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A nyelvtanulást segítő nyelvkönyveknek, szótáraknak számos fajtája 
van. Az egy- és kétnyelvű szótárak mellett népszerűek a kétnyelvű 
társalgási könyvek, amelyek témakörökbe rendezve kulcsmondato-
kat közölnek, így segítik az adott szituációban a kommunikációt az 
idegen nyelvi környezetben. Ugyancsak jól és eredményesen hasz-
náltatók és népszerűek az idegen nyelvű és a magyar mondatokat 
párhuzamosan közlő segédszótárak.

Szótárunk az angol nyelv 2000 leggyakoribb és legfontosabb fő-
nevét tartalmazza példamondatokkal, ezért egyesíti a szótárak és 
a társalgási könyvek nyújtotta előnyöket. A főneveknek a nyelvben 
elfoglalt fontos szerepét jelzi, hogy a mondatban valamennyi mon-
datrészi szerepben megjelenhetnek. A főnév lehet állítmány, alany, 
tárgy és határozó is.

A szótár 2000 leggyakoribb és legfontosabb angol főnevének 
kiválasztásakor szerepet kaptak a gyakoriságvizsgálatokon alapuló 
szólisták, illetve a beszélt nyelvi korpuszok és a Magyarországon for-
galomban lévő angol nyelvkönyvek is.

A kötet az angol nyelv 2000 leggyakoribb és legfontosabb főnevé-
nek jelentését egy-egy angol példamondattal világítja meg. A 2000 
angol főnévnek a szótár megadja a pontos magyar megfelelőjét is, 
és a nyelvtanuló segítésére az angol főnév jelentését bemutató an-
gol példamondatot párhuzamosan magyarul is közli.

A TOP 2000 angol főnév kiadvány a benne lévő 2000 főnév mind-
egyikénél jelzi, hogy az adott főnév az angol nyelvtudás mely szint-
jéhez elengedhetetlen. A szótár a széles körben elterjedt A1 – A2 –  
B1 – B2 – C1 jelölést alkalmazza. Ez a jelölés a szótárt használó 
nyelvtanulót pontosan eligazítja, hogy az elérni kívánt angol nyelvi 
szinthez mely főnevek ismerete szükséges feltétlenül. A szótárban 
található főnevek egy 5000 szavas szókincs főnévállományának fe-
lelnek meg.
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Az egyes nyelvi szintekhez tartozó főnevek száma kerekítve a kö-
vetkező:

A1 szint: 450 főnév
A2 szint: 450 főnév
B1 szint: 370 főnév
B2 szint: 370 főnév
C1 szint: 360 főnév
A szótár a benne lévő 2000 angol főnév mindegyikének megadja 

a kiejtését a legáltalánosabban elterjedt fonetikai hangjelölést al-
kalmazva.

A szótár minden esetben jelzi a rendhagyó többes számú főnevek 
alakját.

A TOP 2000 kiadvány az egyik leghatékonyabb segédeszköz a leg-
fontosabb angol főnevek megtanulásához, mivel a jól megválasztott 
angol és magyar példamondatok életszerű szituációkba helyezik a 
szavakat, és ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy később könnyen fel-
idézzék őket.

Kiejtési útmutató is segíti a kiadvány használóját, hogy egyéni-
leg, akár tanár nélkül is gyorsan és eredményesen haladjon az angol 
nyelv elsajátításában. 


