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GRAMMAR FILE 1    = Ezt értem 
 
1. be létige: Present Simple (egyszerű jelen) 
 
ÁLLÍTÁSOK 
I ’m  German. 
You ’re German. 
He 
She 
It 

 
’s 

 
German. 

We 
You 
They 

 
’re 

 
German. 

 
Rövidítések: ’m =am ’s =is ’re =are 
 
 A létigének három alakja van: am, is, are. 
 Nyolc személyes névmás van az angol nyelvben: I, you (te), he, she, it, we, you (ti), they. 
 you (E/2) és you (T/2) ugyanaz a szóalak 

 
TAGADÁSOK 
I ’m not Italian. 
You 
We 
They 

 
aren’t 

 
Italian. 

He 
She 
It 

 
isn’t 

 
Italian. 

 
Rövidítés: n’t = not 
 
 Tagadni az igét követő not tagadószóval lehet. 

 
KÉRDÉSEK 
Am I Japanese? 
 
Are 

you  
we 
they 

 
Japanese? 

 
Is 

he 
she 
it 

 
Japanese? 

 

 



 
RÖVID VÁLASZOK 
Yes, I am. No, I ’m not. 
Yes, you 

we 
they 

 
are. 

No, you 
we 
they 

 
aren’t. 

Yes, he 
she 
it 

 
is. 

No, he 
she 
it 

 
isn’t. 

 
 Nem használunk rövidítést az igenlő rövid válaszokban. 

Are you tired? Yes, I am. (NEM: Yes, I’m.!) 
 
A kérdések szórendje 
 
ÁLLÍTÁSOK:     KÉRDÉSEK: 
Alany Ige   Ige Alany  
You 
She 

’re 
’s 

Polish. 
From Tokyo. 

 
Where 

Are 
is 

you 
she 

Polish? 
From? 

 
 A kérdésekben megfordul a szórend: az ige az alany elé kerül. 

 
2. Melléknevek (1) 
 
He’s 
She’s French. 
We’re 
 
 A melléknevek nem változnak, egy alakjuk van. 

 
3. Felszólító mód 
 
ige Állító felszólítás Tagadó felszólítás 
open Open the door, please! Don’t open the door. 
 
 A felszólító mondatoknak két alakjuk van: állító és tagadó. 
 Az egyes és többes számú felszólító mondatok megegyeznek.  

 
4. Birtokos jelzők (1) 
 
I 
you 
he 
she 

my 
your 
his 
her 

My name’s Sophie. 
What’s your name? 
His name’s Harrison Ford. 
Her name’s Suzanna. 

 
 Hímnemben his, nőnemben her a birtokos jelző. 

 



5. Nagybetűk 
 
I’m Spanish.   Poland   Wednesday   Mike 
 
 Nagybetűvel írjuk: az I személyes névmást, a nemzetiségek, az országok, és a napok 

neveit valamint a tulajdonneveket. 

 



GRAMMAR FILE 2    = Ezt értem 
 
1. Névelők 
 
 Az angol nyelvben két névelő van: a/an (egy) határozatlan névelő, the (a, az) határozott 

névelő. 
 
A/AN HATÁROZATLAN NÉVELŐ 

a casette. 
bag. It’s 

an office. 
umbrella 

 
 Az a/an névelőt egyes számú főnevek előtt használjuk. 
 Magánhangzóval kezdődő (a, e, i, o, u) főnevek előtt az an, mássalhangzóval kezdődő 

főnevek előtt az a határozatlan névelőt használjuk. 
 Foglalkozások előtt a/an névelőt használunk. I’m a doctor. (NEM I’m doctor.!) 

  
THE HATÁROZOTT NÉVELŐ 

the/qe/ door/ windows 
Open 

the/qkd/ envelope/ umbrellas 

 
 A the határozott névelőt egyes és többes számú főnevek előtt is használhatjuk. 
 Magánhangzóval kezdődő főnevek előtt a the ejtése /qkd/. 

 
2. Főnevek 
 
Egyes 
szám 

Többes szám Helyesírás 

a book 
an engineer 

books 
engineers + s 

 
a watch 
a fax 

watches 
faxes 

+ es (-ch, -sh, -s, -x, -z 
után) 

a country 
a city 

countries 
cities 

mássalhangzó +y → ies 

 
 A főnevek többes számát -s, -es, és –ies  végződéssel képezzük. 
 Többes számú főnevek előtt nem lehet a/an. They’re books. (NEM  They’re a books.) 

 
3. How much…?(Mennyi?) / How many…?(Hány darab?) 
 
’How many sandwiches?’ ’Four, please.’ 
’How much is that?’ ’It’s twelve dollars.’ 
 
 A How many…?  kérdőszó után többes számú főnevek állnak. 

 



 A How much…? kérdőszóval mennyiségre pl. pénzmennyiségre kérdezünk. 
 
4. Mutató névmások: this/that/these/those 
 
 A this (ez) és a that (az) mutató névmások egyes számú főnevekre vonatkoznak. 
 A these (ezek) és a those (azok) mutató névmások többes számú főnevekre 

vonatkoznak. 
 
5. Present Simple (egyszerű jelen): I/you/we/they 
 
ÁLLÍTÁSOK   TAGADÁSOK 
I 
You 
We 
They 

speak English. I (stb.) don’t speak Italian. 

 
KÉRDÉSEK    RÖVID VÁLASZOK 

Do you (stb.) speak German? Yes, 
No, I (stb.) do. 

don’t. 
 
Rövidítés: don’t = do not 
 
 Az igéknek ugyanaz az alakja egyes és többes szám első és második, valamint többes 

szám harmadik személyben (I, you, we, they). 
 Rövid válaszokat a segédige állító do vagy tagadó don’t alakjával adunk.  

Do you like tea? Yes, I do. (NEM Yes, I like.) 
 
6. Melléknevek (2) 
 

I’m / You’re (stb.) quite 
(not) very tired. 

 
 a quite (eléggé) és a (not) very ((nem)nagyon) a melléknév előtt állnak. 

 
7. Kor: How old are you? (Hány éves vagy?) 
 
’How old are you?’ ’I’m twenty-nine (years old).’ 
 
A be létige megfelelő szám/személyű alakjával és az éveink számának megadásával 

fejezzük ki korunkat. (NEM I have twenty-nine.) 

 



GRAMMAR FILE 3    = Ezt értem 
 
1. Present Simple (egyszerű jelen): he/she/it 
 
ÁLLÍTÁSOK 
I 
You 
We 
They 

speak English. 

He 
She 
It 

speaks English. 

 
 Az igéknek egyszerű jelenben két alakjuk van: pl. speak, speaks. 
 Egyes szám harmadik személyben az ige s végződést kap.  

he, she, it + ige + s She speaks English. (NEM She speak/She’s speak) 
 
TAGADÁSOK 
I (stb.) don’t speak English. 
He 
She  
It 

doesn’t speak English. 

 
KÉRDÉSEK     RÖVID VÁLASZOK 
Do I (stb.) speak English? Yes, 

No, I (stb.) do. 
don’t. 

Does he 
she 
it 

speak English? Yes, 
No, 

he 
she 
it 

does. 
doesn’t. 

 
Rövidítés: doesn’t = does not 
 
 A does/doesn’t segédige után az ige szótári alakban van kérdésben és tagadásban 

egyaránt. (szótári alak = to nélküli főnévi igenév) 
(NEM He doesn’t smokes./Does it starts at 3.00?) 
 
Ige szótári alakja Present Simple (egyszerű jelen) Helyesírás 
read She reads Newsweek. + s 

finish The film finishes /kz / at 10 p.m. + es (-ch, 
-sh, -s, -x, -z után) 

study He studies biology. mássalhangzó + y 
→ ies 

 
 A helyesírási szabályok megyegyeznek a főnevekével.  

lsd. Grammar File 2/2. Főnevek 
 Ne feledd! have→has, go→goes /gemz/, do→does /dsz/ 

 

 



KÉRDŐ SZÓREND 

Kérdőszó Segédige Alany Ige szótári alakja 

 Do 
Does 

you 
she 

live 
play 

here? 
tennis? 

Where 
What 
What time 

do 
does 
does 

they 
John 
the bank 

work? 
study? 
open? 

 
 Az eldöntendő kérdések szórendje: segédige, alany, ige. 

A kérdőszavas kérdések szórendje: kérdőszó, segédige, alany, ige. 
 
2. can/can’t (tud, -hat, -het) 
 
ÁLLÍTÁSOK    TAGADÁSOK 
I / You / We / They 
He / She / It can swim I (stb.) can’t swim. 

 
KÉRDÉSEK   RÖVID VÁLASZOK 

Can I (stb.) drive? Yes, 
No, I (stb.) can. 

can’t. 
 
Rövidítés: can’t = cannot 
 
 A can módbeli segédige után az ige szótári alakban van. (NEM I can to swim.) 
 A can módbeli segédigének egy alakja van, minden szám-/személyben egyforma. 
 A can-nek két jelentése van:  

udvarias kifejezések: Can you close the window,please? (Becsukná az ablakot, kérem?)  
tudás kifejezése: I can ski. (Tudok úszni.) 
 
3. Idő: What’s the time? (Hány óra van?) It’s.. 
 

What’s the time?   It’s eight o’clock. 
half past three. 

 
 It’s + pontos idő. 

Time lsd. Wordbank 6 
 
4. Időviszonyt kifejező elöljárószók (1) 
 

in the morning / afternoon / 
evening. 

on Saturday ( morning ). It opens 

at six o’ clock. 
 
 in + napszakok, on + napok, at + időpontok 
 Kivétel: at night 

 



GRAMMAR FILE 4    = Ezt értem 
 
1. Melléknevek (3) 
 
 Melléknév Főnév 
Egyes 
szám 

It’s a car. 

Többes 
szám 

They’re fast cars. 

 
She’s very tall. Ő nagyon magas. 
They’re quite good-looking. Ők elég jóképűek. 
 
 A mellékneveknek nincs többes számuk. 

(NEM They’re fasts cars.) 
 A melléknevek mindig a főnevek előtt állnak. (NEM It’s a car fast.) 

 
2. Birtokos jelzők (2) 
 
I 
you 
he 
she 

my 
your  
his 
her 

 

it its Rome is famous for its history. 
we our We love our dogs. 
they their Their sister is beautiful. 
 
 A birtokos jelzők nem változnak többes számú főnevek előtt. 

Their daughters are tall. (NEM Theirs daughters…) 
 A your (egyes szám, a te…), your (többes szám, a ti…) ugyanaz a szóalak. 

 
3. Birtoklás: have got (nekem van) 
 
ÁLLÍTÁSOK      TAGADÁSOK 
I (stb.) ’ve I (stb.) haven’t 
He (stb.) ’s got a phone. He (stb.) hasn’t got a phone. 

 
KÉRDÉSEK      RÖVID VÁLASZOK 
Have I (stb.) you (stb.) have. 

haven’t 
Has he (stb.) got a phone? Yes, 

No, he (stb.) has. 
hasn’t. 

 
Rövidítések: ’ve = have, ’s = has, haven’t = have not, hasn’t = has not 

 



KÉRDŐ SZÓREND 
  have  Alany got 
 Has she got a car? 
How many sisters have you got? 
 
 Have got –tal fejezzük ki a birtoklást személyek és tárgyak esetében is. 

 
4. Birtokos szerkezet: ’s 
 
He’s my sister’s boyfriend. Ő a húgom/nővérem barátja. 
It’s my parents’ house. Ez a szüleim háza. 
the end of the film = a film vége 
 
 Személyek esetén a birtokos szerkezet szórendje: birtokos’s birtok.  

(NEM He’s the boyfriend of my sister.) 
 A többes számú birtokos nem kap még egy s-t, a birtoklást az aposztroffal jelöljük.  

my parents’ house (NEM It’s my parent’s house.) 
 Tárgyak esetén a birtokos szerkezet szórendje: birtok of  birtokos. 

(NEM the film’s end) 
 
5. some/any 
 
I’ve got three stamps. Van három bélyegem. 
I’ve got some stamps. Van néhány bélyegem. (nem tudom pontosan, mennyi) 
 
állítások:     some             I’ve got some aspirins. 
tagadások:  any                I haven’t got any stamps. 
kérdések:    any                Have you got any envelopes? 
 
 A some jelentése néhány, valamennyi; állításokban használjuk 
 A some és az any  csak többes számú főnevek előtt állhatnak. 
 Az any jelentése valamennyi/egyáltalán (gyakran nem fordítjuk); kérdésben és 

tagadásban használjuk. 
 
6. like/love/hate + ige-ing 
 
Az ige szótári alakja Az ige –ing-es alakja Helyesírás 
cook 
study 

I like cooking. 
She hates studying. 

+ ing 

dance We love dancing. e+  ing 
swim They love swimming. 1 magánhangzó +  

1 mássalhangzó 
→ megduplázódik a mássalhangzó 

 
 Az érzelmet, érzékelést kifejező igék után (like, love, hate) az ige –ing-es alakját 

használjuk. 

 



7. Az s betű különböző jelentései és használata az angol nyelvben 
 
1  be létige  
   (he / she / it, E/3. 
személyű alak) 

He’s Italian. 

2 have got 
   (he / she / it E/3. 
személyű alak) 

He’s got two children. 

3 Többes számú 
főnevek Their names are Carla and Niki. 

4 Birtokos szerkezet ’s His wife’s name is Alessandra. 
5 Present Simple 
   (he / she / it E/3. 
személyű végződés) 

He lives in Milan. 

 

 



GRAMMAR FILE 5    = Ezt értem 
 
1. Present Simple (egyszerű jelen): szokások 
 
She gets up at 7.30 every day. Ő minden nap 7.30-kor kel fel. 
Then she has a shower. Aztán zuhanyozik. 
 
We have dinner at 6.00. Mi 6.00-kor szoktunk vacsorázni. 
After that we watch TV. Aztán tévézünk. 
 
 Az egyszerű jelent mindennapi szokások kifejezésére használjuk. 
 Ne feledd! After that we…/After dinner we… (NEM After we watch TV.) 

 
2. Névelő nélküli kifejezések 
 

have breakfast / lunch / dinner 
go 
get to work / school / bed 

start 
finish work / school 

I 

go home  

at 7.00. 

 
 Nem használunk the határozott névelőt a have után (breakfast/lunch stb) 

kifejezésekben.  (NEM I have the dinner.) 
 Nem használunk the határozott névelőt igék + work/school/bed kapcsolata esetén. 

(NEM I go to the bed.) 
 A go home kifejezés előtt nem használunk sem the határozott névelőt sem to 

elöljárószót. (NEM I go to the home.) 
 Általánosításkor nem használunk névelőt. I like music. (NEM I like the music.) 

 
3. A gyakoriságot kifejező időhatározók 
 

I 

always(mindig) 
usually(rendszerint) 
often(gyakran) 
sometimes(néha) 
hardly ever(szinte 
soha) 
never(soha) 

have breakfast. 

 
 Időhatározó Ige 
I 
What time do you 

never 
usually 

go 
finish 

to the cinema. 
work? 

 
 A gyakoriságot kifejező időhatározók mindig az ige előtt állnak. 
 Kivétel: be létigés mondatokban a gyakoriságot kifejező időhatározók a be után állnak. 

He is always tired. (NEM He always is tired.) 
 

 



cook? 
How often do you 

go to the theatre? 
 

(about) once 
twice 
three times 
four times 

a 

day. 
week. 
month. 
year. 

I cook 
I go to the 
theatre 

every 
evening. 
day. 
week, stb. 

 
 once=egyszer, twice=kétszer (NEM one time, two times) 

 
4. have vagy have got? 
 
TÁRGYAK/SZEMÉLYEK 
I have / don’t have 
I’ve got / haven’t got 

a car. 
two children. 

 
CSELEKEDETEK, KIFEJEZÉSEK 

I have / don’t have breakfast 
a shower at 6.00. 

 
 A have és a have got egyaránt birtokviszony kifejezésére szolgál, nincs köztük 

jelentésbeli különbség. Kérdő és tagadó mondatokat azonban máshogy alkotunk, ha 
have-et vagy ha have got-ot használunk. 
(Do you have…? = Have you got…?) 
 Cselekvést kifejező szókapcsolatban csak a have használható. 

(NEM I’ve got a shower at 6.00.) 
 
5. Időviszonyt kifejező elöljárószók (2) 
 
in on at 
the morning 
the afternoon 
the evening 
December 
the summer 

Monday (morning) 
1st May 

six o’clock 
night 
lunchtime 
Christmas 
the weekend 

 
 in + napszakok, hónapok, évszakok 
 on + napok és dátumok 
 at + időpontok, ünnepek 

 



GRAMMAR FILE 6    = Ezt értem 
 
1. A személyes névmás 
 
Alanyként Tárgyként vagy elöljárószó 

után 
 

I me Listen to me. 
you you I love you. 
he him She hates him. 
she her This is Jane. I work with her. 
it it Do you like it? 
we us Please give us more money. 
you you See you tomorrow! 
they them What do you think of them? 
 
 A személyes névmásnak nyolc tárgyas alakja van: me, you stb. 
 A me, you stb mindig az ige vagy az igét követő elöljárószó után helyezkedik el. 

I hate you. (NEM I you hate.) 
 
2. There is/are + a/an/some/any 
 
EGYES SZÁM 
állítás                   There’s 
tagadás                There isn’t 
kérdés                  Is there 

a lamp 
an ashtray 
a vase 

on the table. 

rövid válaszok     Yes, there is./ No, there isn’t. 
 
TÖBBES SZÁM 
állítás                  There are 
tagadás               There aren’t 
kérdés                 Are there 

some photos 
any books 
any bananas 

on the table. 

rövid válaszok    Yes, there are./ No, there aren’t. 
 
 a/an + egyes számú főnevek 
 some + többes számú főnevek állításban 
 any + többes számú főnevek kérdésben és tagadásban 

 
3. be létige: Past Simple (egyszerű múlt) 
 
ÁLLÍTÁSOK 
I/He/She/It was 
We/You/They were  at home last night. 

 
TAGADÁSOK 
I/He/She/It wasn’t 
We/You/They weren’t  at work yesterday. 

 

 



KÉRDÉSEK 
Was  I/he/she/it 
Were  we/you/they  in class yesterday? 

 
RÖVID VÁLASZOK 

I/he/she/it was. I/he/she/it wasn’t. Yes, we/you/they were. No, we/you/they weren’t. 
 
Rövidítések: wasn’t = was not, weren’t = were not 
 
 A létigének két múlt idejű alakja van: was, were. 
 Jelenből múltba: am/is→ was, are→ were. 

 
He is at home today.(Ma otthon van.) → He was at home last night. (Tegnap este otthon volt.) 
 
KÉRDŐ SZÓREND 
 Ige Alany 
 Was he in bed last night? 
Where were you yesterday? 
 
 A kérdésekben megfordul a szórend: az ige az alany elé kerül. 

 
4. There was/were 
 
EGYES SZÁM 
állítás                 There was 
tagadás               There wasn’t 
kérdés                  Was there 

a lamp 
an ashtray 
a vase 

on the table. 

rövid válaszok     Yes, there was./ No, there wasn’t. 
 
TÖBBES SZÁM 
állítás               There were 
tagadás             There weren’t 
kérdés                Were there 

some photos 
any books 
any bananas 

on the table. 

rövid válaszok     Yes, there were./ No, there weren’t. 
 
 Jelenből múltba: There is/are→ There was/were. 

 



GRAMMAR FILE 7    = Ezt értem 
 
1. Jelenből múltba 
 
 Present Simple (egyszerű jelen) Past Simple (egyszerű múlt) 

állítások I/You/We/They 
He/She/It 

work 
works 

worked 

tagadások 
I/You/We/They 
He/She/It 

don’t work 
doesn’t 
work 

I/You/We/ 
They 

He/She/It 
didn’t 
work 

Do you (stb) work 

for IBM. 

Did you 
(stb) 

work 

for IBM. 

kérdések What time does the film 
finish? 

What time did the film 
finish? 

 
 Egyszerű múltban az igéknek ugyanaz az alakja minden szám-/személyben.  
 Egyszerű múltban a did segédigével kérdezünk és a didn’t alakkal tagadunk minden 

szám-/személyben. 
 
2. Past Simple (egyszerű múlt) 
 
ÁLLÍTÁSOK: SZABÁLYOS IGÉK 
Jelen Múlt Helyesírás 

watch 
play 

watched 
played 

+ ed 

live 
smoke 

lived 
smoked 

+ d 

stop stopped 1 magánhangzó + 1 mássalhangzó 
→ megduplázódik a mássalhangzó 

I 

study 

I 

studied mássalhangzó + y → ied 
 
KIEJTÉS 
zöngés (pl. play) /d/ played lived studied 
zöngétlen (pl. watch) /t/ watched kissed stopped 
/t/ vagy /d/ végződésű igék /id/ wanted needed painted 
 
ÁLLÍTÁSOK: RENDHAGYÓ IGÉK 
Jelen Múlt 
I go 
I have 
I meet 
I see 

I went 
I had 
I met 
I saw 

 
 Az igék csak az állító mondatokban rendhagyóak. 

 



TAGADÁSOK: SZABÁLYOS ÉS RENDHAGYÓ IGÉK 
I/You/We/They 
He/She/It didn’t see a film 

arrive yesterday. 

 
KÉRDÉSEK      RÖVID VÁLASZOK 

Did I (stb) see a film 
arrive yesterday? Yes, 

No, I (stb) did. 
didn’t. 

 
Rövidítés: didn’t = did not 
 
 Egyszerű múltban a didn’t  segédigével és az ige szótári alakjával alkotunk tagadó 

mondatokat. (NEM I didn’t saw a film.) 
 Egyszerű múltban a did  segédigével és az ige szótári alakjával alkotunk  kérdő 

mondatokat. (NEM Did you saw…?) 
 
KÉRDŐ SZÓREND 
Kérdőszó Segédige Alany Ige szótári alak 
 Did you go out last 

night? 
Who did they go  with? 
What did Pam do? 
 
 Az eldöntendő kérdések szórendje: segédige, alany, ige. 

A kérdőszavas kérdések szórendje: kérdőszó, segédige, alany, ige. 
 
3. Időhatározók és időviszonyt kifejező elöljárószók  
 

He went to the USA 

yesterday (afternoon). 
this morning. 
last night/week/moth/year. 
in 1989. 
two years ago. 

 
 Nem használunk the határozott névelőt! (NEM the last year) 
 Az időhatározók a mondat elején vagy végén állnak. 

 



GRAMMAR FILE 8    = Ezt értem 
 
1. Present Continuous (folyamatos jelen) 
 
ÁLLÍTÁSOK 
I ’m 
You/We/They ’re 
He/She/It ’s 

studying. 

 
TAGADÁSOK 
I ’m not 
You/We/They aren’t 
He/She/It isn’t 

studying. 

 
KÉRDÉSEK 
Am I 
Are you/we/they 
Is he/she/it 

studying? 

 
RÖVID VÁLASZOK 

I am. I’m not. 
we are. we aren’t. Yes, 
she is. 

No, 
she isn’t. 

 
 Ne feledd az –ing-es alak helyesírását! 

lsd. Grammar File 4/6. 
 
KÉRDŐ SZÓREND 

be létige Alany Főige + –ing  
Is he cleaning the house? 

What  are they doing? 
 
 A kérdésekben megfordul a szórend: a be létige az alany elé kerül. 

 
2. Simple(egyszerű) vagy Continuous(folyamatos)? 
 
Present Simple Present Continuous 
My sister works in a bank.  
(A húgom/nővérem bankban dolgozik.) 

Today she’s working at home.  
(Ma otthon dolgozik.) 

I always have breakfast at 7.00. 
(Én mindig 7-kor reggelizem.) 

It’s 7.00 now. I’m having breakfast. 
(Most 7 óra van. Éppen reggelizem.) 

 
 Az egyszerű jelent szokások, mindennapi cselekedetek kifejezésére használjuk, 

melyeket rendszeresen (naponta, hetente, havonta, stb) csinálunk. 
 A folyamatos jelent a beszéd pillanatában (épp most) történő cselekedetek kifejezésére 

használjuk. 

 



3. Jövőbeli tervek: (be) going to… 
 
ÁLLÍTÁSOK 
I ’m 
You/We/They ’re 
He/She/It ’s 

going to buy a car. 

 
TAGADÁSOK 
I ’m not 
You/We/They aren’t 
He/She/It isn’t 

going to buy a car. 

 
KÉRDÉSEK 
Am I 
Are you/we/they 
Is he/she/it 

going to buy a car? 

 
RÖVID VÁLASZOK 

I am. I’m not. 
we are. we aren’t. Yes, 
she is. 

No, 
she isn’t. 

 
What are you going to do next weekend? Mit fogsz (szándékozol) csinálni a jövő hétvégén? 
I’m going to (go to) Bucharest next year. Jövőre Bukarestbe megyek. 
 
 A (be) going to + ige szótári alak szerkezetet jövőbeli szándékok, tervek kifejezésére 

használjuk. 
 A go igét nem szükséges a going to szerkezetben kétszer használni.  

I am going to Bucharest next year. 
 
4. Időhatározók 
 

We’re going to get married 

today/tonight. 
this morning/afternoon/evening. 
tomorrow (morning stb). 
next week/ month/ summer/year. 

 
 Az időhatározók a mondat elején vagy végén állnak. 

 
5. it 
 
What time is it? It’s 11.30. It’s late. 
It’s 12th January. It’s Friday. It’s my birthday. 
It’s hot today. It rained yesterday. 
 
 Az időpontot, dátumot és az időjárás jellemzését tartalmazó mondatok alanya az it. 

 



GRAMMAR FILE 9    = Ezt értem 
 
1. Középfokú melléknevek + than (mint) 
 
Melléknév Középfok Helyesírás 
1. old 
    cheap 

older 
cheaper 

1 szótagú szavak + er 

2. big 
    hot 

bigger 
hotter 

1 magánhangzó + 1 mássalhangzó → megduplázódik 
a mássalhangzó 

3. happy 
    easy 

happier 
easier 

mássalhangzó + y → ier 

4. famous 
    expensive 

more famous 
less expensive 

2 vagy több szótagú szavak → more/less + melléknév 

5. good 
    bad 

better 
worse 

rendhagyó 

 
I’m taller than my brother. Magasabb vagyok mint a testvérem. 
My English is better than my Spanish. Jobban beszélek angolul mint spanyolul. 
 
 Középfokú összehasonlító mondatokat a melléknevek középfokú alakjával és a than 

kötőszóval alkotunk. 
 
2. Jóslatok: (be) going to… 
 
 A (be) going to + ige szótári alak szerkezetet láthatóan bekövetkező jövőbeli 

cselekedetek előrejelzésére, jóslására használjuk. 
 A (be) going to szerkezet alakjait lsd. Grammar File 8/3. 

 
3. Módhatározók 
 
Melléknév Határozó Helyesírás 
bad 
careful 

badly 
carefully 

+ ly 

easy 
angry 

easily 
angrily 

mássalhangzó + y → ily 

good 
fast 

well 
fast 

rendhagyó 

 
He eats quickly. Ő gyorsan eszik. 
I speak French well. Jól beszélek franciául. 
 
 A határozók a cselekvés módját jellemzik. 
 A határozók rendszerint az ige vagy az ige+főnév kapcsolata után állnak.  

(NEM I speak well French.) 

 



4. Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek 
 
 A főneveknek két fajtája van az angol nyelvben: countable/megszámlálható (C), 

uncountable/megszámlálhatatlan (U) 
 C= megszámolható dolgok (pl. alma, banán), U= megszámlálhatatlan dolgok (pl.rizs, 

vaj) NEM a rice/two butters 
 
a/an/some/any 
állítás I’d like 
tagadás I don’t want 
kérdés Do you need 

an 
a 

onion. (C) 
tomato. (C) 

állítás I’d like 
We need some coffee. (U) 

potatoes. (C) 
tagadás We don’t need 

We haven’t got any butter. (U) 
bananas. (C) 

kérdés Have you got any rice? (U) 
oranges? (C) 

 
 a/an + egyes számú megszámlálható főnevek 
 some+ többes számú megszámlálható valamint megszámlálhatatlan főnevek állító 

mondatokban 
 any + többes számú megszámlálható valamint megszámlálhatatlan főnevek kérdő és 

tagadó mondatokban 
 Ne feledd! Udvarias felajánlás és kérés esetén kérdő mondatokban is használható a 

some. 
Would you like some coffee? Kér egy kis kávét? 
Can I have some water, please? Kaphatok egy kis vizet? 
 
How much…?(mennyi?)/How many…?(hány darab) 

How much coffee 
money 

How many potatoes 
cups of coffee 

do you want? 

 
 How much…? kérdőszóval megszámlálhatatlan főnevekre kérdezünk. 
 How many…? kérdőszóval többes számú megszámlálható főnevekre kérdezünk. 

 
a lot of (sok) 
 
I eat a lot of bananas. Sok banánt eszem. 
She drinks a lot of coffee. Ő sok kávét iszik. 
 
 Az a lot of megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek előtt egyaránt használható. 

 



RENDHAGYÓ IGÉK        
 
 
Ige szótári alakja Past Simple (2. alak) Példamondat 
be (am,is,are) 
 
break 
buy 
can 
come 
do 
drive 
find 
get 
give 
go 
have 
hear /Hke/ 
leave 
lose/LUdZ/ 
make 
meet 
put/PmT/ 
read/RkdD/ 
run 
say 
see 
send 
speak 
spend 
take  
think 
tell 
wake up 
write 

was,were 
 
broke 
bought /BjdT/ 
could /KmD/ 
came 
did 
drove 
found 
got 
gave 
went 
had 
heard /HrdD/ 
left 
lost 
made 
met 
put 
read/RED/ 
ran 
said/SED/ 
saw/Sjd/ 
sent 
spoke 
spent 
took/TmK/ 
thought/pjdT/ 
told 
woke up 
wrote 

Where were you at 6.00? 
I was in the garden. 
He broke his leg last year. 
We bought them some flowers. 
Sorry I couldn’t come to your party. 
You came home very late last night! 
We did our homework after class. 
He drove to Russia in an old BMW. 
I found a wallet in the street. 
They got a taxi home at midnight. 
She gave him a red rose. 
We went to the beach yesterday. 
She had breakfast in a café. 
I heard a noise outside the window. 
I left my books at home. 
I lost my keys last weekend. 
He made a big mistake. 
They met an old friend on Tuesday. 
She put her purse in her bag. 
I read Moby Dick last month. 
He ran to the ticket office. 
I said something wrong. 
We saw an awful film on TV. 
She sent me a sad letter. 
I spoke to the manager this morning. 
We spent a lot of money in Paris. 
I took my car to the garage on Monday. 
I thought you were ill. 
He told me a funny story. 
I woke up at 4.00 a.m. 
She wrote a letter. 

 
Ige + elöljárószó 
 
agree with  
go to 
listen to 
look at 
look for 
speak/talk to 
think of 
wait for 
write to 

Ige + főnévi igenév 
 
need to 
want to 
like to 

Ige + ige –ing-es 
alakja 
 
hate 
like 
love 

 
 

 



ANGOL-MAGYAR SZÓJEGYZÉK    
 
FILE 1 
 
a  egy (határozatlan névelő) 
afternoon délután 
airport  repülőtér 
alphabet ábécé 
am  (én) vagyok 
and  és 
are vagy, vagyunk, vagytok, 

vannak 
ask  kérdez, kér 
at  -ban, -ben, -nál, -nél 
bag  táska 
banana  banán 
be  lenni (létige) 
bike  bicikli 
biology biológia 
board  tábla 
book  könyv 
boot  bakancs, csizma 
bus  busz 
bye szia!, viszlát! 

(elköszönéskor) 
capital  nagybetű 
car  autó 
car park parkoló 
cassette kazetta 
chair  szék 
cigarette cigaretta 
cinema  mozi 
close  becsuk(ja a könyvet) 
coffee  kávé 
coke  kóla 
come  jön 
computer számítógép 
contraction rövidítés 
day  nap  
dentist  fogorvos 
desk  íróasztal 
dictionary szótár 
do  csinál 
doctor  orvos 
don’t (write) Ne (írj)! 
door  ajtó 
double  dupla, kettő 
egg  tojás 
English angol, angolul 

evening este 
excuse me elnézést 
famous  híres 
file  akta, fájl 
fine  jól 
first  első 
fish  hal 
football foci 
for  számára, részére 
free  szabad, ráér 
Friday  péntek 
from  -ból, -ből, -tól, -től 
geography földrajz 
good  jó, jól 
goodbye viszontlátásra, szia 

(elköszönéskor) 
goodnight Jó éjszakát! 
hamburger hamburger 
he  ő (hímnem) 
hello  szia (üdvözléskor) 
her  az ő...-je (nőnem) 
here  itt 
hi  szia (üdvözléskor) 
his  az ő...-je (hímnem) 
hospital kórház 
hotel  szálloda 
How?  Hogy? 
I  én 
ice  jég 
in  -ban, -ben 
information információ 
is  van 
it  ez 
jazz  dzsessz 
juice  gyümölcslé 
key  kulcs 
know  tud, ismer 
late  késő, késik 
lemon  citrom 
Let’s go. Menjünk! 
letter  levél 
listen (to) hallgat vmit, figyel 
look (at) néz vmit, vkit 
luck  szerencse 
man  férfi 

 



 

me  én, engem 
meet  találkozik 
milk  tej 
mineral water ásványvíz 
Monday hétfő 
monkey majom 
morning reggel, délelőtt 
Mr  ’Úr’ pl. Mr Kovács 
Mrs  ’Asszony’ pl. Mrs Kovács 
Ms családi állapotot nem 

feltüntető női megszólítás 
much  sok, very much: nagyon 
my  az én ....-m 
name  név 
nice  kellemes 
no  nem, semennyi 
nose  orr 
not  nem 
notebook jegyzetfüzet 
nothing semmi 
of  -nak a –birtokos szerk. 
OK  oké 
on  -on, -en, -ön 
open  kinyit 
orange  narancs 
paper  papír 
pen  toll 
pencil  ceruza 
phone  telefon 
phone number telefonszám 
picture  kép 
piece  egy darab 
plane  repülőgép 
please  kérem 
police (station) rendőrség 
pronounce kiejteni 
question kérdés 
radio  rádió 
read  olvas 
real  igazi, valódi 
reception recepció 
remember emlékszik 
restaurant étterem 
room  szoba 
rubber  radír 
ruler  vonalzó 
Saturday szombat 
seat  ülés, hely 
See you. Viszlát később! 
shampoo sampon 

she  ő (nőnem) 
sit down leül 
small  kicsi 
sorry  sajnálom, elnézést 
speak (to) beszél vkihez 
spell  betűz 
stand up feláll 
station  állomás 
stop  megáll 
stress  hangsúly 
sugar  cukor 
Sunday vasárnap 
surname vezetéknév 
taxi  taxi 
tea  tea 
telephone telefon 
television televízió 
tennis  tenisz 
thank you köszönöm 
thanks  kösz 
That’s right. Így van. 
the  a, az (határozott névelő) 
they  ők 
think  gondol 
this  ez 
Thursday csütörtök 
tired  fáradt 
to  -hoz, -hez, -ba, -be 
toilet  wc 
tomorrow holnap 
too  szintén, is 
tourist information turistainformáció 
train  vonat 
tree  fa 
Tuesday kedd 
university egyetem 
very  nagyon 
video  videó 
video camera videókamera 
water  víz 
we  mi 
Wednesday szerda 
welcome szeretettel üdvözöllek 
What?  mi? mit? 
When?  mikor? 
Where? hol? hova? 
Who?  ki? kit? 
window ablak 
witch  boszorkány 
with  -val, -vel 

 



 

woman  nő, asszony 
wonderful csodálatos 
word  szó 
work  munka 
world  világ 
worry  aggódik 
write  ír 
wrong  téves, rossz 
yes  igen 
you  te, ti 
your  a te... -d, a ti...-tek 
 
FILE 2 
 
address cím 
adjective melléknév 
an  egy (határozatlan névelő) 
Anything else? Valami mást? 
article  névelő 
basketball kosárlabda 
bin  szemetes 
bird  madár 
boy  fiú 
but  de 
can (kérések) -hat, -het (Can I help you? 

Segíthetek?) 
case  aktatáska 
cat  macska 
change  pénzt vált 
cheeseburger sajtburger 
chips  hasábburgonya 
city  város 
classical music komolyzene 
clock  falióra 
cold  fázik 
consonant mássalhangzó 
course  tanfolyam 
dog  kutya 
dollar  dollár 
drawer  fiók 
Europe  Európa 
European európai 
exchange rate valuta árfolyam 
fast food gyorsétel 
film  film 
floor  padló 
full stop pont 
girl  lány 
grammar nyelvtan 
happy  boldog 

have  birtokol, ’nekem van’ 
Have a (nice day). Kellemes (napot)! 
hide  elrejt 
high  magas, nagy 
horse  ló 
hot  melege van 
How many? Hány darab? 
How much? Mennyi? 
How old? Hány éves? 
hungry  éhes 
journalist újságíró 
Just a moment. Egy pillanat! 
large  nagy 
lawyer  ügyvéd 
learn  tanul 
like  kedvel, szeret 
(a) little egy kicsit 
lose  elveszít 
low  alacsony 
married házas 
meaning jelentés 
mother  anya 
music  zene 
need (to) kell (vmit csinálni) 
new  új 
next to  mellette 
noun  főnév 
office  iroda 
opera  opera 
or  vagy (kötőszó) 
orange  narancs 
Pardon? Tessék? (Nem értem.) 
pence  penny (angol pénzegység) 
people  emberek 
pizza  pizza 
play  játszik 
plural (noun) többes számú 
pocket  zseb 
pound  font (angol pénzegység) 
present simple  egyszerű jelen 
put  tesz, rak 
question mark  kérdőjel 
quite  eléggé 
racing driver autóversenyző 
regular  normál 
rock music rock zene 
salad  saláta 
salary  fizetés 
sandwich szendvics 
sentence mondat 

 



 

shelf  polc 
single  egyedülálló 
singular (noun) egyes számú 
smoke  dohányzik 
snake  kígyó 
song  dal 
steak  sült hús  
study  tanul 
stress  stressz, feszültség 
teacher  tanár 
that  az 
there  ott 
these  ezek 
thirsty  szomjas 
those  azok 
today  ma 
tourist guide idegenvezető 
town  város 
translate fordít 
translator fordító, tolmács 
travel  utazik 
tuna  tonhal 
umbrella esernyő 
under  alatt 
understand ért, megért 
up  fel 
verb  ige 
volleyball röplabda 
vowel  magánhangzó 
wall  fal 
want  akar 
well  jól 
Why?  Miért? 
work  dolgozik 
zebra  zebra 
 
FILE 3 
 
act  színészkedik  
after  után 
all  mindegyik 
answer  válaszol 
April  április 
arrive  megérkezik 
August  augusztus 
auxiliary segédige 
bank  bank 
bath  fürdőkád 
bathroom fürdőszoba 
before  előtt 

breakfast reggeli 
can  tud, -hat, -het 
castle  kastély, vár 
cello  cselló 
children gyerekek 
compare összhasonlít 
cook  főz 
different különböző 
drink  iszik 
drive  vezet (autót) 
eat  eszik 
(That’s) enough. Ennyi elég! 
finish  befejeződik 
fishing  horgászat 
flat  lakás 
(first) floor (első) emelet 
flower  virág 
go (to)  megy (vhova) 
guitar  gitár 
half  fél 
have (a sandwich) eszik/iszik vmit 
help  segít 
hour  óra (60 perc) 
house  ház 
infinitive főnévi igenév/szótári alak 
juggle  zsonglőrködik 
June  június 
leave  indul 
lift  lift 
live  él 
(a) lot (of) sok 
magazine magazin 
meat  hús 
midday  dél 
midnight éjfél 
minute  perc 
month  hónap 
negative tagadó (mondat) 
newspaper újság 
night  éjszaka 
o’clock (7) óra 
over there ott arra 
paint  fest 
past  múlt 
person  személy 
piano  zongora 
play  játszik (hangszeren) 
positive állító (mondat) 
(TV) programme (tv) műsor 
(a) quarter (egy) negyed 

 



 

reservation foglalás 
ride a horse lovagol 
same  ugyanaz 
second  második 
September szeptember 
shop  bolt 
show  műsor, show 
shower  zuhany 
sing  énekel 
sport  sport 
start  kezdődik 
stay  marad, tartózkodik 
subject  alany 
(the) time (az) idő 
vase  váza 
watch  néz (pl. tévét) 
week  hét 
What kind of? Milyen? 
What time? Hány órakor? 
without nélkül 
would like szeretne 
 
FILE 4 
 
about (40 years old) körülbelül 
advert  hirdetés 
again  újra, ismét  
animal  állat 
antique  antik 
any  valamennyi, egyáltalán 
aspirin  aszpirin 
aunt  nagynéni 
batteries elemek 
black  fekete 
blue  kék 
bookshop könyvesbolt 
boyfriend (fiú)barát 
brother  fiútestvér 
brown  barna 
(play) cards kártyázni 
chemist’s drogéria 
chess  sakk 
child  gyerek 
class  osztály 
colour  szín 
could I (have)? (kap)hatnék? 
cousin  unokatestvér 
cycle  biciklizni 
daughter lánya vkinek 
divorced elvált 

elephant elefánt 
envelope boríték 
eyes  szemek 
family  család 
father  apa 
fax  fax 
friend  barát 
funny  vicces 
gardening kertészkedés 
girlfriend barátnő 
good-looking jóképű 
grandfather nagypapa 
grandmother nagymama 
grandparents nagyszülők 
green  zöld 
grey  szürke 
guidebook utikönyv 
hair  haj 
hate  utál 
have got birtokol, ’nekem van’ 
hobby  hobbi 
husband férj 
idea  ötlet 
jeans  farmernadrág 
king  király 
love  szeret 
men  férfiak 
microwave mikrohullámú sütő 
mobile phone mobiltelefon 
money  pénz 
natural  természetes 
nephew unokaöccs 
news-stand hírlapárus 
niece  unokahúg 
(the) opposite az ellentéte 
our  a mi ...nk 
parents  szülők 
pink  rózsaszín 
poison  méreg 
poor  szegény 
postcard képeslap 
problem probléma 
professional hivatásos, profi 
purple  bíbor 
queen  királynő 
red  piros, vörös 
rich  gazdag 
royal  királyi 
shoes  cipők 
shopping vásárlás 

 



 

singer  énekes 
sister  lánytestvér 
some  néhány, valamennyi 
son  fia vkinek 
street  utca 
their  az ő....jük 
toothbrush fogkefe 
uncle  nagybácsi 
What colour? Milyen színű? 
white  fehér 
wife  feleség 
women  asszonyok, nők 
yacht  jacht 
yellow  sárga 
 
FILE 5 
 
(do) aerobics aerobic-ozni 
adverb  határozó(szó) 
age  kor(a vkinek) 
alcohol  alkohol 
always  mindig 
bar  bár 
bed  ágy 
Best wishes Üdvözlettel 
bill  számla 
bottle  üveg 
break   (szabályt) megszeg  
by (car) (autó)val 
call  felhív 
card képeslap, kártya 
Cheers! Egészségedre! 

(koccintáskor) 
Christmas karácsony 
church  templom 
country ország 
credit card hitelkártya 
cup  csésze 
Dear...  Kedves... 
(It) depends. Attól függ. 
dessert  desszert 
early  korán 
Easter  húsvét 
every  minden 
(do) exercise tornázni 
feel (stressed) (feszültnek) érzi magát 
forget  elfelejt 
fresh (fruit) friss (gyümölcs) 
fried (food) sült (étel) 
full  tele 

garlic (mushrooms)  fokhagymás  
(gomba) 

get married  megházasodni 
get to (work)  (munkába) menni 
get up   felkelni 
hardly ever  szinte soha 
healthy   egészséges 
home   haza, otthon 
homework  házifeladat 
How often?  Milyen gyakran? 
including  tartalmazza 
lesson   tanóra 
letter   levél 
lifestyle  életmód 
(have you got a ) light? (van) tüze? 
like   mint 
lunchtime  ebédidő 
madam   hölgy(em) 
main course  főétel 
meal   étel, étkezés 
meeting megbeszélés, 

találkozó 
menu   étlap 
mistake  hiba 
(chocolate) mousse (csokoládé)krém 
nearly   majdnem 
never   soha 
none   semennyi 
now   most 
often   gyakran 
omelette  omlett 
once   egyszer 
only   csak 
order   rendel 
(go) out  szórakozni megy 
owl   bagoly 
paragraph  bekezdés 
pasta   tészta 
pay   fizet 
phonecall  telefonhívás 
plan   tervez 
punctuation  központozás 
ready   kész(en áll) 
really   valóban, nagyon 
record   felvesz (kazettára) 
revise   ismétel 
salt   só 
seafood  tengeri ételek 
sir   ur(am) 
social   társasági 

 



 

sometimes  néha 
sound   hang 
soup   leves 
spelling  helyesírás 
starter   előétel 
strawberry  eper 
take (sugar)  tesz (cukrot) 
theatre   színház 
then   aztán 
tie   nyakkendő 
(three) times  (három)szor 
tip   borravaló 
top   legfőbb, csúcs 
twice   kétszer 
until   -ig (időben) 
usually   rendszerint 
walk   sétál, gyalog megy 
weekend  hétvége 
wine   bor 
vegetables  zöldségek 
(do) yoga  jógázni 
 
FILE 6 
 
alone   egyedül 
ashtray   hamutartó 
awful   szörnyű 
back   hát 
because  mert 
(a) bit   egy kicsit 
(the) blues  blues zene 
body   test 
boring   unalmas 
brilliant  briliáns, szuper 
CD   cd 
clue   (rejtély) kulcs(a) 
coffee table  kávézóasztal 
corner   sarok 
country and western country és western 
cushion  díszpárna 
dark   sötét 
garage   garázs 
glass   pohár 
great   nagyszerű 
gun   fegyver 
hand   kéz 
her   őt (nőnem) 
him   őt (hímnem) 
How big?  Mekkora? 
ideal   ideális 

interesting  érdekes 
it   ezt 
knife (tsz. knives) kés, kések 
last (night)  múlt (éjjel) 
Let’s see.  Lássuk. 
light (blue)  világos(kék) 
lovely   szép, kedves 
me   engem 
modern  modern 
murder gyilkosság, 

meggyilkol 
musician  zenész 
note   jegyzet 
nothing special semmi különös 
past simple  egyszerű múlt 
plant   növény 
platform  vágány 
(swimming) pool (úszó)medence 
pop (music)  pop(zene) 
price   ár 
pronoun  személyes névmás  
return (ticket)  menettérti jegy 
revision  ismétlés 
silent   csendes, néma 
single (ticket)  egyútra szóló jegy 
stool   zsámoly 
terrible   szörnyű 
them   őket 
thing   dolog 
think of  gondol vkiről vmit 
unusual  szokatlan 
upstairs  emelet(en) 
us   minket 
was/were  volt 
What about?  És a ...? 
Which?  Melyik? 
Why not?  Miért ne? 
yesterday  tegnap 
you   téged, titeket 
 
FILE 7 
 
ago (vmennyi idővel) ezelőtt 
art gallery  művészeti galéria 
birthday  születésnap 
boarding card  beszállókártya 
boat   hajó 
book   lefoglal 
(was/were) born született 
busy   elfoglalt 

 



 

buy   vesz 
café   kávézó 
cheque   csekk 
club   klub 
curry   curry, (indiai 

fűszerkeverékkel készített étel) 
date   dátum 
detective  nyomozó 
did   csinált 
die   meghal 
disappear  eltűnik 
each   darabja 
exam   vizsga 
false   téves, rossz 
follow   követ 
gift shop  ajándékbolt 
gym   fitness/tornaterem  
hairdresser’s  fodrászüzlet 
happen   történik 
holiday  nyaralás, szünidő 
irregular (verb) rendhagyó (ige) 
land   leszáll 
library   könyvtár 
map   térkép 
more slowly  lassabban 
pack   csomagol 
palace   palota 
receipt   blokk 
rent   bérel 
road   út 
show   mutat 
slowly   lassan 
(film) star  (film)sztár 
stay in   otthon marad 
stop (=give up) abbahagy, felad 
straight (on)  egyenesen (tovább) 
suddenly  hirtelen 
sunbathe  napozik 
talk (to)  beszél (vkihez) 
tell   mond 
thumb   hüvelykujj 
ticket   jegy 
town hall  városháza 
traffic lights  közlekedési lámpa 
true   igaz 
turn   fordul 
type   gépel 
visit   meglátogat 
(the) way  (az) ut(at) 
weather  időjárás 

wedding  esküvő 
 
FILE 8 
 
aftershave borotválkozás utáni 

arcszesz 
agree (with)  egyetért (vkivel) 
(call) back  vissza(hív) 
belt   öv 
carry   visz 
catch   (vonattal) megy 
clothes   ruhák 
coat   kabát 
congratulations gratulálok 
connectors  kötőszavak 
continue  folytat 
dress   ruha 
(It’s) engaged.  Foglalt (a vonal). 
fantastic  fantasztikus 
fashion   divat 
fashionable  divatos 
find   megtalál 
future (plans)  jövőbeli (tervek) 
hat   kalap 
hear   hall 
hold   tart 
important  fontos 
inside   be, belül 
jacket   zakó 
just (=only)  csak 
later   később 
leg   láb 
(leave a) message üzenetet (hagy) 
model   modell 
neighbour  szomszéd 
next (summer)  jövő (nyár) 
noise   zaj 
outside   ki, kint 
park   parkol 
parrot   papagáj 
party   buli 
perfume  parfüm 
phone   telefonál 
the pools  lottó 
present continuous folyamatos jelen 
probably  valószínűleg 
rain   esik az eső 
receptionist  recepciós 
retire   nyugdíjba megy 
rose   rózsa 

 



 

round (the world) (a világ) körül 
shirt   ing 
skirt   szoknya 
so   így, tehát 
socks   zokni 
special   különleges 
still   még mindig 
story   történet 
strange   furcsa 
suit   öltöny 
(get a) surprise meglepetést (kap) 
sweater  szvetter 
T-shirt   póló 
tonight   ma este 
trainers  edzőcipő 
trousers  nadrág 
wake up  felébred 
wear   visel 
will (I’ll)  fog (vmit csinálni) 
win   nyer 
winner   nyertes 
 
FILE 9 
 
(have an) accident  balesetet 

(szenved/okoz) 
accountant  könyvelő 
adverb   határozó(szó) 
angrily   mérgesen 
(have a) baby  gyermeke születik 
badly   rosszul 
bean(s)   bab 
beautifully  gyönyörűen 
better   jobb 
box (of)  egy doboz(nyi) 
careful   óvatos 
carefully  óvatosan 
carrot(s)  répa 
carton   doboz (tej) 
changing room öltöző 
cloud   felhő 
common  hétköznapi 
comparative középfokú 

(melléknév) 
countable (noun) megszámlálható 

(főnév) 
dangerous  veszélyes 
deep   mély 
Earth   Föld 
easily   könnyen 

enjoyable  élvezetes 
fall in love  beleszeret 
fat   kövér 
gram   gramm 
happily  vidáman 
heavy   nehéz 
hope (so)  remélem! 
kilo   kiló 
kilogram  kilogramm 
kilometre  kilométer 
less   kevesebb 
(shopping) list  (bevásárló) lista 
(run a) marathon maratont (fut) 
margarine  margarin 
maybe   talán 
mine   enyém 
Moon   Hold 
move (house)  költözik 
nervous  ideges 
nervously  idegesen 
of course  természetesen 
oil   olaj 
other   más 
petrol   benzin 
predict   jósol, előrejelez 
quickly  gyorsan 
quiet   csendes 
quietly   csendesen 
secretly  titokban 
sexily   szexisen 
sexy   szexi 
Sepherd’s pie  Pásztor pástétom  
(What) size?  (milyen) méretben? 
smile   mosolyog 
something  valami 
(meet a) stranger (találkozik) egy 

idegennel 
tin   konzerv 
try (on)  felpróbál 
uncountable (noun) megszámlálhatatlan 

(főnév) 
useful   hasznos 
valuable  értékes 
worse   rosszabb 
 
FILE 10 
 
another  egy másik 
believe   hisz 
couple   pár 

 



 

ever   valaha 
foreign   külföldi 
gate   kapu 
give   ad 
hit (record)  sláger 
(musical) instrument hangszer 
jealous   féltékeny 
kiss   megcsókol 
line   vonal 
past participle  ige 3. alakja 
per cent  százalék 
pet   háziállat 
poem   vers 
present perfect  befejezett jelen 
record   lemez 
(first) sight  (első) látás(ra) 
spare (time)  szabadidő 
statue   szobor 

 


