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English Grammar in Context

This book serves a dual purpose of being both a reference book and a course book, or even a combination of these two. Új, haladó szint? angol
nyelvtankönyvünk els?dleges célcsoportjai az angol nyelvszakos egyetemi és f?iskolai hallgatók, valamint olyan haladó szint? nyelvhasználók,
akik rendszerezni, b?víteni és fejleszteni szeretnék nyelvtudásukat.
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Leírás
This book serves a dual purpose of being both a reference book and a course book, or even a combination of these two. The target
audience of this book is not just English majors, but any advanced or upper-intermediate student of English, as the book can be used
independently of any course or in conjunction with any course or other grammar books. We wanted to break away, at least to some degree,
from the traditional compartmentalized approach to dealing with grammatical phenomena and instead present them in a way that calls attention
to underlying similarities and differences among them. That said, our book is also divided into units like any other grammar book, but our
express aim is to provide the student a way to see and recognize the patterns in grammatical constructions. All the example sentences and all
the texts and sentences in our tasks come from authentic sources and from actually attested language. The examples were drawn from popular
songs, classic works of fiction, scripts from the hit television series The Big Bang Theory and Game of Thrones, the British National Corpus of
100 million words, the Corpus of Contemporary American English of 560 million words and the iWeb Corpus of 14 billion words, with the latter
two also serving as the pool for sentences in the gap-filling tasks, thus showing students grammar in context.

Új, haladó szint? angol nyelvtankönyvünk els?dleges célcsoportjai az angol nyelvszakos egyetemi és f?iskolai hallgatók, valamint
olyan haladó szint? nyelvhasználók, akik rendszerezni, b?víteni és fejleszteni szeretnék nyelvtudásukat. Könyvünk kiegészítésként szolgálhat
még emelt szint? érettségire és fels?fokú nyelvvizsgára készül?knek is, akár önállóan, akár tanár segítségével történik a felkészülés. F? célunk
a könyvvel, hogy rávilágítsunk és rávezessük a tanulókat arra, hogy az angol nyelvtani szerkezetek körülhatárolható jelentés? elemekb?l

1 / 2

Újdonságok : English Grammar in Context

épülnek fel, felfedjük, hogy az egyes szerkezetek jelentései miben hasonlítanak és miben különböznek, valamint a szerkezeteket egymással
összefüggésben és egymással összehasonlítva is tárgyaljuk, ezáltal is tudatosítva eltér? jelentésüket.
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