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Helyesírási sajátosságok

Az igék különböző végződéseket kaphatnak:

1. ige + -s / -es
2. ige + -ed / -d / -ied
3. ige + -ing

− miközben néhány ige helyesírásbeli változáson megy keresztül.

1. ige + -s / -es

egyes szám 3. személyben simple present alakban (egyszerű jelen időben)

2. Ige + -ed / -d / -ied

A szabályos igék simple past (egyszerű múlt idő) és past participle (befejezett melléknévi
igenév) alakban -ed végződést kapnak.

KIVÉTEL − A brit angol nyelvben a hangsúlytalan szótag végén is megkettőződik az -l
betű. Az amerikai angolra ez nem vonatkozik: travel travelled (BE)

travel traveled (AE)

-e végű igék -d végződést kapnak arrive arrived
change changed

igék, melyek egy mással- -y kiesik -ied végződést carry carried
hangzóra + -y -ra kapnak try tried
végződnek study studied

igék, melyek egy mással- a mássalhangzó stop stopped
hangzóra + egy magán- megkettőződik plan planned
hangzóra végződnek

igék, melyek két utolsó szó- a mássalhangzó csak prefer preferred
tagja mássalhangzóra akkor kettőződik meg, de
végződik ha az utolsó szótagon visit visited

van a hangsúly offer offered

-ch,-sh, -ss, -o, -x -es végződést kapnak watch watches
végű igék push pushes

go goes

igék, melyek egy mással- az -y kiesik + study studies
hangzóra + -y -ra -ies végződést kapnak try tries
végződnek carry carries

de: igék, melyek magán- -s végződést kapnak play plays
hangzóra + -y -ra buy buys
végződnek enjoy enjoys
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3. ige + -ing

Az -ing végződés a folyamatos melléknévi igenév és a gerund alakokban szerepel.

KIVÉTEL − A brit angol nyelvben a hangsúlytalan szótag végén is megkettőződik
az -l betű, amennyiben azt magánhangzó előzi meg. 
Például: cancel cancelling (BE)

cancel canceling (AE)

Kiejtés
Az -ed végződés kiejtése past simple és past participle alakokban
Az -ed végződést a következőképpen ejtjük:

Az -s végződés kiejtése az egyes szám 3. személyű jelen idejű alakok-
ban 
Az -s végződést a következőképpen ejtjük:

* Mint ahogy a magyarban is, a mássalhangzók két típusát különböztetjük meg:
zöngés mássalhangzók – Képzésük közben érezhetjük a hangszalagok rezgését.
zöngétlen mássalhangzók – Képzésükkor nem érzünk a gégefőnél rezgést.

-e végű igék Az -e kiesik, az ige have having
-ing végződést kap dance dancing

-ee végű igék -ing végződést kap see seeing

hangsúlyos végű igék, a mássalhangzó stop stopping
melyek magánhangzóra + megkettőződik plan planning
mássalhangzóra végződnek get getting

begin beginning

zöngétlen mássalhangzó zöngétlenül (-t) asked mint a „t“ az 
(-p, -f, -ss stb. után) looked „akta“ szóban

stopped p. l. [ skt]

zöngés mássalhangzó ill. zöngésen (-d) allowed mint a „d“ a 
magánhangzó listened „mond“ szóban
(-b, -v, -g stb.) után opened p. l. [ p nd]

-d és -t után szótagként (-id) needed mint az „id“ szótag 
waited az „idő“ szóban
wanted p. l. [ ni d d]

zöngétlen mássalhangzó zöngétlenül* (-s) waits mint az „sz” hang 
után gets „metszi“ szóban

cuts p. l. [ ets]

zöngés mássalhangzó, ill. zöngésen* (-z) runs mint a „z“ hang
magánhangzó után opens „zöld“ szóban

allows p. l. [r nz]

sziszegő hang után, -es (-iz) szótagként changes minta „z“ -hang az
végződés esetén E/3. sze- watches „íz“ szóban
mély jelen idejű alakban washes p. l. [ w z]



9

Rövid alakok
A rövid alakok általában a beszélt nyelvben használatosak, míg írásban inkább az ige tel-
jes alakját használjuk.

BE HAVE

HAD WILL

WOULD

I had ♦ I'd
you had ♦ you'd
he / she / it had ♦ he'd / she'd / it'd
we had ♦ we'd
you had ♦ you'd
they had ♦ they'd

I will ♦ I'll
you will ♦ you'll
he / she / it ♦ he'll / she'll / it'll
we will ♦ we'll
you will ♦ you'll
they will ♦ they'll

I am ♦ I'm
you are ♦ you're
he / she / it is ♦ he's / she's / it's
we are ♦ we're
you are ♦ you're
they are ♦ they're

I have ♦ I've
you have ♦ you've
he / she / it has ♦ he's / she's / it's
we have ♦ we've
you have ♦ you've
they have ♦ they've

I would ♦ I'd
you would ♦ you'd
he / she / it would ♦ he'd / she'd / it'd
we would ♦ we'd
you would ♦ you'd
they would ♦ they'd


