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Present Simple and Present Continuous- Egyszerű jelen és
Folyamatos jelen
Szerkezete:
Az egyszerű jelen időben az igét csak E/3. személyben kell változtatni: -s végződést teszünk
hozzá.
work-works
Bizonyos igéknél ez –es-re változik.
watch-watches
do-does
go-goes
Tagadása: a do illetve does segédigével:
I don’t work every day. (Nem dolgozok minden nap)
He doesn’t get up early in the morning. (Nem kel korán)
Kérdések: a do illetve does segédigével:
Do you work every day?(Dolgozol minden nap?)
Does he get up early in the morning?(Korán kel? )
Használata:
Az egyszerű jelen időt azokra a cselekvésekre használjuk, amelyek rendszeresen, bizonyos
időközönként történnek velünk, vagy pedig mindig igazak ránk.
e.g. I get up at six every day. (Minden nap 6-kor kelek)
He works for a big company. ( Egy nagy vállalatnak dolgozik)
She is always late.(Ő mindig elkésik)
A folyamatos jelen idő szerkezete:
„be” –létige ragozott alakja, és az ige-ing-es alakja.
I am learning English now.(Most angolul tanulok)
Tagadása: a „be” létige tagadó alakjaival
I am not learning English now. (Most nem tanulok angolt)
Kérdések: Fordított szórenddel:
Are you learning English now? (Most angolt tanulsz? )
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Használata:

A folyamatos jelen időt azokra a cselekvésekre használjuk, amelyek éppen most, a beszéd
pillanatában következnek be, illetve képleírásnál.
e.g.: What are you doing now?( Mit csinálsz most?)
She is writing a letter at the moment. (Pillanatnyilag levelet ír)
In the picture the people are eating a pizza. (A képen az emberek pizzát esznek)
Bizonyos igéknek nincs folyamatos alakja (want, need, like),
e.g. I need to talk to you now. (Beszélnem kell most veled)
Feladat:
Egészítsük ki a mondatokat a megadott igék megfelelő alakjával.
At weekends we ……………….. (cook) dinner together.
My mother ……………… (work) now.
In the picture the boys ………………. (dance)
I usually ………………..(go) to the cinema.
What …………you……………. (do) at the moment?

Megoldások:
cook, is working, are dancing, go, are doing
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