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1. Sok problémám van a munkámmal.
 

1. I have a lot of problems at work.

2. Sokan nem tudnak erről.
 

2. Many people don’t know about it.

3. Néhányan már tudják.
 

3. Some people already know.

4. Sok pénzt költök.
 

4. I spend a lot of money.

5. Ma sok munkám van.
 

5. I have a lot of work today.

6. Sok barátod van Bristolban?
 

6. Do you have many friends in Bristol?

7. Sok gazdag ember van ebben az 
országban.  

7. There are a lot of rich people in this country.

8. Nincs sok autó, de nagy a zaj.
 

8. There aren’t many cars, but there’s a lot of 
noise.

9. – Mennyi pénzt költesz egy hónapban? 
– Sokat.  

9. – How much money do you spend a month? 
– A lot.

10. Sok időt töltök a számítógép előtt.
 

10. I spend a lot of time in front of a computer.

11. Mennyi időd van számunkra?
 

11. How much time do you have for us?

12. Ma nincs sok időnk.
 

12. We don’t have much time today.

13. – Tulajdonképpen ma sok a 
szabadidőnk. 
– Ez nagyszerű!  

13. – Actually, we have a lot of free time today. 
– That’s great.

14. Sokat keres (ffi).
 

14. He earns a lot.

15. Lisztre, tejre és néhány tojásra van 
szükségem.  

15. I need flour, milk and some eggs.

16. A boltba megyek. Egy kiló almát, 
sonkát, egy üveg vizet és kenyeret 
akarok venni.  

16. I’m going to the shop. I want to buy a kilo 
of apples, some ham, a bottle of water and 
some bread.

17. Egy csésze kávét és egy croissant-t 
szeretnék.  

17. I want a cup of coffee and a croissant.
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1. Sok problémám van a munkámmal.
 

1. I have a lot of problems at work.

2. Sokan nem tudnak erről.
 

2. Many people don’t know about it.

3. Néhányan már tudják.
 

3. Some people already know.

4. Sok pénzt költök.
 

4. I spend a lot of money.

5. Ma sok munkám van.
 

5. I have a lot of work today.

6. Sok barátod van Bristolban?
 

6. Do you have many friends in Bristol?

7. Sok gazdag ember van ebben az 
országban.  

7. There are a lot of rich people in this country.

8. Nincs sok autó, de nagy a zaj.
 

8. There aren’t many cars, but there’s a lot of 
noise.

9. – Mennyi pénzt költesz egy hónapban? 
– Sokat.  

9. – How much money do you spend a month? 
– A lot.

10. Sok időt töltök a számítógép előtt.
 

10. I spend a lot of time in front of a computer.

11. Mennyi időd van számunkra?
 

11. How much time do you have for us?

12. Ma nincs sok időnk.
 

12. We don’t have much time today.

13. – Tulajdonképpen ma sok a 
szabadidőnk. 
– Ez nagyszerű!  

13. – Actually, we have a lot of free time today. 
– That’s great.

14. Sokat keres (ffi).
 

14. He earns a lot.

15. Lisztre, tejre és néhány tojásra van 
szükségem.  

15. I need flour, milk and some eggs.

16. A boltba megyek. Egy kiló almát, 
sonkát, egy üveg vizet és kenyeret 
akarok venni.  

16. I’m going to the shop. I want to buy a kilo 
of apples, some ham, a bottle of water and 
some bread.

17. Egy csésze kávét és egy croissant-t 
szeretnék.  

17. I want a cup of coffee and a croissant.

A megszámlálható főneveket lehet többes 
számba tenni, pl.:
books, tables, pens, pictures, cameras.
A nem megszámlálható főnevekhez folya-
dékok, anyagnevek, fogalmak tartoznak, pl.: 
silence (csend), space (hely) vagy freedom 
(szabadság).
A megszámlálhatatlan főneveket nem tesszük 
többes számba.
A lot of, many és much szavak jelentése: sok.
A lot of kifejezést rendszerint állító monda-
tokban, a much és many szavakat tagadó és 
kérdő mondatokban használjuk.
A lot of, much és many alkalmazásának sza-
bályai főnevek előtt:
• A lot of használható megszámlálható és 
nem megszámlálható főnevek előtt egyaránt.
• A many szót csak megszámlálható főnevek-
kel használjuk, pl.: many problems;
• A much szót csak megszámlálhatatlan fő-
nevekkel használjuk, pl.: much time;
• A some megszámlálható főnevek előtt azt 
jelenti, hogy néhány, egy pár, nem meg-
számlálható főnevek előtt pedig azt, hogy 
valamennyi.

A how much? (hány, mennyi) kérdés nem meg-
számlálható főnevekre vonatkozik, pl.:
How much money do you have? – Mennyi 
pénzed van?

Ha csak annyit szeretnénk kifejezni, hogy 
sokat, azaz nem teszünk hozzá főnevet, akkor 
csak annyit mondunk, hogy a lot, pl.:
I read a lot of books. – Sok könyvet olvasok.
A read a lot. – Sokat olvasok.
She eats a lot of sweets. – Sok édességet eszik.
She eats a lot. – Sokat eszik.

A time (idő), money (pénz) és hair (haj) sza-
vak az angolban nem megszámlálhatóak.

Emlékeztetőül: a nem megszámlálható 
főnevek előtt nem használjuk a határozatlan 
névelőt (a, an). Azaz nem helyes a következő: 
a flour.

89

Hints & clues 21

PONS_mondatrol_mondatra_angol_A1_beliv.indd   89 2019. 09. 12.   15:06:26



18. Nem szeretem a kávét. Kérhetek egy 
üveg szódát?  

18. I don’t like coffee. Can I have a bottle of 
sparkling water?

19. – Hány gyereketek van? 
– Három gyerekünk van.  

19. – How many children do you have? 
– We have three children.

20. Hány szoba van a házadban?
 

20. How many rooms are there in your house?

21. Nincs sok hely a házamban.
 

21. There isn’t much space in my house.

22. Vannak székek a 
konferenciateremben?  

22. Are there any chairs in the conference room?

23. Van egy pár, de nem sok.
 

23. There are some, but not many.

24. Hozz, kérlek, pár széket!
 

24. Bring some chairs, please.

25. – Hányat kérsz? 
– Hozz tízet!  

25. – How many do you want?  
– Bring ten.

26. Nem iszom sok teát. Jobban 
szeretem a kávét.  

26. I don’t drink much tea. I prefer coffee.

27. Egy időre külföldre megyek.
 

27. I’m going abroad for some time.

28. Nincs ma sok hó, de nagyon hideg 
van.  

28. There isn’t much snow today, but it’s very 
cold.

29. Nincs sok poggyászom, mert nincs 
nálam sok ruha.  

29. I don’t have much baggage because I don’t 
have many clothes with me.

30. Mennyi időre van szükséged, hogy 
elkészülj?  

30. How much time do you need to finish?

31. Hány ember van ott?
 

31. How many people are there?

32. Hány könyvet akar vásárolni?
 

32. How many books do you want to buy?

33. Nagyon éhes vagyok, de a hűtőben 
nincs sok étel.  

33. I’m very hungry, but there isn’t much food in 
the fridge.

34. Csak joghurt van, valamennyi sajt és 
egy darab paradicsom.  

34. There’s only yoghurt, some cheese and a 
tomato.
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18. Nem szeretem a kávét. Kérhetek egy 
üveg szódát?  

18. I don’t like coffee. Can I have a bottle of 
sparkling water?

19. – Hány gyereketek van? 
– Három gyerekünk van.  

19. – How many children do you have? 
– We have three children.

20. Hány szoba van a házadban?
 

20. How many rooms are there in your house?

21. Nincs sok hely a házamban.
 

21. There isn’t much space in my house.

22. Vannak székek a 
konferenciateremben?  

22. Are there any chairs in the conference room?

23. Van egy pár, de nem sok.
 

23. There are some, but not many.

24. Hozz, kérlek, pár széket!
 

24. Bring some chairs, please.

25. – Hányat kérsz? 
– Hozz tízet!  

25. – How many do you want?  
– Bring ten.

26. Nem iszom sok teát. Jobban 
szeretem a kávét.  

26. I don’t drink much tea. I prefer coffee.

27. Egy időre külföldre megyek.
 

27. I’m going abroad for some time.

28. Nincs ma sok hó, de nagyon hideg 
van.  

28. There isn’t much snow today, but it’s very 
cold.

29. Nincs sok poggyászom, mert nincs 
nálam sok ruha.  

29. I don’t have much baggage because I don’t 
have many clothes with me.

30. Mennyi időre van szükséged, hogy 
elkészülj?  

30. How much time do you need to finish?

31. Hány ember van ott?
 

31. How many people are there?

32. Hány könyvet akar vásárolni?
 

32. How many books do you want to buy?

33. Nagyon éhes vagyok, de a hűtőben 
nincs sok étel.  

33. I’m very hungry, but there isn’t much food in 
the fridge.

34. Csak joghurt van, valamennyi sajt és 
egy darab paradicsom.  

34. There’s only yoghurt, some cheese and a 
tomato.

Ha egy nem megszámlálható főnév mennyi-
ségét szeretnénk kifejezni, akkor ezt az alábbi 
példák szerint tehetjük:
a bottle of water – egy üveg víz
a glass of juice – egy üveg gyümölcslé
a kilo of sugar – egy kiló cukor
a bag of flour – egy zacskó liszt
a carton of milk – egy doboz tej
a bar of chocolate – egy tábla csokoládé
a piece of cake – egy darab sütemény
a cup of tea – egy csésze tea
a jar of honey – egy üveg méz
a loaf of bread – egy vekni kenyér

A How many? (Hány? Mennyi?) kérdés meg-
számlálható főnevekre vonatkozik (a How 
much? pedig nem megszámlálhatóakra), pl.:
How many chairs do you need? – Hány székre 
van szükséged?
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1. Van kint néhány ember.
 

1. There are some people outside.

2. Nincsenek ott emberek.
 

2. There aren’t any people there. / There are no 
people there.

3. Vannak kérdései?
 

3. Do you have any questions?

4. Nincsenek kérdéseim.
 

4. I don’t have any questions. / I have no 
questions.

5. Van nálad pénz?
 

5. Do you have any money on you?

6. Nincs pénz a számlámon.
 

6. I have no money in my bank account. / I don’t 
have any money in my bank account.

7. Van még valamennyi időnk. Igyunk 
meg egy kávét!  

7. We still have some time. Let’s go for a coffee.

8. Most indul a busz. Nincs időnk.
 

8. The bus is leaving just now. We have no time. 
/ We don’t have any time.

9. Van aprója?
 

9. Do you have any change?

10. Változásokat kell bevezetnünk.
 

10. We have to introduce some changes.

11. Nincs szükség változásokra.
 

11. No changes are necessary.

12. Kérhetek néhány almát? Körtét nem 
kérek, köszönöm.  

12. Can I have some apples, please?  
I don’t want any pears, thank you.

13. Van kézipoggyászuk?
 

13. Do you have any hand luggage?

14. Nincs kézipoggyászunk.
 

14. We have no hand luggage. / We don’t have 
any hand luggage.

15. Vannak kétségeid?
 

15. Do you have any doubts?

16. Tilos a dohányzás.
 

16. No smoking.

17. Tilos a parkolás.
 

17. No parking.
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1. Van kint néhány ember.
 

1. There are some people outside.

2. Nincsenek ott emberek.
 

2. There aren’t any people there. / There are no 
people there.

3. Vannak kérdései?
 

3. Do you have any questions?

4. Nincsenek kérdéseim.
 

4. I don’t have any questions. / I have no 
questions.

5. Van nálad pénz?
 

5. Do you have any money on you?

6. Nincs pénz a számlámon.
 

6. I have no money in my bank account. / I don’t 
have any money in my bank account.

7. Van még valamennyi időnk. Igyunk 
meg egy kávét!  

7. We still have some time. Let’s go for a coffee.

8. Most indul a busz. Nincs időnk.
 

8. The bus is leaving just now. We have no time. 
/ We don’t have any time.

9. Van aprója?
 

9. Do you have any change?

10. Változásokat kell bevezetnünk.
 

10. We have to introduce some changes.

11. Nincs szükség változásokra.
 

11. No changes are necessary.

12. Kérhetek néhány almát? Körtét nem 
kérek, köszönöm.  

12. Can I have some apples, please?  
I don’t want any pears, thank you.

13. Van kézipoggyászuk?
 

13. Do you have any hand luggage?

14. Nincs kézipoggyászunk.
 

14. We have no hand luggage. / We don’t have 
any hand luggage.

15. Vannak kétségeid?
 

15. Do you have any doubts?

16. Tilos a dohányzás.
 

16. No smoking.

17. Tilos a parkolás.
 

17. No parking.

Ebben a fejezetben a some, any és no haszná-
latát tárgyaljuk.
A some leginkább kijelentő mondatokban 
fordul elő, az any kérdésben és tagadásban, 
a no pedig kizárólag tagadó mondatokban. 
Néhány példa:
• I have some money. – Van valamennyi pén-
zem (kijelentő mondat – some).
• Do you have any money? – Van valamennyi 
pénzed? (kérdés – any)
• I don’t have any money. – Nincs pénzem.
Tagadni kétféleképpen lehet, az any vagy a no 
segítségével. Az any használatakor tagadni 
kell az igét, ha a no-t használjuk, akkor nem.
A some szó társulhat megszámlálható főnév-
hez, ilyenkor a főnév többes számba kerül, 
és a some jelentése néhány, egy pár. Meg-
számlálhatatlan főnév előtt azt jelenti, hogy 
valamennyi, egy kevés.
Az any szót kérdő és tagadó mondatban sok-
szor nem fordítjuk külön magyarra, bizonyos 
esetekben a valamennyi szóval fordítható.

A megszámlálható a change főnév jelentése 
változás, a nem megszámlálható change szó 
aprót, visszajárót jelent.

Az alanyt a no tagadószóval tagadhatjuk és 
nem az any-vel, pl.:
No solution is perfect. – Egyik megoldás sem 
tökéletes. 

A luggage szó helyett a baggage is állhat.

Közterületen tiltó táblákon gyakoriak az 
olyan feliratok, amelyek a no tagadószóval 
kezdődnek, pl.:
No entry. – Tilos a bemenet!
No exit. – Nem kijárat!
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18. Nincs elegáns cipőm.
 

18. I have no elegant shoes. / I don’t have any 
elegant shoes.

19. Sportolj valamennyit!
 

19. Do some exercise.

20. Ne egyél édességet!
 

20. Don’t eat any sweets.

21. Vigyél mindenesetre valamennyi 
pénzt magaddal!  

21. Take some money just in case.

22. Ne adj neki kölcsön (ffi)!
 

22. Don’t lend him any money.

23. Fogynom kell.
 

23. I have to lose some weight.

24. Elegáns nadrágot keresek.
 

24. I’m looking for some elegant trousers.

25. Sajnálom, de nincs nekünk.
 

25. I’m sorry, but we don’t have any / we haven’t 
got any.

26. Szüksége van egy műanyag 
zacskóra?  

26. Do you need a plastic bag? 

27. Tusfürdőre van szükségem. Van 
neked?  

27. I need some shower gel. Do you have any?

28. Itt nincs jó étterem. / Itt nincsenek jó 
éttermek.  

28. There isn’t a/any good restaurant here.  
There aren’t any good restaurants here.

29. Itt nincsenek barátaim.
 

29. I don’t have any friends here. / I have no 
friends here.

30. Tudnál küldeni néhány fotót a tegnapi 
estéről?  

30. Can you send me some photos from last 
night?

31. Megsóznád?
 

31. Can you add some salt?

32. Kérsz vizet?
 

32. Do you want some water?

33. Szeretnél zenét hallgatni?
 

33. Do you want to listen to some music?

34. Tudsz pénzt kölcsönadni?
 

34. Can you lend me some money?
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18. Nincs elegáns cipőm.
 

18. I have no elegant shoes. / I don’t have any 
elegant shoes.

19. Sportolj valamennyit!
 

19. Do some exercise.

20. Ne egyél édességet!
 

20. Don’t eat any sweets.

21. Vigyél mindenesetre valamennyi 
pénzt magaddal!  

21. Take some money just in case.

22. Ne adj neki kölcsön (ffi)!
 

22. Don’t lend him any money.

23. Fogynom kell.
 

23. I have to lose some weight.

24. Elegáns nadrágot keresek.
 

24. I’m looking for some elegant trousers.

25. Sajnálom, de nincs nekünk.
 

25. I’m sorry, but we don’t have any / we haven’t 
got any.

26. Szüksége van egy műanyag 
zacskóra?  

26. Do you need a plastic bag? 

27. Tusfürdőre van szükségem. Van 
neked?  

27. I need some shower gel. Do you have any?

28. Itt nincs jó étterem. / Itt nincsenek jó 
éttermek.  

28. There isn’t a/any good restaurant here.  
There aren’t any good restaurants here.

29. Itt nincsenek barátaim.
 

29. I don’t have any friends here. / I have no 
friends here.

30. Tudnál küldeni néhány fotót a tegnapi 
estéről?  

30. Can you send me some photos from last 
night?

31. Megsóznád?
 

31. Can you add some salt?

32. Kérsz vizet?
 

32. Do you want some water?

33. Szeretnél zenét hallgatni?
 

33. Do you want to listen to some music?

34. Tudsz pénzt kölcsönadni?
 

34. Can you lend me some money?

Az exercise szó, amennyiben edzés, mozgás 
értelemben használjuk, nem megszámlálható, 
de ha feladatot jelent (pl. nyelvtani feladatok – 
grammar exercises), akkor megszámlálható.

Ha valakit arra szeretnénk felszólítani, hogy 
ne tegyen valamit, akkor ezt a don't tagadó 
alakkal tehetjük. Ilyenkor a főnév elé már nem 
kell újabb tagadószót kitenni:

Az any és some szavakat válaszban főnév 
nélkül is használhatjuk, pl.:
Yes, there is some. – Igen, van valamennyi.
No, there isn't any. – Nem, nincs semennyi.

A some kérdésben is jelentheti azt, hogy egy 
kevés, valamennyi, ha valakit megkínálunk 
valamivel vagy kérünk valamit, pl.: 
Can you give me some water? – Tudnál adni 
valamennyi vizet? 
Ld. 31–34. mondat.

Egyes számban álló, közelebbről nem megha-
tározott főnevek elé rendszerint nem az any-t 
tesszük ki, hanem az a/an határozatlan név-
előt. Az any szót ugyanakkor szokták néha 
egyes számban álló főnevek előtt is használni, 
bármilyen jelentésben, pl.:
If you have any problem, call me. – Ha bár-
milyen problémád van, hívj!
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