt (lőrnt) tanulni

leave (lív) left (left) elmenni, elhagyni, otthagyni

lie (láj) lay (lei) feküdni

lose (lúz) lost (lost) elveszíteni

make (meik) made (meid) készíteni, csinálni

mean (mín) meant (ment) jelenteni pl.mit jelent az, hogy

pay (pei) paid (peid) fizetni

put (put) put (put) tenni, rakni

read (ríd) read (red) olvasni

ride (raid) rode (roud) lovagolni

ring (ring) rang (reng) csengeni

run (ran) ran (ren) futni

say (szei) said (szeid) mondani

see (szí) saw (szou) látni

sell (szel) sold (szold) eladni

send (szend) sent (szent) küldeni

set (szet) set (szet) beállítani

sing (szing) sang (szeng) énekelni

sink (szink) sank (szenk) süllyedni

sit (szit) sat (szet) ülni

smell (szmel) smelt (szmelt) szagolni

speak (szpík) spoke (szpouk) beszélni

spell (szpel) spelt (szpelt) betűzni

spend (szpend) spent (szpent) tölteni időt, költeni pénzt

stand (sztend) stood (sztúd) állni

steal (sztíl) stole (sztoul) lopni

stick (sztik) stuck (sztak) ragasztani

sweep (szvíp) swept (szvept) söpörni

swim (szvim) swam (szvem) úszni

 take (teik) took (tuk) fogni, tartani, tenni

teach (tícs) taught (tót) tanítani

tear (tiör) tore (tór) tépni, szakítani

tell (tel) told (told) mondani



think (t+s ink) thought (t+s ót) gondolni

throw (t+s rou) threw (t+s rú) dobni

understand (andöstend) understood (andöstúd) érteni

wake (veik) woke (vouk) ébredni

wear (ver) wore (vór) viselni, hordani

win (vin) von (von) nyerni, győzni

write (rait) wrote (rout) írni

! Unit 3

WB 

- 3C+3D words – LEARN – ha bármi gond van a kiejtéssel, írd be neten a sztaki szótárba a 

szót, kidobja neked a kiejtést is (hallgasd meg) és nyugodtan írd a kiejtést ahogy hallod a 

munkafüzetbe a szó mellé. 

http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar 

- 28/1, 3 + 29/4  (ez kicsit nehezebb: kettő

- 32/1.2.3 + 4. kettő

- 31/4 – próbálj meg kérdéseket és  rövid válaszokat írni a képek alapján. 

!!! A szabályos (regular) igéknél azt tanultuk hogy a végződés az „ed“ a legtöbb esetben, persze a 

többi az szabály szerint.

For example – pl.

I waited for the bus.                      Az a lényeg hogy kijelentő mondatban az ige végére 

I didn´t wait for the bus.           „ed“ kerül. Tagadóban és kérdésben eltűnik.                           

Did I wait for the bus?

Yes, I did. No, I didn´t. 

!!! A rendhagyó (irregular) igéknél ugyanez a menet, csak nem „ed“ végződés lesz, hanem a múlt 

ideje az igének a táblázatodban található. 

For example – pl.

I made a sandwich. - Készítettem szendvicset.                     Tagadóban és kérdésben az ige vissza-

I didn´t make a sandwich.                                                      kerül jelen idő-s formába.  

Did I make a sandwich?

Yes, I did. No, I didn´t. 

B

- 36/1. 3a. – READ,TRANSLATE (csak szóban)

- 37/7a. 1

- 37/7a. 2 – kettő                 (csak a szavakat elég leírni) 

- 39/4a – próbálj meg kérdéseket és rövid válaszokat írni

További szép napokat kívánok nektek és jó tanulást.

                                 


