
Angol igék Élet-Képes Angol

Angol igék

Az angol és a magyar igék használata közt igencsak óriási különbség van. Bár az igeragozás a 

magyaréhoz képest csekélyke, mégis rengeteg olyan dolog van, ami kihívás elé szokta állítani a 

nyelvtanulókat. Ilyenek például a segédigék használata, a rendhagyó múlt idős alakok és a 

különböző igés szerkezetek.

Az angol igék világával kapcsolatban szeretnék ezúttal egy átfogó képet felvázolni.

Igék és segédigék

Az igék cselekvéseket fejeznek ki, azt írják le, hogy valaki, vagy valami mit csinál: We live in 

London. Az igék ezen kívül azt is kifejezik, hogy milyen idősíkban folyik az adott cselekvés: We 

live in London. We lived in London. We will live in London.

A segédigék az igék előtt helyezkednek el és módosítják az ige jelentését: He could be at a meeting 

now. (Lehet, hogy egy megbeszélésen van most.) A could a segédige, a be a főige ebben a 

mondatban.

Modális segédigék: can, could, shall, should, will, would, may, might, must

Van három olyan ige az angolban, amelyek úgynevezett főigék és segédigék is lehetnek: be, have, 

do. Ezek a leggyakoribb igék az angolban. Ezeknek az igéknek van saját jelentésük is, illetve 

segédigeként is haszálatosak, ilyenkor kérdést, tagadást, illetve igeidőt formázunk meg velük. 

Például: 

I have a cup of coffee every morning. Itt a have jelentése inni. I have been to New York twice. Itt 

nincs jelentése a have-nek, a present perfect igeidő létrehozására használtuk. 

I do my homework every day. I don't like dogs. Az első mondatban a do jelentése csinálni, a 

másodikban nincsen jelentése, a tagadó mondatot formáltuk meg vele.

Számos angol igének van több mint egy jelentése, ez szokott a tanulók számára némi zavart okozni. 

Ez persze nem csak az igékre igaz, hanem a főnevekre is. Egyébként a magyarban is van erre 

számos példa, de azért messze nem annyi mint az angolban.
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A hétköznapi nyelvben használt 12 leggyakoribb angol ige

get, go, make, come, take, give, know, think, see, want, mean, say

Ha ezeket az igéket ismered és jól tudod használni, akkor lényegében amire a hétköznapi beszédben

szükséged van, ki is tudod ezekkel fejezni. Persze azért ezeknek az igéknek a különböző alakjairól 

se feledkezzünk meg, illetve a megfelelő igeidők és segédigék használatáról se. Ezekkel együtt 

kombinálva már tuti leszel! :-)

Szabályosan képzett és rendhagyó angol igék

A szabályosan képzett igéknek 4 különböző alakja van:

főnévi igenévi alak, egyszerű jelen idő (kivéve egyes szám harmadik személy): look

egyes szám harmadik személy, egyszerű jelen idő: looks

folyamatos alak (-ing participle): looking

egyszerű múlt idő (-ed participle, 3. alak): looked

A rendhagyó angol igék

Számos olyan ige van az angolban, amelynek a múlt idős alakja rendhagyó, azaz, nem -ed-re 

végződik. Erre a megoldás az, hogy vagy megtanulod egy táblázat alapján az összes rendhagyó igét,

vagy megpróbálsz valamilyen rendszerezést belevinni.

Van 7 olyan minta, amelyek alapjan az angol igék rendhagyó múlt alakját osztályozni lehet:

1. -t jelzi a múlt időt

2. -t, vagy -d jelzi a múlt időt, és az alap igében lévő magánhangzó változik

3. a múlt időt a szabályos -ed jelzi, de egy -(e)n jelzi az -ed participle-t (3. alak)

4. nincs múlt idős igerag, de az -ed participle (3. alak) -(e)n-re végződik, az alap igében lévő 

magánhangzó változik vagy a múlt időben, vagy az -ed participle-ben vagy mindkettőben

5. az alap igében lévő magánhangzó változik vagy a múlt idős alakban, vagy az -ed participle 

alakban, vagy mind a kettőben

6. mind a három alak egyforma

7. az egyik alak teljesen különbözik a másik kettőtől
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1.alap ige past tense ed-participle

build built built

send sent sent

spend spent spent

spoil spoilt spoilt

learn learnt learnt

2. alap ige past tense ed-participle

mean meant meant

think thought thought

sell sold sold

tell told told

3. alap ige past tense ed-participle

show showed shown

4. alap ige past tense ed-participle

give gave given

know knew known

3



Angol igék Élet-Képes Angol

see saw seen

5. alap ige past tense ed-participle

begin began begun

come came come

find found found

6. alap ige past tense ed-participle

cut cut cut

hit hit hit

7. alap ige past tense ed-participle

go went gone

Igeképzés

Angol igéket lehet képezni igékből, főnevekből és melléknevekből.

Igéből úgy képzünk új igét, hogy egy előtagot teszünk az ige elé: like - dislike, cook - overcook, do -

outdo.

Ha főnévből vagy melléknévből képzünk igét, akkor utótagot adunk az igéhez: active - activate, 

short - shorten, class - classify, length - lenghten

A leggyakoribb angol igeképző előtagok:

• re-: reform

• dis-: disconnect

• over-: overhear
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• un-: unpack

• mis-: mislead

• out-: outperform

A leggyakoribb angol igeképző utótagok:

• -ize/-ise: energize

• -en: awaken

• -ate: activate

• -(i)fy: notify

Igés kifejezések (Phrasal verbs)

Ez a témakör önmagában egy külön értekezést megérne, de mivel most magára az angol ige 

témakörre fókuszálunk, ezért röviden teszek róla említést.

Kismillió igés kifejezés létezik az angolban. A jellemzőjük, hogy egy ige mellé társul egy névelői 

vonzat (in, at, on, for, etc.). A legtöbb esetben idiomatikus a jelentésük, azaz, a bennük lévő szavak 

alapján nem lehet megmondani mit jelent a kifejezés. 

Az egyik kedvencem a take off kifejezés, ami jelentheti azt is hogy levesz: I took off my jacket,

vagy felszáll: The plane took off. 

Számos esetben az igés kifejezésnek van egy egyszavas verziója is. Például: find out - discover, talk

about - discuss

Igék vonzatai

Ez is szintén nagyon gyakori az angolban. Az angol ige után jön egy prepozíció: We were looking 

at shopwindows all afternoon.

A hétköznapi beszélt nyelvben leggyakoribb angol vonzatos igék:

look at, say someting to someone, go for, wait for,  stare at, talk to, talk about, think of, think about, 

listen to
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