
KÖNNYEN GYORSAN ANGOLUL

ÚTMUTATÓ



NÉGY HÉT ALATT ALAPSZINTEN ANGOLUL

Kezdők és újrakezdők számára.

• gyorsított tanfolyam
• minden lényeges tudnivaló az alapokhoz

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/negy-het-alatt-alapszinten-angol



KÖNNYEN GYORSAN ANGOLUL SOROZAT

A Négy Hét Alatt sorozat folytatása közép-felső szintig.

• nyelvtani szerkezetek
• szenvedő szerkezet
• műveltetés
• feltételes mód
• függő beszéd
• igeidők

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/konnyen-gyorsan-angolul



ANGOL NYELVTANFOLYAM KEZDŐKNEK

Teljesen kezdők és többszörös újrakezdők számára.

• könnyen érthető magyarázat
• apró lépésekben haladunk
• sok gyakorlás szóban és írásban

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/angol-nyelvtanfolyam-kezdoknek



ÉRDEKESSÉGEK

Hasznos szerkezetek, érdekességek kezdők és haladók számára:

• egy adott ige sokféle jelentése (pl. put, get, do, take, have)

• két hasonló ige közti különbség (pl. do/make, learn/study, say/tell)

• két hasonló melléknév közti különbség (pl. warm/hot, clean/clear)

• Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/kezdoknek

• Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/haladoknak



ÉRETTSÉGI/NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ

Érettségire, nyelvvizsgára felkészítő videósorozat.

• biztosan előforduló szerkezetek
• olvasott szövegértés
• hallott szövegértés
• nyelvhelyességi feladat
• feleletválasztós feladat
• hasznos kifejezések a szóbelihez
• szóképzés sorozat

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/nyelvvizsgaerettsegi-felkeszito



MÓDBELI SEGÉDIGÉK

A teljes módbeli segédige család. 

• can
• will
• shall
• may
• must
• ought to
• should

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/modbeli-segedigek



IGEIDŐK

Az összes igeidő egy helyen:

• MÚLT (egyszerű, folyamatos, befejezett, folyamatos befejezett)

• JELEN (egyszerű, folyamatos, befejezett, folyamatos befejezett)

• JÖVŐ (egyszerű, folyamatos, befejezett, folyamatos befejezett )

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/igeidok



KÖTŐSZÓK

• and, or, but, because, so
• that, since, unless, even if
• however, nevertheless
• for, since
• even though, although, though
• as though (as if)

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/kotoszok

dragonfly = szitakötő



KIEJTÉS

Kiejtést segítő videósorozat.

• hangsúly
• hanglejtés
• betűkombinációk
• nehézséget okozó hangok (T, TH, R, V, W)
• akcentus

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/kiejtes



HOLIDAY

Hasznos szavak, kifejezések a nyaraláshoz.

• szállás
• étterem
• autóbérlés
• repülés
• balszerencse

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/holiday



BESZÉDÉRTÉS

Beszédértés gyakorlása:

• filmek
• sorozatok
• dalok
• interjúk
• vlogok segítségével

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/beszedertes



KÖNNYEN GYORSAN ANGOLUL SZTÁROKKAL

Minden lecke 3 részből áll:

1. érdekességek az adott sztárról
2. interjúrészletek (hasznos szavak, kifejezések, nyelvtan)

3. összefoglaló és teszt a tanultakból

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/kgya-sztarokkal



KÖNNYEN GYORSAN ANGOLUL DALOKKAL

Dalszövegek segítségével szórakozva tanulhatunk!

VIDEO: 
• IPA fonetikus kiejtés
• magyar fonetikus kiejtés

PDF:
• dalszöveg (angol, IPA/magyar fonetikus, magyar fordítás)
• érdekességek (előadóval, dallal, nyelvtannal kapcsolatban)
• kiejtési tanácsok
• szavak, kifejezések összegyűjtve

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/kgya-dalokkal



ELÉRHETŐ DALOK

• Chubby Checker: Let’s Twist Again

• Rick Astley: Never Gonna Give You Up

• Twisted Sister: We’re Not Gonna Take It

• Queen: We Are The Champions

• Haddaway: What Is Love?

• Lou Bega: Mambo No. 5

• Calvin Harris: Summer

• Jason Derulo: Want To Want Me

• Sia: Cheap Thrills

• Dua Lipa: New Rules

• Imagine Dragons: Born To Be Yours

• Ed Sheeran: Shape Of You

• Rag’n’Bone Man: Giant

• The Weekend: Blinding Lights

• Toby Mac: Help Is On The Way

• Bill Haley: Rock Around The Clock



GYAKORLÓFELADATOK ÉS TESZTEK

Gyakorlófeladatok és tesztek kezdők és haladók számára.

• ANGOL NYELVTANFOLYAM KEZDŐKNEK: 
https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/gyakorlas-1

• NÉGY HÉT ALATT ALAPSZINTEN ANGOLUL: 
https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/gyakorlas-2

• KÖNNYEN GYORSAN ANGOLUL: 
https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/gyakorlas-2

• IGEIDŐK: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/igeidok



EGYEBEK

• káromkodások
• közmondások
• kvízjátékok
• hogyan ejtjük?
• ételek
• ünnepek
• bakik

Playlist: https://konnyengyorsanangolul.hu/leckek/egyebek



SOK SIKERT ÉS MINDEN JÓT!

ANITA


