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Mikor használjam az egyszerű jelen időt?
(egyszerű jelen - Present Simple)
Használata jelen időben
1, Általános igazságok, általában vagy mindig megtörténő dolgoknál.
•
•
•

Az embereknek élelemre van szükségük. - People need food.
Itt télen havazik. - It snows in winter here.
Kettő meg kettő az négy. - Two and two make four.

2, Az előzőhöz hasonlóan, amikor a szituáció, amiről beszélünk, vagy amire gondolunk, többé-kevésbé állandó.
•
•
•

Hol laksz? - Where do you live?
Bankban dolgozik. - She works in a bank.
Nem szeretem a gombát. - I don't like mushrooms.

3, Következő eset, amikor szokásokról, vagy rendszeresen végzett dolgokról beszélsz. Gyakran ezekben a
mondatokban feltűnnek gyakorisághatározók, mint például az often – gyakran, always – mindig, sometimes – néha,
és olyan kifejezések is segíthetnek, mint az „every Friday” vagy „twice a month”.
•
•
•

Dohányzol? - Do you smoke?
Keddenként teniszezem. - I play tennis every Tuesday.
Nem utazok túl gyakran. - I don't travel very often.

4, Használjuk az egyszerű jelen igeidőt, most történő rövid cselekvések leírására is akkor, ha ezek a cselekvések olyan
rövidek, hogy szinte a kimondásukkal egy időben be is fejeződnek. Ilyenek például a sportesemények közvetítése,
vagy például receptek bemutatása.
•
•

Megszerzi a labdát, elfut a szélen, gól! - He takes the ball, he runs down the wing, and he scores!
Először teszek egy kis vajat a serpenyőbe majd bekapcsolom a tűzhelyet. - First I put some butter in the
pan and turn on the cooker.

Használata jövő időben
5, Jövő idő kifejezésére akkor használjuk, ha egy előre elkészült, rögzített időbeosztáshoz vagy menetrendhez
igazodó eseményről, cselekvésről beszélünk. Ezek az időbeosztásokat rendszerint nem mi készítjük.
•
•
•

A suli holnap kilenckor kezdődik. - School begins at nine tomorrow.
Mikor kezdődik a film? - What time does the film start?
A gép nem hétkor, hanem hét harminckor érkezik. - The plane doesn't arrive at seven. It arrives at seven
thirty.

6, Akkor is ezt az igeidőt használjuk, ha a mellékmondatban a „when”, „until”, „after”, „before” vagy „as soon as”
szavak után beszélünk a jövőről.
•
•
•

Fel foglak hívni, amikor lesz időm. - I will call you when I have time. (és nem „will have”.)
Nem megyek ki, amíg el nem áll az eső. - I won't go out until it stops raining.
Elkészítem a vacsorát, miután megnéztem a híradót. - I'm going to make dinner after I watch the news.
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