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A used to kifejezés segédige szerepű, és csak a múltra utalhat.
Jelentése: rendszeresen csinált valamit / történt valami a múltban, de ez már nem jellemző a
jelenben.
Kijelentő mondat: used to + a főige ragozatlan alakja
Pl.: I used to run 10 kilometres a dy. (but now I don’t)
Tagadó mondat: didn’t use to + a főige ragozatlan alakja
Pl.: I didn’t use to eat a lot of chocolate when I was a child.
Kérdő mondat: did + alany + use to + a főige ragozatlan alakja
Pl.: Did you use to go to school by bus?
A used to-t tartalmazó mondatok utókérdése a következőképpen alakul:
Ian used to be a chain-smoker, didn't he?
You didn’t use to drink milk as a child, did you?
Mikor nem használhatjuk:
- ha a cselekvés vagy esemény egyszer történt meg a múltban,
- időhatározói mondatban,
- jelen időben, pl. a 'Ne félj, nem szokott gyorsan vezetni' mondatban nem használhatjuk a
used to kifejezést, hanem pl. Don't worry, he doesn't drive fast.

Be/get used + to (doing) something
Itt a to nem a to igenév tartozéka, hanem elöljáró: főnév vagy -inges alak követi.
A be used to jelentése 'hozzászokott', 'hozzá van szokva', pl. Don’t worry, the children are
used to noise. (Ne aggódj, a gyerekek hozzá vannak szokva a zajhoz.)
A get used to azt jelenti: 'hozzászokik' [fokozatosan], pl. First it was strange but I got used
to it. (Először furcsa volt, de aztán hozzászoktam.)

Melyik mondatokat tudjuk a used to kifejezés segítségével átalakítani?
1., I ate a lot of candies when I was a child.
2., I travelled to Rome in 2002.
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3., I lived in a student’s hostel.
4., We always spent the holidays in the Hamptons.
5., I didn’t do any sports when I was a teenager.

Megoldás:
1., I used to eat a lot of candies when I was a child.
2., 3., I used to live in a student’s hostel.
4., We used to spend the holidays in the Hamptons.
5., I didn’t use to do any sports when I was a teenager.
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