SIMPLE (EGYSZERŰ)

PAST (MÚLT)

Képzése:

+: V2; ‒: didn’t + V1
?: did + alany + V1

Használata:
 a cselekvés a múltban történt
 befejeződött
 a jelenhez nincs köze
I drank a beer last night.

FUTURE (JÖVŐ)

PRESENT (JELEN)

Tipikus időhatározók:
last week, yesterday, ago, in 1988
Képzése:

+: V1 / E/3: V1-s
‒: don’t / doesn’t + V1

Használata:
 szokásos, rendszeres cselekvés
I usually get up at 6.
 általánosságok
The Sun rises in the east.
 viszonyulások
I hate chicken.
 menetrend szerinti jövő idejű cselekvés
The train leaves for Budapest at 6pm.
Tipikus időhatározók:
usually, every day, often, sometimes

CONTINUOUS (FOLYAMATOS)

PERFECT (BEFEJEZETT)

PERFECT CONTINUOUS
(FOLYAMATOS BEFEJEZETT)

Képzése: was/were + V-ing

Képzése:

Használata:

a múlt egy adott időpillanatában a cselekvés
folyamatban volt
I was drinking a beer at 5 yesterday.

két múlt idejű cselekvés közül a hosszabban
tartó
I was drinking a beer when the girl next
door rang my doorbell.

két egymással párhuzamosan zajló múlt idejű
cselekvés
While I was drinking my beer, my
neighbor was mowing lawn.
Tipikus időhatározók:
for, while

Használata:
 a múlt egy adott időpillanatára a
cselekvés be volt fejezve
By 8pm I had drunk 6 beers.
 két múlt idejű cselekvés közül a
régebben történt
By the time you arrived, I had
drunk 6 beers.
Tipikus időhatározók:
by, by the time, before, after

Használata:
 a múlt egy adott időpillanatára a
cselekvés hosszú időn keresztül
folyamatban volt
By midnight I had been
drinking beers with my
friends for 5 hours.
Tipikus időhatározók:
by, before, after

Képzése: have/has + V3

Képzése: have/has + been + V-ing

Képzése:

am/is/are + V-ing

Használata:

a cselekvés éppen most van folyamatban
I’m drinking a beer at the moment.

a cselekvés a szokásostól eltér
I usually drink Borsodi, but this week
I’m drinking Soproni.

érzelmi többlet
My stupid brother is always playing on
the computer. / I’m lovin’ it.

előre eltervezett jövő idejű cselekvés
I’m flying to London tomorrow.
Tipikus időhatározók:
at the moment, now

had + V3

Használata:

a cselekvés a múltban történt, de a jelenben van
hatása
I have opened the window.

a cselekvés végrehajtója él-e vagy nem
Havas Henrik has written a lot of books.

a cselekvés a múltban kezdődött, a jelenen át a jövő
felé tart
I have lived in Nyíregyháza for 6 years.

már/még – already/yet
I have already been to Peru.
I haven’t been to Peru yet.

a cselekvés éppen most az imént fejeződött be – just
I have just bought a new car.
Tipikus időhatározók:
already, yet, for, since, just, ever, never

Képzése:

will + have + V3

Képzése: will + V1; ‒: won’t + V1
E/1 és T/1: shall + V1; ‒: shan’t + V1

Képzése:

Használata:

jövőbeli tények
Béla will be 18 in August.

vagy bejön, vagy nem (50-50%)
I will come home by taxi.

a beszéd pillanatában tett elhatározás
I will drink this beer now.

udvarias felajánlás
Shall I open the window?
I shall/will open the window.
Tipikus időhatározók:
tomorrow, next week

Használata:
Használata:
 a jövő egy adott időpillanatában a  a jövő egy adott időpillanatára a
cselekvés be lesz fejezve
cselekvés éppen folyamatban lesz
By 8pm Johnny will have
drunk 6 beers.
I will be drinking a beer at 5
By the time you arrive,
tomorrow.
Johnny will have drunk 6
beers.
Tipikus időhatározók:
Tipikus időhatározók:
at
by, by the time

will + be + V-ing

Képzése:

had + been + V-ing

Használata:
 a cselekvés a múltban kezdődött, a
jelenen át a jövő felé tart
I have been living in Peru for 6
years.
 a cselekvés a múltban kezdődött, éppen
most ért véget, a jelenben van hatása
I have been playing football in the
mud.
Tipikus időhatározók:
for, since
Képzése: will + have + been + V-ing
Használata:
 előremegyek a jövőbe, és onnan
visszatekintek a múltba
 a jövő egy adott időpillanatában a
cselekvés már hosszú időn keresztül
folyamatban lesz
In January my parents will have
been living together for 40 years.
Tipikus időhatározók:
in, for

