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Közismert, hogy az angol nyelvben egy szó jelenthet sokféle dolgot, illetve egy szó lehet több szófajú is (ige, főnév, melléknév; 

például: press a paper = újságot nyomtat - ige, the press = a sajtó - főnév, press conference = sajtó konferencia  - melléknév). 

Ráadásul, különböző szókapcsolatokban (word collocations) szintén megváltozhat a viselkedésük. Természetesen egzakt 

szabályokat nem lehet leírni.  Ez azt jelenti, hogy meg kel tanulnunk ezeket a kifejezéseket, jelentéseket, és remélhetjük, hogy 

minél többet tudunk, annál könnyebben tanuljuk őket, majd a végén tényleg csak ’ránk ragadnak’, persze megfelelően alapozott 

nyelvtudással megtámogatva. 

Lássuk, a ’make’ és ’do’ igék hogyan viselkednek különböző környezetekben:  

 

A  ’ M A K E ’  É S  ’ D O ’  I G É K  H A S Z N Á L A T A  
 

eredeti (szótári) jelentések 

make do 

készít 

gyárt 

alkot 

tesz vmit 

cselekszik 

csinál 

make a cake / coffee = süteményt / kávét készít 

make a picture = képet készít / alkot 

make shoes = cipőt készít / gyárt 

make an interview = interjút készít 

make dinner = vacsorát készít 

make notes = jegyzeteket készít 

make fire = tüzet rak 

do something interesting = vmi érdekeset tesz / csinál 

What do you do? = Mit csinálsz? 

I can’t do it. = Nem tudom megtenni / megcsinálni. 
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néhány szókapcsolat és kifejezés (a rengeteg közül ) 

make do 

make 

arrangements előkészületeket tesz, 
szervez 

do 

business (with sy) üzletel, üzletet köt vkivel 

a suggestion javaslatot tesz some work dolgozik egy kicsit 

an effort erőfeszítést tesz crosswords keresztrejtvényt fejt 

an excuse kifogást talál damage kárt okoz 

a speech beszédet mond bad / evil rosszat / gonoszat tesz 

a living (on sg) megél (pl. vmiből) harm (to sy) bajt okoz, bánt, rosszat tesz 

money pénzt keres the housework házimunkát végez 

a profit hasznot hoz / termel the shopping bevásárol 

a fortune vagyonra tesz szert military service katonai szolgálatot teljesít 

advances haladást ér el a (boring) job (unalmas) munkát végez 

the bed ágyaz (reggel, este) the homework házi feladatot készít 

a mistake hibázik police work rendőrségi munkát végez 

a plan tervet készít gymnastics tornázik 

telephone calls telefonhívásokat bonyolít the cleaning (ki)takarít 

preparations előkészületeket tesz the gardening kertészkedik 

trouble bajt kever the washing up elmosogat 

one’s choice (ki)választ, eldönt ill rosszat tesz 

 

A ‘make’ és ‘do’ igékhez kapcsolódhatnak prepozíciók, így vonzatos igékről beszélhetünk már. Tanulmányozza a következő 

táblázatot, és tanuljon meg néhány vonzatos igét a ’make’ és a ’do’ igékkel. A szótárban (Datívus, Akadémiai, Longman, stb.) a 

vonzatos igék széles választékát fogja találni. Alább csak néhány példát írtunk, szemelvénynek. 

 

néhány vonzatos ige (a rengeteg közül ) 

make do 

make 

out kibogoz, kisilabizál 

do 

without sg elvan / megvan vmi nélkül 

for halad vmi felé up rendbe hoz 

at nekimegy, nekiront vminek in hidegre tesz, kinyír 

off elinal, elhúz off levetkőzik 

up sminkel on megél, elvan 



Organet Angol Online Nyelvstúdió 

 

 

 

nyelvtani szerkezetek 

make do 

make sy do sg 

csináltat vkivel vmit, rávesz/kényszerít 
vkit arra, hogy tegyen vmit 

(műveltető ige8) 
(Mom makes me clean my room every 
day. = Anyu minden nap kitakaríttatja 
velem a szobámat.) 

segédigeként 

egyszerű jelen 

I don’t like it. = Nem tetszik. 

Does she work? = Dolgozik? 

make sy/sg + melléknév make sy angry = feldühít vkit 
make sg interesting = érdekessé tesz 

felszólító mód Don’t go! = Ne menj! 

make + sy+ főnév make sy a slave = rabszolgává tesz vkit   

make + főnév He can make a good teacher. =  
Jó tanár lehet belőle. 

  

 

Hozzá kell tehát szoknunk ahhoz, hogy az angol nyelvben vannak igék, melyeknek több jelentése is van, ráadásul ezek az igék 

bekerülhetnek szókapcsolatokba, ahol szintén érdekesen viselkedhetnek. Több igének van nyelvtani értelmezése is. Tehát, 

sosem lehetünk biztosak abban, hogy egy szót ismerünk, ezért ha nem világos egy szöveg értelme, pedig azt gondoljuk, hogy 

ismerjük minden szónak a jelentését, feltétlenül járjunk a szavak értelmezése után mind a szótárban, mind a jelen tananyag 

nyelvtani részeiben, valamint az Organet rendszerező nyelvtankönyvben (tárgymutató vagy tartalomjegyzék). 

 

8. Lásd ‘Organet Rendszerező Nyelvtankönyv, Műveltető igék’ c. 
részben.szerekezet 


