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The original starship 
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STAR TREK1 

 

 

Alapnyelvtan2: 

 

 

 

 magyar anyanyelvi alapok (áttekintés) 

 számok 

 betűk 

 prepozíciók (on, at, by, in, about, from, stb.) 

 igei-névszói állítmány (állító, tagadó és kérdő alakok) 

 a ‘there be = van/nincs’ szerkezet 

 személyes névmások: alany-, tárgy- és birtokos eset (jelzői és önálló) 

 az ‘of’ birtokos szerkezet (pl. the colour of the house = a ház színe) 

 az ‘s birtokos szerkezet (Kate’s = Katié, Katinak a ...) 

 főnévi igenév (+ mint célhatározó) 

 

Új nyelvtan: 

 

kérdőszók és mondatrészekre kérdezés igei-névszói állítmányú mondatokban 

2. Alapnyelvtan alatt azokat a nyelvtani ismereteket értjük, melyet a tanuló már megszerzett az előző órákon. 

Alapvetően fontos, hogy az eddigi nyelvi/nyelvtani tananyaggal tisztában legyünk ahhoz, hogy a következő olvasmányok 

nyelvi/nyelvtani anyagát megértsük. 

1. Wikipedia 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek:_The_Original_Series#Characterizations
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Kérdőszók: (alapok) 

 

ki, kit, kik, kiket who mi, mit, mik, miket what 

mikor when hol where 

miért why melyik; hányadik which 

hány éves how old milyen hosszú how long 

kié, kinek a ... whose honnan where ... from 

miről what ... about hogyan; milyen mértékben how 

 

 

Példák: 

 

This is Kate’s book. this 

Kate’s 

book 

What is Kate’s book? 

Whose book is this? 

What is this? 

This book is Kate’s. this 

book 

Kate’s 

Which book is Kate’s? 

What is Kate’s? 

Whose is this book? 

The river is very long. river 

very 

long 

What is very long? 

How long is the river? 

What is the river like?3 

This is a long river. this 

long 

river 

What is a long river? 

What (kind of) river is this?4 

What is this? 

The book is about John. book 
John 

What is about John? 
What is the book about? 

 

 

 

 

3. itt az állítmány névszói részére kérdezünk, ami jelen 

esetben melléknév 

4. itt az állítmány névszói részének a minőségjelzőjére 

kérdezünk 

Magyarázat: 

 

Amikor egy kérdőszóhoz prepozíció (about, on, for, 

from, stb.) tartozik, a prepozíció vagy (ritkábban) a 

kérdőszó elé, vagy (gyakrabban) az állímány után kerül. 

Például: 

What is the film about? It is about horses. 

Miről szól a film? (azaz: Miről van a film? ) Lovakról. 

Where is Peter from? He is from Debrecen. 

Hová valósi Péter? (azaz: Honnan van Péter? ) 

Debreceni. 

Megjegyzés: 

 

Az angol nyelvben az állítmány névszói részére, amikor 

az melléknév, és bármely mondatrész jelzőjére különböző 

módon kérdezünk rá! 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/
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Olvassa el az alább felsorakoztatott tényeket, majd válaszoljon a következő oldalon található kérdésekre. 

 

 American science fiction1 television series2 from 1966-67 
 creator3: Gene Roddenberry 
 about4: the adventures5 of the starship6 USS Enterprise7 (NCC-1701) 
 crew8: 

Captain9 James T. Kirk (passionate10 and often11 aggressive12; but with a sly13 sense of humour14) 
first officer15: Spock (coolly16 logical) 
chief medical officer17: Dr. Leonard McCoy (sardonic18 but always19 compassionate20) 

 time21: the 23rd century22 
 space23: the final24 frontier25 
 its mission26: 

o 5-year-long5 
o to explore27 strange28 new29 worlds30 
o to seek out31 new29 life32 and new29 civilisations33 

 the importance34 of the series3: 
o a major35 influence36 on popular culture37 
o a cult38 classic39 
o occasionally40 implied41 target42 to often11 discuss43 

the major35issues44 of the 1960s United States 
(sexism45, racism46, nationalism47, religion48 and 
global49 war50) later51 other52 series3 and films 

1. tudományos-
fantasztikus 

2. sorozat 
3. alkotó, létrehozó 
4. (szól, beszél) vmiről 
5. kaland 
6. csillaghajó 
7. vállalkozás, vállalat 
8. legénység 
9. kapitány; százados 
10. szenvedélyes 
11. gyakran 
12. erőszakos, sértő 
13. ravasz 
14. humorérzék 
15. tiszt 
16. higgadtan, 

megfontoltan 
17. tiszti főorvos 
18. kaján, gúnyos 
19. mindig 
20. humánus 
21. idő 
22. évszázad 
23. űr, tér, hely 
24. végső, befejező 

25. határ(vonal) 
26. küldetés 
27. feltár, felfedez 
28. idegen; furcsa 
29. új 
30. világ 
31. kikutat, felkutat 
32. élet 

33. civilizáció 
34. fontosság 
35. fő(bb), fontos 
36. hatás, befolyás 
37. pop kultúra 
38. kultusz(hoz tartozó) 
39. klasszikus 
40. alkalmanként 

41. burkolt, benne foglalt 
42. cél 
43. megvitat 
44. fő kérdés; fejlemény 
45. nemi előítéletek 
46. rasszizmus 
47. nacionalizmus 
48. vallás 

49. általános, mindent átfogó, 
globális 

50. háború 
51. később 
52. egyéb 

  

5. Amennyiben a számnév jelző 

szerepét tölti be, a mértékegység 

nem áll utána többes számban. 

Pl.: 

a three-foot-tall tree = három láb 

magas fa  

a 25-metre-long pool = 25 méter 

hosszú medence 

three 7-year old children = három 

hétéves gyerek 

tehát nem: pl. a 25-metres-long 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/
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Miután megtanulta az olvasmány szavait, és tartalmát, válaszoljon a kérdésekre egész mondatokban. A válaszokat füzetbe, kézzel 

írja le. 

 

1. What kind of series is ‘Star Trek’? 

2. Is it a series from 1976-77? 

3. What is the first name of its creator? 

4. Who is Gene Roddenberry? 

5. What is the ‘Star Trek‘ about? 

6. Who are the first three officers on the spaceship? 

7. What are they like? 

8. Which century is the series from? 

9. Where is the starship’s place of mission? 

10. How long is its mission? 

11. What is the aim of its mission?  

12. What is the importance of the series? 

13. Is there an occasionally implied target of the series? If yes, what is it? 

 

http://www.angol-online-nyelvstudio.hu/

