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PART ONE (NYELVTANI ÁTTEKINTÉS)
I. NOUNS (FŐNEVEK)
Főnevek két fajtája: tulajdonnév (proper noun) – köznév (common noun)
 PROPER NOUNS (TULAJDONNEVEK)
emberek, helyek vagy dolgok nevei (MINDIG NAGYBETŰVEL írjuk!)
 Emberek neve: Helen, Mr Smith, Peter O. Toole
 Emberek rangjai: the President (of France), the Queen (of England)
 Helységnevek: Hungary, New York, Trafalgar Square
 Nemzetiség és nyelvek nevei: British, English, Turkish, Swiss, the Turks, the Dutch
 Napok és hónapok nevei: Monday, June
 Könyvek, újságok, filmek, festmények stb. nevei: Crime and Punishment, The Telegraph, The Lord
of the Rings, the Mona Lisa
 Vallások nevei: Christianity, Christian, Buddhism, Buddhist
 Ünnepek nevei: Christmas, Easter
 COMMON NOUNS (KÖZNEVEK)
Dolgokat (concrete nouns) és elvont fogalmakat (abstract nouns) tartalmaz.
Köznevek lehetnek: megszámlálhatók (countable) és megszámlálhatatlanok (uncountable).
 Megszámlálhatatlan főnevek (uncountable nouns): egyes számú igét vonzanak, általános értelemben (ellentétben a magyarral) többnyire névelő nélkül használjuk.
 elvont fogalmak (abstract nouns): anger, applause, behaviour, chaos, courage, fun, happiness,
health, knowledge, luck, nonsense, safety, violence, wealth etc.
 igékből lett főnevek (ing-re végződik): camping, cooking, learning, shopping, swimming, training, reading, writing
 időjárásra vonatkozó szavak (weather words): lightning, rain, snow, thunder, sunshine, wind,
weather etc.
 anyagnevek (folyadék, gáz stb.): air, water, steel, smoke, sand, gold, oil, silver, plastic etc.
 nyelvek: English, French, Spanish etc.
 betegségek: flu, measles (formailag többes számú, de egyes számú igét vonz), earache, toothache,
backache etc. (KIVÉTEL: a cold, a headache, a sore throat)
 gyűjtőnevek (collective nouns): cutlery, cookery, jewellery, vocabulary, baggage, luggage, garbage etc.
 tantárgyak nevei: (alakilag többes számúak, de egyes számú igét vonzanak): mathematics, linguistics, physics, athletics, politics etc.
további
főnevek: accommodation, advice, assistance, cash, equipment, evidence, help, informa
tion, money, music, news (formailag többes számú, de egyes számú igét vonz), permission, progress, research, traffic, transport, travel, stuff etc.
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PART ONE – NYELVTANI ÁTTEKINTÉS

Néhény főnév lehet egyes és többes számú, de más jelentéssel:
SINGULAR
damage (kár)
custom (szokás)
manner (mód)
work (munka)
glass (üveg)
expense (kiadás, költség)
(Conference rooms were equipped at
great expense.)
= (Nagy költség árán szerelték fel
a konferenciatermeket.)

PLURAL
damages (kártérítés)
customs (vám)
manners (magatartás)
works (művészeti munka)
glasses (szemüveg)
expenses (költségek, kiadások)
(He borrowed £150,000 and used
the money for legal expenses.)
= (Kölcsönkért 150 000 fontot, és
azt ügyvédi kiadásokra használta.)



Hogyan képezzük a többes számot: -s hozzáadásával
event – events, tomato – tomatoes, opportunity – opprtunities, knife – knives, wolf – wolves, DE:
roof – roofs



Rendhagyó többes számok:
 mouse – mice, child – children, foot – feet, man – men, person – people, tooth – teeth, woman –
women, louse – lice
 ugyanaz az egyes és többes szám: aircraft, deer, fish, sheep, pike, trout
 néhány s-re végződő főnév: crossroads, means, series, species
 néhány főnév, melyek után többes számú ige következik: belongings, clothes, congratulations,
earnings, goods, outskirts, remains, stairs, surroundings, thanks, whereabouts, proceeds, outskirts
 főnevek, melyek nem s-re végződnek, de többes számúak: people, cattle, police
 csoportnevek egyes számban és többes számban: army, audience, class, committee, community,
company, crew, family, gang, government, group, orchestra, staff, team
HA a gyűjtőnévre gondolunk: egyes számú igét vonz, ha a tagjaira: többes számút
Pl. The government is planning to raise taxes. (one body – a kormány)
The government are undecided about this matter. (individuals – a kormánytagok)
 mindig többes számú igét vonz: glasses, trousers, shorts, shoes, pyjamas, sandals, socks, gloves,
jeans, scissors, dominoes
Egyes számúvá tehetők pair of hozzáadásával: a pair of trousers is
 mindig többes számú ige következik the + melléknév után: the poor, the rich, the French, the Chinese etc.
Idegen
nyelvekből jövő többes számok:

Latin:
i: alumnus – alumni, bacillus – bacilli, locus – loci, stimulus – stimuli, focus – foci, syllabus – syllabi,
radius – radii, nucleus – nuclei
a: curriculum – curricula, bacterium – bacteria, erratum – errata, ovum – ova, stratum – strata, medium – media, symposium – symposia
ices: codex – codices, index – indices, appendix – appendices
Greek:
es: basis – bases, crisis – crises, diagnosis – diagnoses, hypothesis – hypotheses, thesis – theses, analysis – analyses, axis – axes, oasis – oases
a: criterion – criteria, phenomenon – phenomena

