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18.7

1 listen up

4 look out for

3 stink out

2 look over

5 look on

hear out

6 hear about

7 listen in (on)

18.4

1 The soup tastes of tomato and basil.

2 Marcus looked through his telescope.

3 Robert looked for his glasses.

4 Please hear me out!

18.5

look at

listen in on

1 taste of

2

sni�  around3

look through4

listen out for5

stink out6

18.6

l

s

l

l

l

o

a

a

o

a

noo

1 Alex’s cookies cinnamon. I asked to try one.

2 Have you the new gym in town? It’s supposed to be great.

3 Dayita the radio while she ate her breakfast.

4 Fiona her colleagues to steal their ideas.

5 Sarah and Dionne the well. There was no sign of the bottom.

The scary scene in the movie made everyone  .look away

18.8

k

o

 Fiona spied on her colleagues.

Chris was sitting in the café waiting for
his girlfriend to arrive.
wait for

Hi Sally! Can you hang on a minute 
while I grab my umbrella?
hang on

15.2
When the train was canceled, the 
passengers had to wait around
for the next one.
wait around (for)

The service here is terrible! 
It’s holding everyone up.
hold up

15.1

Time’s getting on now. Let’s hurry 
home before it gets dark.
get on

Our professor always draws out our 
lectures by answering lots 
of questions at the end.
draw out

Mikhail dragged out his speech for 
so long that some of the audience 
fell asleep.
drag out

Hurry up, Oliver! The train’s going 
to leave soon!
hurry up

As the years went by, I grew to love 
Phil’s sense of humor.
go by

The doctor’s busy at the moment, but 
I’ll try to fi t you in later today.
fi t in

I can’t believe how quickly winter’s 
come around again!
come around

The deadline for the project 
crept up on us.
creep up (on)

Quitting my job at the café has freed 
up more time for my studies.
free up

We take the children to the park every 
afternoon to break up the day.
break up

Cleaning the house took up all of 
Liam’s weekend. 
take up

Danny wasn’t able to fi nish the exam 
because he ran out of time.
run out (of)

I enjoy whiling away the hours reading 
novels and comic books.
while away

Your session has timed out. 
Please log in again.
time out

Commuting to and from work really 
eats into my time.
eat into

15

The journey dragged on for hours. 
The kids were so bored!
drag on

66

A könyv felépítése
Az English for Everyone: Angol vonzatos igék című könyv segítségével könnyen 
megtanulhatjuk, megérthetjük és felidézhetjük a leggyakoribb angol vonzatos 
igéket. Az 56 lecke mindegyike két egységből áll: az új tananyagot bemutató blokk 
illusztrált példamondataiban szövegkörnyezetbe illesztve láthatjuk a vonzatos igéket, 
a gyakorlófeladatok pedig segítik a tanultak rögzítését. Hallgassuk meg a leckéhez 
tartozó ingyenes hanganyagot, és ismételjük el a kifejezéseket és mondatokat! 
A könyv végén található a feladatok megoldása és a vonzatos igék mutatója.

A lecke száma A könyv 
leckékből áll. A lecke száma 

mutatja, hogyan haladunk 
a tananyagban.

A modul száma Minden 
modult szám jelöl, így 

könnyen megtalálhatjuk 
a kapcsolódó hanganyagot.

Modulok A legtöbb tanegység 
modulokra tagolódik, és eltérő 
igecsoportokat ölel fel az adott 

témakörön belül.

Példamondatok 
A vonzatos igéket 

szövegkörnyezetbe ágyazva 
láthatjuk (lásd 8. oldal).

Szótári alak és 
meghatározások A kifejezések 
magyar megfelelője egyes szám 
harmadik személyben szerepel.

ÚJ TANAGYAG

Üresen hagyott helyek Bátran 
fordítsuk le az angol vonzatos 

igéket, így létrehozhatjuk a saját 
szótárunkat.

Brit/amerikai vonzatos igék 
Bizonyos vonzatos igék csak 
a brit (UK) vagy az amerikai 

(US) angolban fordulnak elő.

86 878786

KÖSD ÖSSZE A MEGHATÁROZÁSOKAT A MEGFELELŐ VONZATOS IGÉVEL!A MONDATOK ALAPJÁN 
JELÖLD MEG A HELYES JELENTÉST!

 A levesben csak bazsalikom van. 

A levesnek bazsalikomíze van. 

A levesből hiányzik a bazsalikom.

 Marcus vett egy teleszkópot. 

Marcus látott egy teleszkópot. 

Marcus használta a teleszkópját.

 Robert visszakérte a szemüvegét. 

Robert kereste a szemüvegét. 

Robert új szemüveget vett.

 Hallgass meg, kérlek! 

Gyere ki, kérlek! 

Hagyj békén, kérlek!

 

Fiona kém. 

Fiona titokban meglesi a kollégáit. 

Fiona kémnek tartja a kollégáit.

A HANGANYAG ALAPJÁN 
KÖSD ÖSSZE A KÉPEKET 
A MEGFELELŐ VONZATOS IGÉKKEL!

A MEGHATÁROZÁSOK ALAPJÁN EGÉSZÍTSD KI A VONZATOS IGÉKET!

1 szimatol, hogy megtudjon valamit

2 alaposan szemügyre vesz

3 valamire néz (kilátás)

4 elfordítja a tekintetét

végignéz, anélkül, hogy beleavatkozna

EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT A MEGADOTT VONZATOS IGÉKKEL!

hallgatózik

hall valamiről

figyel, hogy észrevegyen valamit

bebüdösít

odafigyel

megszakítás nélkül végighallgat valakit

végignéz, anélkül, hogy beleavatkozna

átnéz valami felett

72 737372

vár valakire vagy valamire 
rövid ideig vár (informális)

VÁRAKOZÁS

tétlenül várakozikfeltart, így késésbe kerülnek  
miatta

Idő
IDŐ

felemészt (túl sok időt vesz el)

a szükségesnél jobban elnyújt

lassan, észrevétlenül 
történik meg

felszabadít (időt)ráérősen elüti az időt

inaktivitás miatt kidob valakit a 
számítógép, szerver vagy weboldal

lefoglal (valakinek az idejét)

kifut az időből

múlik (az idő) újra megtörténik (rendszeres  
esemény)

hosszan elnyújt (negatív) siethosszan elhúzódik (negatív)

későre jár

beszorít (időt szakít valamire)

külön szakaszokra tagolja 
(a napot, időszakot)

Lásd még:
break up 3, 21, 29, 38   creep up on 51   fit in 15    
get on 2, 9   go by 54   run out (of) 30   take up 31, 55

(UK)
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1 listen up

4 look out for

3 stink out

2 look over

5 look on

hear out

6 hear about

7 listen in (on)

18.4

1 The soup tastes of tomato and basil.

2 Marcus looked through his telescope.

3 Robert looked for his glasses.

4 Please hear me out!

18.5

look at

listen in on

1 taste of

2

sni�  around3

look through4

listen out for5

stink out6
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1 Alex’s cookies cinnamon. I asked to try one.

2 Have you the new gym in town? It’s supposed to be great.

3 Dayita the radio while she ate her breakfast.

4 Fiona her colleagues to steal their ideas.

5 Sarah and Dionne the well. There was no sign of the bottom.

The scary scene in the movie made everyone  .look away

18.8

k

o

 Fiona spied on her colleagues.

Chris was sitting in the café waiting for
his girlfriend to arrive.
wait for

Hi Sally! Can you hang on a minute 
while I grab my umbrella?
hang on

15.2
When the train was canceled, the 
passengers had to wait around
for the next one.
wait around (for)

The service here is terrible! 
It’s holding everyone up.
hold up

15.1

Time’s getting on now. Let’s hurry 
home before it gets dark.
get on

Our professor always draws out our 
lectures by answering lots 
of questions at the end.
draw out

Mikhail dragged out his speech for 
so long that some of the audience 
fell asleep.
drag out

Hurry up, Oliver! The train’s going 
to leave soon!
hurry up

As the years went by, I grew to love 
Phil’s sense of humor.
go by

The doctor’s busy at the moment, but 
I’ll try to fi t you in later today.
fi t in

I can’t believe how quickly winter’s 
come around again!
come around

The deadline for the project 
crept up on us.
creep up (on)

Quitting my job at the café has freed 
up more time for my studies.
free up

We take the children to the park every 
afternoon to break up the day.
break up

Cleaning the house took up all of 
Liam’s weekend. 
take up

Danny wasn’t able to fi nish the exam 
because he ran out of time.
run out (of)

I enjoy whiling away the hours reading 
novels and comic books.
while away

Your session has timed out. 
Please log in again.
time out

Commuting to and from work really 
eats into my time.
eat into

15

The journey dragged on for hours. 
The kids were so bored!
drag on
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Képi ábrázolás Egyszerű 
rajzok segítik az új vonzatos 
igék megértését és felidézését.

GYAKORLÓFELADATOK

Mintaválasz A feladatok első kérdését 
megoldották helyettünk, hogy jobban 
megértsük, mit várnak tőlünk.A feladat száma 

Minden feladatot szám 
jelöl, így könnyen 
visszakereshetjük 
a megoldást.

Utasítás Minden feladatot 
rövid leírás előz meg arról, 
mi a teendőnk.

Hallás utáni szövegértés 
Ez az ikon jelzi, hogy 
a feladat megoldásához 
meg kell hallgatni 
a hanganyagot.

Üresen hagyott helyek Írjuk be 
a megoldást a könyvbe, így később 
újra elővehetjük és átgondolhatjuk.

Kiegészítő hanganyag Mindegyik 
modulhoz hanganyag tartozik, 
hogy gyakorolhassuk a beszélt nyelv 
felismerését és kiejtését.

86 878786

KÖSD ÖSSZE A MEGHATÁROZÁSOKAT A MEGFELELŐ VONZATOS IGÉVEL!A MONDATOK ALAPJÁN 
JELÖLD MEG A HELYES JELENTÉST!

 A levesben csak bazsalikom van. 

A levesnek bazsalikomíze van. 

A levesből hiányzik a bazsalikom.

 Marcus vett egy teleszkópot. 

Marcus látott egy teleszkópot. 

Marcus használta a teleszkópját.

 Robert visszakérte a szemüvegét. 

Robert kereste a szemüvegét. 

Robert új szemüveget vett.

 Hallgass meg, kérlek! 

Gyere ki, kérlek! 

Hagyj békén, kérlek!

 

Fiona kém. 

Fiona titokban meglesi a kollégáit. 

Fiona kémnek tartja a kollégáit.

A HANGANYAG ALAPJÁN 
KÖSD ÖSSZE A KÉPEKET 
A MEGFELELŐ VONZATOS IGÉKKEL!

A MEGHATÁROZÁSOK ALAPJÁN EGÉSZÍTSD KI A VONZATOS IGÉKET!

1 szimatol, hogy megtudjon valamit

2 alaposan szemügyre vesz

3 valamire néz (kilátás)

4 elfordítja a tekintetét

végignéz, anélkül, hogy beleavatkozna

EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT A MEGADOTT VONZATOS IGÉKKEL!

hallgatózik

hall valamiről

figyel, hogy észrevegyen valamit

bebüdösít

odafigyel

megszakítás nélkül végighallgat valakit

végignéz, anélkül, hogy beleavatkozna

átnéz valami felett

72 737372

vár valakire vagy valamire 
rövid ideig vár (informális)

VÁRAKOZÁS

tétlenül várakozikfeltart, így késésbe kerülnek  
miatta

Idő
IDŐ

felemészt (túl sok időt vesz el)

a szükségesnél jobban elnyújt

lassan, észrevétlenül 
történik meg

felszabadít (időt)ráérősen elüti az időt

inaktivitás miatt kidob valakit a 
számítógép, szerver vagy weboldal

lefoglal (valakinek az idejét)

kifut az időből

múlik (az idő) újra megtörténik (rendszeres  
esemény)

hosszan elnyújt (negatív) siethosszan elhúzódik (negatív)

későre jár

beszorít (időt szakít valamire)

külön szakaszokra tagolja 
(a napot, időszakot)

Lásd még:
break up 3, 21, 29, 38   creep up on 51   fit in 15    
get on 2, 9   go by 54   run out (of) 30   take up 31, 55

(UK)



43.2

Donna bought her brother some 
chocolates to make up for the 
things she had said to him.
make up for

I think Sonia has something against me. 
She never wants to talk to me.
have (something) against

My idea was shot down by the panel 
before I had a chance to explain it to them.
shoot down

When Emily’s boss accused her of being 
lazy, she fought back by showing him 
the clothes she had made that morning.
fi ght back

The workers at the factory are pushing 
back on the management’s attempt to 
introduce a pay cut.
push back (on)

Carla stood up to the bullies. She told 
them to stop being mean to her brother.
stand up to

Terry’s colleagues always make fun 
of his shirts, but he just laughs it o� .
laugh o� 

Paul usually shrugs o�  criticism 
of his cooking.
shrug o� 

The two companies have almost 
reached a deal. They just need to 
iron out a few last details.
iron out

Everyone criticized Magda’s art when 
she started, but she rose above it 
and is a successful artist now.
rise above

Angela meets up with her colleagues  
once a week to discuss all their  
new ideas.
meet up (with)

He looks up to his brother.

I get up early every day.

She chills out in the evening.

Tim and Jo got back together. got back together. got back together

Do you always turn up late?

He doesn’t go out when he’s tired.

We can check into the hotel now.

Did the CEO sign o�  on this?
Troy freaked out when 
he saw the spider.

Chad is applying for jobs applying for jobs applying for
in the media.

After a break, Ramone will get 
on with cleaning the bathroom.

Apple pie and ice cream 
go together perfectly.go together perfectly.go together

We go  out  once a week.  once a week.go  out  once a week.go  out

We went  out  last night.

We are going  out  this evening.

We will go  out  again next week.

He gets up.

He up gets.He get ups.

88

„Lásd még” keret Bevezetés a vonzatos 
igék használatába

Példamondatok

Számos vonzatos igének több jelentése is van. 
Minden leckéhez tartozik egy „lásd még” keret, amely 
azt mutatja, az adott vonzatos ige más jelentéssel 
melyik leckében szerepel még.

A 10–17. oldalon a bevezető nyelvtani szakasz 
elmagyarázza, hogyan épülnek fel a vonzatos igék, és 
hogyan működnek a gyakorlatban. Kitér a különböző 
típusú vonzatos igékre, illetve a vonzatos igékből 
képzett főnevekre és melléknevekre is.

A vonzatos igéket 
szövegkörnyezetbe ágyazva 
láthatjuk. A példamondat alatt 
megtalálható az ige szótári 
alakja és a meghatározása.

Vonzatos ige 
A vonzatos igék minden 

mondatban más színűek.

Meghatározás 
A meghatározás segít 
megérteni a jelentést.

Szótári alak A vonzatos 
ige egyes szám harmadik 

személyben szerepel.

További vonzat Egyes esetekben 
a vonzatos ige további vonzata opcionális 
(lásd 12. oldal), ezért zárójelben található.

Illusztráció Minden mondat 
mellett rajzok segítik a vonzatos 

ige jelentésének megértését.

A lecke száma Ez a szám 
jelzi, hogy a vonzatos ige még 
melyik leckében jelenik meg.

Modulos szerkezet A nyelvtani 
magyarázó rész modulokból áll.

összegyűlik valakivel

10 111110

Bizonyos angol igék két vagy több szóból állnak, amelyek együtt általában mást jelentenek, 
mint külön. Ezek a vonzatos igék (phrasal verbs), és nagyon gyakoriak az angol nyelvben. 
Használatukkal beszédünk természetesebb hangzású, gördülékenyebb lesz.

Bevezetés a vonzatos igék használatába

VONZATOS 
IGE

MI A VONZATOS IGE?
A vonzatos igék egy igéből és egy vagy több vonzatból 
(elöljárószóból vagy határozószóból) állnak. A vonzat 
többnyire megváltoztatja az ige jelentését.

Ige Vonzat

TOVÁBBI PÉLDÁK

A HÁROM SZÓBÓL ÁLLÓ VONZATOS IGÉK
A három szóból álló vonzatos igék egy 
igéből, egy vonzatból és egy elöljárószóból 
állnak. A vonzat és az elöljárószó gyakran 
megváltoztatja az ige általános jelentését.

VONZATOS 
IGE

Az elöljárószó 
a vonzatos ige után áll.

A tagadás a szokott módon történik.

A kérdést a szokott 
módon formáljuk.

TOVÁBBI PÉLDÁK

VONZATOS IGÉK KÜLÖNBÖZŐ IGEIDŐKBEN
Bármilyen igeidőt használunk,  
csak az ige változik, a vonzat nem.

A vonzat sosem 
változik.

EGYSZERŰ JELEN

EGYSZERŰ MÚLT

FOLYAMATOS JELEN

JÖVŐ IDŐ A „WILL” SEGÉDIGÉVEL

VONZATOS IGÉK A GYAKORLATBAN
A vonzat mindig az ige utál áll. Az igét 
ilyenkor is egyeztetjük az alannyal. 
A vonzat alakja sosem változik.

Helytelen alak, mivel 
a vonzat mindig az ige 
mögött áll.

Az ige egyes szám harmadik 
személyben „-s” toldalékot kap.

Helytelen alak, mivel 
a vonzat sosem változik.
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ismeretlen okból nem kedvel valakit

elvet egy ötletet

Lásd még:
push back 16

ellenáll valaminek vagy  
ellenez valamit

szembeszegül, megvédi magát 
vagy valakit másokkal szemben

visszavág 

nevetéssel reagál a kritikára 
vagy egy nehéz helyzetre

jóváteszi a hibáját 

úgy tesz, mintha nem lenne 
lényeges, vállrándítással elintéz

kis problémákat vagy  
részletkérdéseket old meg

felülemelkedik a kritikán 
vagy nehéz helyzeten



4 Our manager was busy, so she had to call 
off our meeting.
5 Jennie’s been slogging away trying to finish 
writing her presentation.
6 Kamal’s manager chased up the report, 
which was already a week late.
7 I clock in at 9am every morning.

22.5 
A , D , F , G ,  I

22.6 
1 I’m not feeling very well today, so I’m going 
to call in sick.
2 I’ve been very busy lately, but I have next 
week off work.
3 I clock off at 5pm every afternoon.
4 Ola is carrying out a survey about worker 
satisfaction.

22.7 
1 The applications for the new manager 
position are piling up. I’d better start looking 
through them.
2 Fiona was struggling to finalize the 
company’s accounts, but she kept plugging 
away at them.
3 Debbie took the afternoon off so she could 
go to the dentist.
4 Despite the storm, the engineers soldiered 
on and installed the new phone line.

23
23.2 
1 go back to
2 draw on
3 head up
4 stick with

23.3 
1 Elliot found the job easily.
2 Katie makes use of her experience.
3 Naina is planning to become a  
teacher.
4 I went back to work.
5 Diana leads the new department.
6 Chad is looking for jobs in the media.
7 Olivia is trying to become a journalist.

23.4
1 stick with
2 apply for
3 take over
4 go back to
5 wind down

23.5
1 get into   
2 burn out   
3 branch out (into)
4 put off   
5 cash in on   
6 fall back on   
7 set out

24
24.2 
1 The bank agreed to write off the debt, 
saving Ethan’s company from bankruptcy.
2 We are proud to announce that our two 
banks are entering into a partnership.
3 Mario’s gas station has just gone under It 
had been struggling for a long time.
4 Katie’s trying to drum up interest  
in her café by offering free samples  
of her cakes.

24.3
1 Marco’s garden center is doing well It turns 
over almost $250,000 a year.
2 We need the CEO to sign off on this 
important decision.
3 The board has finally come to a decision 
about the new logo for the company.
4 Ellie’s company deals in antiques She sells 
pieces from all over the world.
5 Could you draw up a contract for our  
new clients?
6 The company is facing difficulties We may 
need to lay off some staff.

24.4
1 fall through   
2 come to   
3 sign off
4 drum up   
5 enter into   
6 profit from

24.5
1 Our business is growing, so we are taking 
on more staff.
2 A new bookstore is opening up in our 
neighborhood.
3 Chrissie has just started up her own hair 
salon It opened last week.
4 Gemma has bought out all the other 
partners.
5 Al’s store is selling off a lot of its stock.
6 Alan’s sportswear company profited from 
the cold weather.

25
25.3
1 The number of people buying clothes 
online shot up last year.
2 The coach divided the children up into  
two equal teams.
3 Shreya counted up the number of people 
wanting coffee and went to make some. 
4 When Georgia was paying her check,  
she added on a 20% tip.

25.4
A  3  B  1  C  6   D  2   E  4   F  5 

25.5
1 Katie’s bills have been stacking up. She’s in 
a lot of debt now.
2 The company’s share price has been falling, 
but it’s finally starting to bottom out.
3 The temperature varies a bit in the summer, 
but it averages out at about 25ºC.
4 We estimated the cost of the project  
to be £14,900, but rounded it up to the 
nearest thousand.
5 If you want to set yourself a budget, start 
by adding up all your monthly expenses.

25.6
1 count down   2 add up   3 average out
4 level out   5 count out   6 bottom out

26
26.4 
1 scrape by   2 carry off   3 win out 
4 sail through   5 run into   6 give up
7 screw up

26.5
1 screw up   2 carry off   3 win out
4 come off   5 run into

26.6
1 My teachers told me I’d never amount to 
anything, but now I’m a lawyer.
2 Shreya’s hard work has paid off. The dress 
looks beautiful.
3 Many smaller stores have lost out since the 
supermarket opened in town.
4 Nia built on her experience working at a 
hotel to set up her own guest house.
5 Having supportive parents really 
contributed to my success.

The café is giving out samples of 
their new range of cookies.

The new phone model 
came out today.

I’m so glad that they’re phasing
these old models out.

My new headphones fi lter out
background noise.

We were all eating our dinner 
when the dog burst in.

We forgot to factor in the 
local competition.

Liam dropped in for a cup 
of co� ee and a chat.

The company has started 
phasing in new computers.

In the evening, I often don’t 
get in until after 7pm.

Fleur and Clare were getting 
ready to go out for the evening.

Did you leave the lights on
when you left the house?

The fi tting rooms are over there 
if you’d like to try the dress on.

The journey dragged on for 
hours. The kids were so bored!

George and Yolanda got on
the train to Paris.

Can you hang on a minute while 
I grab my umbrella?

I love receiving letters from my dad. 
I always write back immediately.

We brought you back some 
local olives. They’re delicious!

I lent Jenny $20 yesterday and 
she paid me back today.

The mugs I bought online are broken. 
I’m going to send them back.

By the time we got back, it was 
alredy getting dark.

bring around Al’s speech brought many people around to her ideas.

call o� Our manager was busy, so she called our meeting o� .

chop up Chop the onions up and then fry them for 10 minutes.

clean up Can you help me clean the kitchen up please?

cross out I crossed out the wrong word and wrote the right one.

give away Tom is giving some of his furniture away.

give up Martha used to play the violin, but she gave it up.

hand out The teacher handed some worksheets out.

leave out To make this recipe vegetarian, leave the meat out. 

let in I let the cat in when it started to rain.

let out I let the cat out every morning after I’ve woken up.

make up I don’t believe Gio’s story, I think he made it up.

miss out I thought I’d counted everyone, but I missed you out.

push back Claude is unwell, so needs to push our meeting back.

put back Paul and Sally put their furniture back in its place.

put in Lisa puts her rabbit in its cage each evening.

put on Liam put the cake on a stand.

take out Phil took me out to an expensive restaurant.

take out on Stop taking it out on me. It’s not my fault!

throw away If the chicken smells bad, you should throw it away.

throw on Tom threw a jacket on and ran for the bus.

try out Marta couldn’t wait to try her new games console out.

turn on If you’re bored, turn the television on.

write down I wrote a few ideas down before starting my essay.

carry on The children carried on misbehaving.

catch up with I caught up with some friends yesterday.

come across I came across some old photographs while cleaning up.

cut back on The government wants to cut back on spending.

deal with We learned how to deal with di�  cult customers.

get at Sorry, I’m not sure what you’re getting at.

get o� George and Yolanda got on the train to Paris.

get on Gine got o�  the bus when it arrived at her stop.

get on with I need to get on with my homework.

get out of Be careful when you get out of the car.

get over It took me a long time to get over the last cold I had.

go over Remember to go over your answers carefully.

go with Does this scarf go with my jacket?

hear from Have you heard from your cousins recently?

keep up with Slow down! I can’t keep up with you!

live up to The movie really lived up to everyone’s expectations.

look after My mother looks after my children when I’m at work.

look for Peter is going to look for a job when he leaves school.

look forward to George was looking forward to going to the beach.

look up to Lots of young people look up to sports stars.

pull through It was a risky operation, but Josh pulled through.

run out of We’ve run out of food. Let’s go to the store.

turn up I lost my passport, but I’m sure it’ll turn up soon.

weigh in on The professor weighed in on the political debate.
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VONZATOS IGÉK A „BACK” SZÓVAL
A „back” vonzat legtöbbször visszafelé 
irányuló mozgásra vagy ismétlésre utal.

VONZATOS IGÉK AZ „OUT” SZÓVAL
Az „out” vonzat legtöbbször kifelé irányuló mozgásra utal, 
vagy arra, hogy valamit kiadnak vagy eltávolítanak.

VONZATOS IGÉK AZ „ON” SZÓVAL
Az „on” vonzat legtöbbször folyamatosságra 
vagy fizikai ottlétre utal.

VONZATOS IGÉK AZ „IN” SZÓVAL
Az „in” vonzat legtöbbször befelé irányuló mozgásra utal,
vagy amikor valami egy nagyobb dolog része lesz.

visszaír

kioszt

bekapcsolva hagyja

számításba vesz

visszatér valamivelpiacra dobják

felpróbálbeugrik valakihez (informális)

visszaadja a kölcsönkapott pénztfokozatosan kivezetik

elhúzódik, sokáig tart (negatív)lassan bevezet

visszaküld az eladónak

elmegy valahová valakivel

felszáll (tömegközlekedési eszközre)

hazaér

visszatér

kiszűr

rövid ideig vár (informális)

beront valahová

IN

OUT BACK

ON
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GYAKORI SZÉTVÁLASZTHATÓ VONZATOS IGÉK GYAKORI NEM SZÉTVÁLASZTHATÓ VONZATOS IGÉK
Bizonyos vonzatos igék esetében a tárgy állhat közvetlenül az ige után, de be is ékelődhet az ige és 
a vonzat közé (lásd 14. oldal), vagyis a sorrend: ige, tárgy, vonzat. Ha a szétválasztható vonzatos ige 
tárgya névmás, akkor a névmásnak mindenképp az ige és a vonzat között kell állnia.

Bizonyos vonzatos igéket nem lehet szétválasztani (lásd 15. oldal), vagyis 
a tárgy mindig közvetlenül utánuk áll, még akkor is, ha névmás.

VONZATOS IGE VONZATOS IGEMEGHATÁROZÁS MEGHATÁROZÁSPÉLDAMONDAT PÉLDAMONDAT

folytat valamit

rég nem látott ismerősökkel beszélget

véletlenül talál valamit

visszafogja a költekezést

megbirkózik a problémával, megoldja

célozgat, utal valamire

leszáll (tömegközlekedési eszközről)

felszáll (tömegközlekedési eszközre)

koncentrál valamire

kiszáll (autóból vagy taxiból)

felépül a betegségből

ellenőriz

illik egy másik ruhadarabhoz

hírt hall valaki felől

tartja a tempót

épp olyan jó, mint remélte

gondoskodik valakiről, vigyáz rá

keres valamit

izgatottan vár valamit

felnéz valakire, csodál

túlél egy komoly betegséget vagy műtétet

kifogy valamiből

előkerül

véleményt mond egy folyamatban levő vitában

meggyőz valakit, hogy támogassa az ötletét

lemond egy eseményt

apró darabokra vág

rendet rak

áthúz egy szót

ingyen odaad valamit

felhagy valamivel

kioszt

kihagy valamit

beenged

kienged

kitalál egy történetet

feledékenységből kihagy

elhalaszt

visszatesz

betesz

rátesz

randira visz valakit

máson tölti ki a mérgét

kihajít, szemetesbe dob

sietve magára kap valamit

kipróbál

bekapcsol

leír

F3 F4
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go back to 23.1     

go by 15.1, 54.1    

    lásd még bygone F6

go down 12.1, 32.1, 54.1   

go for 47.1, 54.1    

go forward 16.3     

go in(to) 54.1     

go into 23.1     

go off 3.1, 8.1, 27.3, 30.1, 35.1 

go on 54.1     

    lásd még ongoing F6

go out 3.2, 5.1, 27.3, 54.1  

    lásd még outgoing F6

go over 54.1     

go through 19.1, 54.1    

go through with 17.1     

go to 54.1     

go together 30.1     

go toward 54.1     

go under 24.1     

go up 54.1     

go with 6.1     

go without 54.1     

goof off (US) 21.2     

grow into 6.1     

grow out of 2.1, 6.1    

grow up 2.1     

H
hack into 12.1     

hammer out 17.1     

hand in (to) 21.1     

hand out (to) 21.1     

hand over 13.1     

hang on 15.2     

hang out 5.1, 28.1    

hang over 50.1     

hang up 6.1, 38.1    

have (something) against 43.1     

have off 22.3     

have over 4.1     

head for 35.1     

head off (to) 5.2, 8.1    

head up 23.1     

heal up (UK) 32.1     

hear about 18.1     

hear from 3.1     

hear out 18.1     

heat up 29.1     

hinge on 47.1     

hire out (UK) 5.1     

hit out at 43.1     

hold up 15.2     

hurry up 15.1     

hush up 51.1 

I
impact on 7.1     

improve on 7.2     

incoming F6

input F5

intake F5

invite along (to) 4 .1     

invite in 4.1     

invite over 4.2     

iron out 43.2

J 
join in 33.1     

jot down 37.1     

jump out (at) 48.1  

K   
keep at 31.1     

keep from 33.1, 51.1    

keep up (with) 20.1, 33.1    

kick back 31.2     

kickoff F5

knock down 10.1     

knockdown F6

knock out (of) 33.1     

knock over 49.1     

knuckle down 22.3  

L
land in 48.1     

lash out (at) 44.1     

laugh off 43.2     

launch into 36.1     

lay into 44.1     

lay off 24.1     

lay out 20.2     

laze about 31.2     

lead to 7.1     

lead up to 16.1     

lean toward 47.1     

leave behind 48.1     

leave on 27.3     

leave out 29.2     

leftover F6

let down 48.1     

letdown F5

let in 2.2     

let off (with) 21.2     

let on 41.1     

let out 2.2 6.1    

let up 11.1     

level out 25.1     

level with 41.1     

lie ahead 16.1     

lie around 31.2     

lie down 8.2     

lift up 19.1     

    lásd még uplifting F6

light up 45.1     

lighten up 45.1     

line up 10.1     

listen in (on) 18.1     

listen out for 18.1     

listen to 18.1     

listen up 18.1     

live down 48.1     

live for 31.1     

live off 14.1     

live on 14.1     

live up to 7.2     

live with 2.1, 47.1    

liven up 5.1     

lock away 27.1     

lock in 27.1     

lock out 27.1     

log in(to) 12.1     

log out (of) 12.1     

look after 2.1     

look ahead 17.1     

look around 10.1     

look at 18.3     

look away 18.3     

look back (on) 16.2     

look down on 1.1     

look for 18.3     

look forward to 16.1     

look into 18.3, 20.1    

look on 18.3     

look out 56.1     

look out for 18.3     

look out over 18.3     

look over 18.3     

look through 18.3     

look up 20.1     

look up to 1.1     

loosen up 31.2     

lose out (to) 26.2     

M
made-up F6

major in (US) 20.1     

make for 37.2, 52.2    

make into 34.1     

make of 52.2     

make off with 52.2     

make out 41.2, 52.2    

make up 41.2, 44.3, 52.2   

    lásd még made-up F6

make up for 43.2     

mark down 20.2     

measure out 29.1     

measure up (to) 7.2     

meet up (with) 22.2     

mess around 21.2, 41.2    

mess up 49.1     

mill around 5.1     

miss out 48.1     

mist over 46.1     

mix in 29.1     

mix up (with) 48.1     

mix-up F5

mock up 34.1     

mop up 28.1     

mount up 25.1     

mouth off 36.1     

move along 19.1     

move away 27.2     

move in(to) 27.2     

move on 20.2, 45.2    

move out (of) 27.2     

Megoldás Mutató
A könyv felépítése lehetővé 
teszi, hogy nyomon kövessük 
a haladásunkat. A feladatok 
megoldása a könyv végén 
található, így ellenőrizhetjük, 
mennyire sikerült megértenünk 
és megjegyeznünk a megtanult 
vonzatos igéket.

A mutató ábécérendben sorolja föl 
a könyvben szereplő vonzatos igéket, továbbá 
a függelékben található, vonzatos igékből 
képzett főneveket és mellékneveket is, 
amelyeket a lecke és a modul száma követ.

A feladat száma 
A modulok bal felső 

sarkában láthatjuk a feladat 
számát.

Megoldás A feladok 
megoldása a könyv 

végén található.

A modul száma 
A mutatóban szereplő 
szám azt jelzi, melyik 
modulban található az 
adott ige.

Többszöri 
előfordulás Ha 
egy vonzatos ige 
másik modulban 
is megjelenik, 
mindegyik száma 
szerepel.

Függelék
A könyv végén (a 230–237. oldalon) függelék található, 
amely további információval szolgál a vonzatos 
igékről, illetve felsorolja a vonzatos igékből képzett 
leggyakoribb főneveket és mellékneveket.

A függelék táblázatai 
felsorolják a leggyakoribb 
vonzatos igéket, főneveket és 
mellékneveket.

Áttekinthető ábrákon 
szerepelnek a gyakori 
vonzatok.

Ingyenes hanganyag
weboldal és alkalmazás

www.dkefe.com

Hanganyag
Az English for Everyone: Angol vonzatos igék könyvhöz 
gazdag hanganyag tartozik. Az új anyagot bemutató 
tanegység minden kifejezése és mondata hanganyag 
formájában is elérhető. Érdemes ezeket meghallgatni 
és hangosan elismételni, míg rögzül a kiejtésük, és 
pontosan értjük a frissen tanult kifejezéseket.

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS
Ez az ikon jelzi, hogy a feladat 
megoldásához meg kell hallgatni 
a hanganyagot.

KIEGÉSZÍTŐ HANGANYAG
Ez az ikon jelzi, hogy a vonzatos igékről 
és a modulban szereplő mondatokról 
hangfelvétel érhető el.



He looks up to his brother.

I get up early every day.

She chills out in the evening.

Tim and Jo got back together. 

Do you always turn up late?

He doesn’t go out when he’s tired.

We can check into the hotel now.

Did the CEO sign off on this?
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Bizonyos angol igék két vagy több szóból állnak, amelyek együtt általában mást jelentenek, 
mint külön. Ezek a vonzatos igék (phrasal verbs), és nagyon gyakoriak az angol nyelvben. 
Használatukkal beszédünk természetesebb hangzású, gördülékenyebb lesz.

Bevezetés a vonzatos igék használatába

VONZATOS 
IGE

MI A VONZATOS IGE?
A vonzatos igék egy igéből és egy vagy több vonzatból 
(elöljárószóból vagy határozószóból) állnak. A vonzat 
többnyire megváltoztatja az ige jelentését.

Ige Vonzat

TOVÁBBI PÉLDÁK

A HÁROM SZÓBÓL ÁLLÓ VONZATOS IGÉK
A három szóból álló vonzatos igék egy 
igéből, egy vonzatból és egy elöljárószóból 
állnak. A vonzat és az elöljárószó gyakran 
megváltoztatja az ige általános jelentését.

VONZATOS 
IGE

Az elöljárószó 
a vonzatos ige után áll.

A tagadás a szokott módon történik.

A kérdést a szokott 
módon formáljuk.



Troy freaked out when 
he saw the spider.

Chad is applying for jobs 
in the media.

After a break, Ramone will get 
on with cleaning the bathroom.

Apple pie and ice cream 
go together perfectly.

We go  out  once a week.

We went  out  last night.

We are going  out  this evening.

We will go  out  again next week.

He gets up.

He up gets.He get ups.
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TOVÁBBI PÉLDÁK

VONZATOS IGÉK KÜLÖNBÖZŐ IGEIDŐKBEN
Bármilyen igeidőt használunk,  
csak az ige változik, a vonzat nem.

A vonzat sosem 
változik.

EGYSZERŰ JELEN

EGYSZERŰ MÚLT

FOLYAMATOS JELEN

JÖVŐ IDŐ A „WILL” SEGÉDIGÉVEL

VONZATOS IGÉK A GYAKORLATBAN
A vonzat mindig az ige utál áll. Az igét 
ilyenkor is egyeztetjük az alannyal. 
A vonzat alakja sosem változik.

Helytelen alak, mivel 
a vonzat mindig az ige 
mögött áll.

Az ige egyes szám harmadik 
személyben „-s” toldalékot kap.

Helytelen alak, mivel 
a vonzat sosem változik.


