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1. Ez a doboz nagyobb, az kisebb.

 
1. This box is bigger, and that one is smaller.

2. Ez nehezebb, mint gondolod.

 
2. It’s more difficult than you think.

3. Többet tanul (lány), mint a bátyja.

 
3. She studies harder/more than her brother.

4. Alicia alacsonyabb, te pedig magasabb vagy, mint én.

 
4. Alicia is shorter, and you are taller than 

I am/than me.

5. A te számítógéped a leggyorsabb az összes közül.

 
5. Your computer is the fastest of all.

6. Az új állásom stresszesebb, mint az előző.

 
6. My new job is more stressful than 

the previous one.

7. Ő (nő) a legbarátságosabb személy, akit ismerek.

 
7. She’s the kindest person that I know.

8. A világ legrégebbi piramisa Egyiptomban van.

 
8. The oldest pyramid in the world is in Egypt.

9. A leghidegebb hely a földön az Antarktisz.

 
9. The coldest place on earth is the Antarctic.

10. Én vagyok a legfiatalabb a családban.

 
10. I’m the youngest in the family.

11. Ez a rendszer egyszerűbb és hasznosabb.

 
11. This system is easier and more useful.

12. Ez a legrosszabb étterem a városban.

 
12. This is the worst restaurant in the city.

13. Ez volt a legnehezebb kérdés, amit kérdeztek tőlem.

 
13. That was the most difficult question that  

they asked me.

14. Mi a legfontosabb teendő az életben?

 
14. What’s the most important thing  

to do in life?

15. Ez a legmelegebb város Európában.

 
15. This is the hottest city in Europe.

16. Interneten egyszerűbb vásárolni.

 
16. It’s easier to buy on the Internet.

17. Mi a legegyszerűbb módja annak, hogy eladjuk?

 
17. What’s the easiest way to sell it?
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A középfokot rövid melléknevek esetén 
alapvetően az -er végződéssel képezzük, a 

hosszabb melléknevek elé pedig 
a more szót tesszük.

A felsőfokot rövid, legtöbbször egy szótagú 
melléknevek esetén alapvetően az -est 

végződéssel képezzük, a hosszú melléknevek 
elé pedig a most (szó szerint: legtöbb) 

szót tesszük.
A felsőfokú melléknév elé kitesszük a the 

névelőt. Példák a fokozásra:
big – bigger – the biggest

important – more important –
the most important

Felsőfokban gyakran használatos az of all 
(mind közül) kifejezés.

Emlékeztetőül: a one itt a job főnév helyett áll, 
hogy azt ne kelljen újra kimondanunk.

Vannak rendhagyó fokozású melléknevek is:
good – better – the best

(jó, jobb, a legjobb)
bad – worse – the worst

(rossz, rosszabb, a legrosszabb)
far – further – the furthest

(messze, messzebb, a legmesszebb)

Az y végű mellékneveknél az y-t i helyettesíti, 
pl.: easy – easier – the easiest.

1. Ez a doboz nagyobb, az kisebb.

 
1. This box is bigger, and that one is smaller.

2. Ez nehezebb, mint gondolod.

 
2. It’s more difficult than you think.

3. Többet tanul (lány), mint a bátyja.

 
3. She studies harder/more than her brother.

4. Alicia alacsonyabb, te pedig magasabb vagy, mint én.

 
4. Alicia is shorter, and you are taller than 

I am/than me.

5. A te számítógéped a leggyorsabb az összes közül.

 
5. Your computer is the fastest of all.

6. Az új állásom stresszesebb, mint az előző.

 
6. My new job is more stressful than 

the previous one.

7. Ő (nő) a legbarátságosabb személy, akit ismerek.

 
7. She’s the kindest person that I know.

8. A világ legrégebbi piramisa Egyiptomban van.

 
8. The oldest pyramid in the world is in Egypt.

9. A leghidegebb hely a földön az Antarktisz.

 
9. The coldest place on earth is the Antarctic.

10. Én vagyok a legfiatalabb a családban.

 
10. I’m the youngest in the family.

11. Ez a rendszer egyszerűbb és hasznosabb.

 
11. This system is easier and more useful.

12. Ez a legrosszabb étterem a városban.

 
12. This is the worst restaurant in the city.

13. Ez volt a legnehezebb kérdés, amit kérdeztek tőlem.

 
13. That was the most difficult question that  

they asked me.

14. Mi a legfontosabb teendő az életben?

 
14. What’s the most important thing  

to do in life?

15. Ez a legmelegebb város Európában.

 
15. This is the hottest city in Europe.

16. Interneten egyszerűbb vásárolni.

 
16. It’s easier to buy on the Internet.

17. Mi a legegyszerűbb módja annak, hogy eladjuk?

 
17. What’s the easiest way to sell it?
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18. Melyik a legdrágább autó? Melyik a legolcsóbb?

 
18. What’s the most expensive car? Which one  

is the cheapest?

19. Ez drágább, mint az.

 
19. This one is more expensive than that one.

20. Ő a legvonzóbb színésznő.

 
20. She’s the most attractive actress.

21. Szerintem ez a legkényelmesebb hely leülni.

 
21. I think (that) it’s the most comfortable place  

to sit.

22. Mi a legjobb módszer angoltanulásra?

 
22. What’s the best way to learn English?

23. Jobb, mint a semmi.

 
23. It’s better than nothing.

24. Ez rosszabb, mint gondoltam.

 
24. It’s worse than I thought.

25. Ez a legrosszabb filmje.

 
25. It’s his worst film.

26. A február az év leghidegebb hónapja.

 
26. February is the coldest month of the year.

27. A te házad messzebb van az irodától, mint az enyém.

 
27. Your house is further from the office than mine.

28. A te bőröndöd nehezebb, mint az enyém.

 
28. Your suitcase is heavier than mine.

29. Ezt a színt jobban szeretem, mert élénkebb.

 
29. I like this colour more because it’s brighter.

30. Óvatosabbnak kell lenned.

 
30. You have to be more careful.

31. Az esküvőm napja volt életem legjobb napja.

 
31. My wedding day was the best day of my life.

32. Ő a legintelligensebb ember, akit ismerek. 
Ő legjobb barátom.  

32. He’s the most intelligent person that I know.  
He’s my best friend.

33. Ez a legviccesebb pillanat a filmben.

 
33. This is the funniest moment in the film.

34. Ez a legjobb nadrágom.

 
34. These are my best trousers.
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A to think ige után állhat a that (hogy) szó, 
azonban ezt nem kötelező kitenni.

Felsőfokban a the névelő helyett állhat 
birtokos névmás is, pl.:
She is my best friend. –

Ő a legjobb barátnőm.
This is my best handbag. –

Ez a legjobb kézitáskám.
This is his worst film. –
Ez a legrosszabb filmje.

That was our worst holiday. –
Ez volt a legrosszabb nyaralásunk.

18. Melyik a legdrágább autó? Melyik a legolcsóbb?

 
18. What’s the most expensive car? Which one  

is the cheapest?

19. Ez drágább, mint az.

 
19. This one is more expensive than that one.

20. Ő a legvonzóbb színésznő.

 
20. She’s the most attractive actress.

21. Szerintem ez a legkényelmesebb hely leülni.

 
21. I think (that) it’s the most comfortable place  

to sit.

22. Mi a legjobb módszer angoltanulásra?

 
22. What’s the best way to learn English?

23. Jobb, mint a semmi.

 
23. It’s better than nothing.

24. Ez rosszabb, mint gondoltam.

 
24. It’s worse than I thought.

25. Ez a legrosszabb filmje.

 
25. It’s his worst film.

26. A február az év leghidegebb hónapja.

 
26. February is the coldest month of the year.

27. A te házad messzebb van az irodától, mint az enyém.

 
27. Your house is further from the office than mine.

28. A te bőröndöd nehezebb, mint az enyém.

 
28. Your suitcase is heavier than mine.

29. Ezt a színt jobban szeretem, mert élénkebb.

 
29. I like this colour more because it’s brighter.

30. Óvatosabbnak kell lenned.

 
30. You have to be more careful.

31. Az esküvőm napja volt életem legjobb napja.

 
31. My wedding day was the best day of my life.

32. Ő a legintelligensebb ember, akit ismerek. 
Ő legjobb barátom.  

32. He’s the most intelligent person that I know.  
He’s my best friend.

33. Ez a legviccesebb pillanat a filmben.

 
33. This is the funniest moment in the film.

34. Ez a legjobb nadrágom.

 
34. These are my best trousers.
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1. Ha valami változik, azt tudatom Önnel.

 
1. If something changes, I will let you know.

2. Ha esik a hó, akkor nem az autóval megyek.

 
2. If it snows, I won’t take the car.

3. Megteszem, ha segítesz nekem.

 
3. I will do it if you help me.

4. Ide fog jönni, ha lesz valamennyi szabadideje.

 
4. He will come here if he has some free time.

5. Fel fog hívni (nő), ha megadod neki a számod.

 
5. She will call you if you give her your number.

6. Ha kölcsönadsz 200 fontot, veszek új síléceket.

 
6. If you lend me 200 pounds, I’ll buy new skis.

7. Mit fogsz csinálni, ha hamarabb kész vagy?

 
7. What will you do if you finish earlier?

8. Mit fogsz csinálni, ha elveszíted az állásodat?

 
8. What will you do if you lose your job?

9. Megteszem ezt neked, ha ez az, amit akarsz.

 
9. I’ll do it for you if that’s what you want.

10. Mit fogsz csinálni, ha megbuksz a vizsgán?

 
10. What will you do if you fail the exam?

11. Mi történik, ha nem csinálom meg a vizsgát?

 
11. What will happen if I don’t take the exam?

12. Meg foglak látogatni, ha Londonba megyek.

 
12. I’ll visit you if I go to London.

13. – Mi fog történni, ha ezt megiszom? 
– Semmi nem fog történni.  

13. – What will happen if I drink it? 
– Nothing will happen.

14. Ha nem vagyok fáradt, csatlakozom majd hozzátok. 
Jövök, amint tudok.  

14. If I’m not tired, I’ll join you. I’ll come as  
soon as I can.

15. Ha az idő jó, elmegyünk a tengerpartra.

 
15. If the weather is good, we will go to the beach.

16. Örülni fog, ha meglátogatod. (nőt)

 
16. She’ll be happy if you visit her.

17. Ha most elindulunk, akkor nem fogunk elkésni.

 
17. If we leave now, we won’t be late.
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A First Conditional, jelentése Feltételes 1. 
Az angolban szorosan együtt jár 

a Future Simple igeidővel.
Az if (ha) kötőszóval képezzük, ez vezeti be a 
feltételt. Ennek kell teljesülnie, hogy a mondat 

második részében említett következmény 
bekövetkezhessen.

Az if-es mondatrészben leggyakrabban 
Present Simple-t használunk, de más 

jelen idejű igeidők is előfordulhatnak, a 
másik tagmondatban pedig Future Simple 

használatos a will segédigével, pl.:
If I go to the centre, I will visit you. –

Ha bemegyek a központba, meglátogatlak.
A példa jól mutatja, hogy a will-tagmondatot 

sokszor nem jövő idővel, hanem jelennel 
fordítjuk magyarra.

A mondat felépítését lehet variálni.
Ha a mondatot az if kezdi, akkor a tagmondat 

végén vesszőt teszünk. Ha az if-es mondat van 
hátul, akkor nem teszünk közéjük vesszőt.

A to join ige nem kér elöljárószót, 
az angol nem valakihez csatlakozik. 

Nem helyes tehát az, hogy: join with/to you.

1. Ha valami változik, azt tudatom Önnel.

 
1. If something changes, I will let you know.

2. Ha esik a hó, akkor nem az autóval megyek.

 
2. If it snows, I won’t take the car.

3. Megteszem, ha segítesz nekem.

 
3. I will do it if you help me.

4. Ide fog jönni, ha lesz valamennyi szabadideje.

 
4. He will come here if he has some free time.

5. Fel fog hívni (nő), ha megadod neki a számod.

 
5. She will call you if you give her your number.

6. Ha kölcsönadsz 200 fontot, veszek új síléceket.

 
6. If you lend me 200 pounds, I’ll buy new skis.

7. Mit fogsz csinálni, ha hamarabb kész vagy?

 
7. What will you do if you finish earlier?

8. Mit fogsz csinálni, ha elveszíted az állásodat?

 
8. What will you do if you lose your job?

9. Megteszem ezt neked, ha ez az, amit akarsz.

 
9. I’ll do it for you if that’s what you want.

10. Mit fogsz csinálni, ha megbuksz a vizsgán?

 
10. What will you do if you fail the exam?

11. Mi történik, ha nem csinálom meg a vizsgát?

 
11. What will happen if I don’t take the exam?

12. Meg foglak látogatni, ha Londonba megyek.

 
12. I’ll visit you if I go to London.

13. – Mi fog történni, ha ezt megiszom? 
– Semmi nem fog történni.  

13. – What will happen if I drink it? 
– Nothing will happen.

14. Ha nem vagyok fáradt, csatlakozom majd hozzátok. 
Jövök, amint tudok.  

14. If I’m not tired, I’ll join you. I’ll come as  
soon as I can.

15. Ha az idő jó, elmegyünk a tengerpartra.

 
15. If the weather is good, we will go to the beach.

16. Örülni fog, ha meglátogatod. (nőt)

 
16. She’ll be happy if you visit her.

17. Ha most elindulunk, akkor nem fogunk elkésni.

 
17. If we leave now, we won’t be late.
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18. Ha ő nem jön, akkor le kell majd mondanunk 
a találkozót.  

18. If he doesn’t come, we’ll have to cancel  
the meeting.

19. Fogok neked venni egy számítógépet, ha jól viselkedsz.

 
19. I will buy you a computer if you behave well.

20. Ha meglesz a pénze, vesz egy autót.

 
20. If she has the money, she will buy a car.

21. Ha már lesz autója, óvatosan fog vezetni.

 
21. If she has a car, she will drive carefully.

22. Ha óvatosan vezet majd, akkor nem fog balesetet 
okozni.  

22. If she drives carefully, she won’t cause  
an accident.

23. Ha látod őt, továbbítsd neki ezt az üzenetet.

 
23. If you see him, give him this message.

24. Ha szükséged van rám, hívj fel.

 
24. If you need me, call me.

25. Ha esik a hó, elmegyünk majd síelni.

 
25. If it snows, we will go skiing.

26. Ha most iszom egy kávét, nem fogok aludni éjjel.

 
26. If I have a coffee now, I won’t sleep tonight.

27. Ha keményen dolgozik (ön), akkor több pénzt fog 
keresni.  

27. If you work hard, you will earn more money.

28. Meg fogja venni, amint jó árat kínálnak neki.

 
28. He’ll buy it if you offer him a good price.

29. Ha esik, akkor hamarabb fogok jönni.

 
29. If it rains, I’ll come sooner.

30. Ha felhív (nő), mondd meg neki, hogy nem vagyok 
itthon.  

30. If she calls, tell her that I’m not at home.

31. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a koncert 
19 órakor kezdődik.  

31. If everything goes according to plan,  
the concert will start at seven p.m.

32. Ha önök több időt adnak nekem, akkor jobban meg 
fogom tudni csinálni.  

32. If you give me more time, I’ll be able  
to do it better.

33. Ha beveszi ezt a gyógyszert, jobban fogja érezni magát, 
meglátja.  

33. If you take this medicine, you’ll feel better,  
you’ll see.

34. Ha kicsi lesz a forgalom, akkor időben fogunk 
megérkezni.  

34. If there’s little traffic, we will get there  
on time.
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Alapvetően ugyanezeket az igeidőket 
használjuk akkor is, ha a mondatot a when 
(amikor) szóval kezdjük az if (ha) helyett:

When she has the money, she will buy a car. –
Amikor meglesz a pénze, vesz magának egy autót.

A when után jelen időt használunk.
Ilyenkor ez egy időhatározói mondat 
(az if-es mondat feltételes mondat).

A Conditional mondatokban a Future Simple 
helyett használhatunk felszólító módot is, pl.:

If you have a problem, call me. –
Ha problémád van, hívj fel.

Ugyanígy állhat módbeli segédige is Present 
Simple-ben, ilyenkor viszont az alany után, 

vesd össze:
If you have a problem, you can call me. –

Ha problémád van, felhívhatsz.

Emlékeztetőül: a to have ige a birtokol 
jelentésén kívül azt is jelenti, 

hogy enni vagy inni, pl.:
to have lunch – ebédel

to have a coffee – iszik egy kávét

Az angolban létezik még a Zero Conditional 
is. Általános helyzetek, elvek, szabályok 

kifejezésére használjuk, pl.:
If it rains, we stay at home. –

Ha esik, itthon maradunk (kiegészíthetnénk 
azzal, hogy így szoktuk, mert itt egy rutinszerű 

tevékenységről van szó, mindig így teszünk).
Ilyen esetben mindkét mondatrészben 

Present Simple használatos. 
Összevetve a First Conditional igeidővel:

If it rains, we will stay at home. –
Ha esik, itthon maradunk 

(itthon fogunk maradni).

18. Ha ő nem jön, akkor le kell majd mondanunk 
a találkozót.  

18. If he doesn’t come, we’ll have to cancel  
the meeting.

19. Fogok neked venni egy számítógépet, ha jól viselkedsz.

 
19. I will buy you a computer if you behave well.

20. Ha meglesz a pénze, vesz egy autót.

 
20. If she has the money, she will buy a car.

21. Ha már lesz autója, óvatosan fog vezetni.

 
21. If she has a car, she will drive carefully.

22. Ha óvatosan vezet majd, akkor nem fog balesetet 
okozni.  

22. If she drives carefully, she won’t cause  
an accident.

23. Ha látod őt, továbbítsd neki ezt az üzenetet.

 
23. If you see him, give him this message.

24. Ha szükséged van rám, hívj fel.

 
24. If you need me, call me.

25. Ha esik a hó, elmegyünk majd síelni.

 
25. If it snows, we will go skiing.

26. Ha most iszom egy kávét, nem fogok aludni éjjel.

 
26. If I have a coffee now, I won’t sleep tonight.

27. Ha keményen dolgozik (ön), akkor több pénzt fog 
keresni.  

27. If you work hard, you will earn more money.

28. Meg fogja venni, amint jó árat kínálnak neki.

 
28. He’ll buy it if you offer him a good price.

29. Ha esik, akkor hamarabb fogok jönni.

 
29. If it rains, I’ll come sooner.

30. Ha felhív (nő), mondd meg neki, hogy nem vagyok 
itthon.  

30. If she calls, tell her that I’m not at home.

31. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a koncert 
19 órakor kezdődik.  

31. If everything goes according to plan,  
the concert will start at seven p.m.

32. Ha önök több időt adnak nekem, akkor jobban meg 
fogom tudni csinálni.  

32. If you give me more time, I’ll be able  
to do it better.

33. Ha beveszi ezt a gyógyszert, jobban fogja érezni magát, 
meglátja.  

33. If you take this medicine, you’ll feel better,  
you’ll see.

34. Ha kicsi lesz a forgalom, akkor időben fogunk 
megérkezni.  

34. If there’s little traffic, we will get there  
on time.
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