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Angol – magyar szójegyzék

���� UNIT 1

Szó Kiejtés Jelentés Példa

and eND és

apple aiPL alma

bag BiG táska

brother aBRsqe(R) fivér

camera aKiMRe fényképezőgép

child TtAkLD gyerek

country aKsNTRk ország

daughter aDj:Te(R) lánya valakinek

dictionary aDkKteNRk szótár

doctor aDgKTe(R) orvos

envelope aENVeLemP boríték

evening ai:VNkn este

first fr:ST első

flat fLiT lakás

have HiV birtokol

house HAmS ház

international kNTeaNiteNL nemzetközi

job DfgB állás

key Ki: kulcs

language aLinGWkDf (idegen) nyelv
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learn Lr:N tanul

letter aLETe(R) levél

live LkV él

magazine MiGeaZi:N képesújság

map MiP térkép

married aMiRkD házas

name NEkM név

newspaper aNJU:SPEkPe(R) újság

notebook aNemTBmK (jegyzet)füzet

orange agRkNDf narancs

people aPi:PL emberek

postcard aPemSTKh:D képeslap

sister aSkSTe(R) (lány)testvér

son SsN fia valakinek

south SAmp dél (égtáj)

stamp STiMP bélyeg

student aSTJu:DeNT tanuló/hallgató

suitcase aSu:TKEkS bőrönd

surname aSr:NEkM vezetéknév

teacher aTi:Tte(R) tanár

thank you,
thanks

apinK ju:,
pinKS

köszönöm

ticket aTkKkT jegy (utazáshoz)

want WgNT akar, (kér)



Unit 2

5

���� UNIT 2

Szó Kiejtés Jelentés Példa

address eaDRES cim

aunt h:NT nagynéni

beautiful aBJU:TkfL szép

big BkG nagy

book BmK könyv

boyfriend aBjkfREND barát (a fiúja vkinek)

cheap Tti:P olcsó

cheese Tti:Z sajt

chicken aTtkKkN csirke

coffee aKgfk kávé

cold KemLD hideg

cup KsP csésze

difficult aDkfkKeLT nehéz, bonyolult

drink DRknK iszik

easy ai:Zk könnyű

expensive kKaSPENSkV drága

family afiMeLk család

father afhqe(R) apa

food fu:D étel

friendly afRENDLk barátságos

good GmD jó

grandfather aGRiND-
fhqe(R)

nagypapa
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grandmother aGRiND-
Msqe(R)

nagymama

ham HiM sonka

happy aHiPk boldog

holiday aHgLkDEk nyaralás, szabadság

home HemM otthon

horrible aHgReBL borzasztó

hot HgT meleg

husband aHsZBeND férj

ice-cream AkS aKRi:M fagylalt

lovely aLsVLk kedves

milk MkLK tej

mineral water aMkNeReL
Wj:Te(R)

ásványviz

morning aMj:Nkn reggel

mother aMsqe(R) anya

nephew aNEfJU: unokaöccs

new NJU: új

nice NAkS szép, kedves

niece Ni:S unokahúg

old emLD öreg, idős

or j:(R) vagy

orange juice agRkNDf
DfU:S

narancslé

parents aPEeReNTS szülők

park Ph:K park
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phone number afemN
nsMBe(R)

telefonszám

photo afemTem fénykép

right RAkT igaz, helyes

sandwich aSiNWkDf szendvics

small SMj:L kicsi

tea Ti: tea

today TeaDEk ma

town TAmN város

uncle asnKL nagybácsi

understand sNDeaSTiND megért

weather aWEqe(R) időjárás

wife WAkf feleség

work Wr:K munka

write RAkT ír

wrong Rgn rossz

young Jsn fiatal
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���� UNIT 3

Szó Kiejtés Jelentés Példa

actor aiKTe(R) színész

afternoon h:fTeaNU:N délután

arrive eaRAkV elér (vonatot)

baker aBEkKe(R) pék

because BkaKgZ mert

bread BRED kenyér

but BsT de

car Kh:(R) autó

catch KiTt elér (vonatot)

certainly aSr:TeNLk természetesen

come KsM jön

cost KgST kerül valamibe

drive DRAkV vezet

evening ai:VNkn este

film fkLM film

fly fLAk repül

football afmTBj:L foci

fortunately afj:TteNeTLk szerencsére

go Gem megy

hairdresser aHEeDRESe(R) fodrász

half Hh:f fél

hospital aHgSPkTL kórház
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hour Am(R) óra (időtartam)

interpreter kNaTr:PRkTe(R) tolmács

journalist aDfr:NeLkST újságíró

journey aDfr:nk utazás

leave Li:V elindul

like LAkK kedvel

look after LmK ah:fTe(R) gondoskodik vkiről

love LsV szeret

make MEkK készít

mechanic MeaKiNkK szerelő

mend MEND megjavít

mountain aMAmNTkN hegy

nurse Nr:S gondozónő

pilot aPAkLeT pilóta

plane PLEkN repülőgép

play PLEk játszik

receptionist RkaSEPteNkST szállodaportás

sea Si: tenger

see Si: lát

sell SEL árul

shop tgP bolt

shop assistant atgP
eSkSTeNT

kiszolgáló, eladó

singer aSkne(R) énekes

speak SPi:K beszél

summer aSsMe(R) nyár
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take TEkK visz

taxi-driver aTiKSk
DRAkVe(R)

taxi-sofőr

teach Ti:Tt tanít

tired aTAkeD fáradt

train TREkN vonat

village aVkLkDf falu

walk Wj:K sétál

week Wi:K hét

winter aWkNTe(R) tél
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���� UNIT 4

Szó Kiejtés Jelentés Példa

autumn aj:TeM ősz

bad BiD rossz

baseball aBEkSBj:L baseball
(labdajáték)

beach Bi:Tt tengerpart

bed BED ágy

bring BRkn hoz

brown BRAmN barna

cards Kh:DZ kártya

chat TtiT cseveg

colour aKsLe(R) szín

computer KeMaPJU:Te(R) számítógép

cook KmK főz

crossword aKRgSWr:D keresztrejtvény

dance Dh:NS táncol

dinner aDkNe(R) vacsora

eat i:T eszik

exciting kKaSAkTkn izgalmas

exercise aEKSeSAkZ gyakorlat

favourite afEkVeRkT kedvenc

fish fkt hal

flower afLAme(R) virág

friend fREND barát



Unit 4

12

game GEkM játék

get up GET asP felkel

go shopping Gem atgPkn vásárolni megy

go swimming Gem aSWkMkn úszni megy

here Hke(R) itt

hobby aHgBk kedvenc időtöltés,
hobbi

ice-skating aAkS SKEkTkn korcsolyázás

interesting aiNTReSTkn érdekes

interview akNTeVJU: beszélgetés, interjú

know Nem tud

late LEkT késő

listen to aLkseN TU: hallgat vmit

long Lgn hosszú

meet Mi:T találkozik

month MsNp hónap

near Nke(R) közel

never aNEVe(R) soha

office agfkS iroda

often ofn gyakran

painting aPEkNTkn festegetés (hobbi)

pub PsB kocsma

red RED piros

relax RkaLiKS pihen

river aRkVe(R) folyó

sailing aSEkLkn vitorlázás
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short tj:T rövid

smoke SMemK dohányzik

sometimes aSsMTAkMZ néha

song Sgn dal

spring SPRkn tavasz

start STh:T kezdődik

stay STEk marad

suddenly aSsDeNLk hirtelen

summer aSsMe(R) nyár

sunbathe aSsNBEkq napozik

take
photographs

TEkK
afemTeGRh:fS

fényképez

traffic aTRifkK forgalom

tree TRi: fa

usually aJU:feLk általában,
rendszerint

visit aVkZkT meglátogat

volleyball aVgLkBj:L röplabda

watch WgTt figyel (néz)

wet WET nedves

windsurf aWkNDSr:f szörfözik

yellow aJELem sárga
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���� UNIT 5

Szó Kiejtés Jelentés Példa

also aj:Lsem is, szintén

armchair ah:MTtEe(R) karosszék

bath Bh:p fürdő

bathroom aBh:pRU:M fürdőszoba

bedroom aBEDRU:M hálószoba

behind BkaHAkND mögött

carpet aKh:PkT szőnyeg

chemist's aKEMkSTS illatszerbolt, patika

clean KLi:N tiszta

clock KLgK óra

clothes KLemqZ ruházat

cooker aKmKe(R) tűzhely

cupboard aKsBeD szekrény

desk DESK íróasztal

dishwasher aDktWgte(R) mosogatógép

dog DgG kutya

during aDJmeRkn alatt, folyamán

everybody aEVRkBgDk mindenki

famous afEkMeS híres

fire afAke(R) tűz

fridge fRkDf hűtőszekrény

garden aGh:DN kert
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important kMaPj:TeNT fontos

in front of kN afRsNT eV előtte (térben)

king Kkn király

kitchen aKkTtkN konyha

lamp LiMP lámpa

left LEfT balra

library aLAkBReRk könyvtár

like LAkK hasonlóan

living room aLkVkn RU:M nappali

meal Mi:L étkezés

mirror aMkRe(R) tükör

modern aMgDN korszerű, modern

news NJU:Z hírek, újság

newsagent's aNJU:Z-
EkDfeNTS

újságos(bodé)

next to aNEKST TU: közvetlenül

on gN -on, -en, -ön

other asqe(R) más, másik

palace aPiLkS palota

pen PEN toll

picture PkKTte(R) kép

place PLEkS hely

plant PLh:NT cserepes növény

plate PLEkT tányér

police station PeaLi:S STEktN rendőrség

politican PgLeaTktN politikus
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post box aPemST Bgx levélláda (utcai)

post office aPemST gfkS postahivatal

radio aREkDKem rádió

right RAkT jobbra

sleep SLi:P alszik

sofa aSemfe dívány

stereo aSTERkem sztereó

swimming pool aSWkMkn
PU:L

úszómedence

table aTEkBL asztal

talk Tj:K beszél

toilet aTjkLeT mosdó,
mellékhelyiség

wall Wj:L fal

washing
machine

aWgtkn
Meti:N

mosógép

while WAkL mialatt

whole HemL egész

window aWkNDem ablak
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���� UNIT 6

Szó Kiejtés Jelentés Példa

again eaGEkN újra, ismét

arrival hall eaRAkVeL érkezési csarnok

baggage reclaim aBiGkDf
Ri:KLEkM

poggyászkiadás

bike BAkK bicikli

black BLiK fekete

boarding pass aBj:Dkn Ph:S beszállókártya

boring aBj:Rkn unalmas

(to be) born Bj:N (meg)születik

brilliant aBRkLkeNT ragyogó, pompás

champion aTtiMPkeN bajnok

check TtEK ellenőriz

cheque TtEK csekk

chess TtES sakk

count KAmNT számol

conversation KgNVeaSEktN társalgás, (beszélgetés)

dark Dh:K sötét

delayed DkaLEkD késik

departure lounge DkaPh:Tte
LAmNDf

indulási csarnok

destination DESTkaNEktN uticél

different aDkfReNT különböző

draw DRj: rajzol
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eye Ak szem

flight fLAkT járat (repülő)

fluently afLU:eNTLk folyamatosan

gate (airport) GEkT kijárat (repülőgéphez)

genius aDfi:NkeS zseni, lángelme

hand luggage aHiND
LsGkDf

kézipoggyász

hear Hke(R) hall

land LiND leszáll (landol)

last Lh:ST múlt (hónap/év)

lunch LsNTt ebéd (könnyű)

match MiTt mérkőzés (futball)

meat Mi:T hús

medicine aMEDSN orvostudomány

nose NemZ orr

now NAm most

party aPh:Tk összejövetel (parti)

passport control aPh:SPj:T
KeNTRemL

útlevél ellenőrzés

piano PkaiNem zongora

player aPLEke(R) játékos

practise aPRiKTkS gyakorol

ride RAkD lovagol

safety belt aSEkfTk BELT biztonsági öv

smell SMEL szagol

study aSTsDk tanul(mányoz)
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teenager aTi:NEkDfe(R) tizenéves

think pknK gondolkodik

translate TRiNZaLEkT fordít
(idegennyelvre/-ről)

tray TREk tálca

type TAkP gépel

under asNDe(R) (bizonyos kor) alatt

until sNaTkL -ig (itt: vmeddig nem)

use JU:Z használ

wear WEe(R) visel, hord

year Jke(R) év

yesterday aJESTeDek tegnap
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���� UNIT 7

Szó Kiejtés Jelentés Példa

abroad eaBRj:D külföldön

baby aBEkBk bébi, kisgyerek

become BkaKsM válik valamivé

before Bkafj:(R) elõtt (idõben)

borrow aBgRem kölcsönkér

bottle aBgTL üveg, palack

buy BAk vásárol

change TtEkNDf változik

character aKiRkKRe(R) szereplõ

Christmas aKRkSMeS karácsony

clean KLi:N tiszta

clerk KLh:K tisztviselõ

debt DET adósság

description DkaSKRkPtN leírás

die DAk meghal

earn r:N keres (pénzt)

Easter ai:STe(R) húsvét

enjoy kNaDfjk élvez vmit, jól érzi
magát

especially kaSPEteLk különösen

experience kKaSPkeRkeNS tapasztalat

factory afiKTeRk gyár

find fAkND talál
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finish afkNkt befejez

get GET kap

give GkV ad

great GREkT nagyszerû

hard Hh:D nehéz (élet)

hate HEkT gyûlöl

immediately kaMi:DkeTLk azonnal

kiss KkS megcsókol

later aLEkTe(R) késõbb

life LAkf élet

lose LU:Z elveszít

marry aMiRk hozzámegy vkihez

move MU:V költözik

night NAkT este, éjjel

novel aNgVeL regény

novelist aNoVeLkST regényíró

over aemVe(R) túl

past Ph:ST múlt

politics aPgLeTkKS politika

poor Pme(R),
Pj:(R)

szegény

popular aPgPjmLe(R) népszerû

present aPREZeNT jelen(legi)

pretty aPRkTk csinos

prison aPRkZN börtön

probably aPRgBeBLk valószínûleg
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real RkeL valódi, valós

remember RkaMEMBe(R) emlékszik

retire RkaTAke(R) nyugdíjba megy

rich RkTt gazdag

sell SEL árul, elad

send SEND küld

software aSgfTWEe(R) program (computer)

spend SPEND költ (pénzt)

still STkL még mindig

successful SeKaSESfeL sikeres

suddenly aSsDeNLk hirtelen

tomorrow TeaMgRem holnap

unemployed sNkMaPLjkD munkanélküli

video recorder aVkDkem
RkKj:De(R)

videó (készülék)

war Wj:(R) háború

wedding aWEDkn esküvõ

win WkN nyer

wonderful aWsNDefeL csodálatos
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���� Unit 8 - REVISION

Szó Kiejtés Jelentés Példa

actress aiKTReS színésznő

afraid afREkD

alive eaLAkV élő

angry ainGRk mérges

around eaRAmND körül

asleep eaSLi:P alvó

baker aBEkKe(R) pék

believe BkaLi:V hisz

birthday aBr:pDEk születésnap

biscuit aBkSKkT keksz

blue BLU: kék

burglar aBr:GLe(R) betörő

businessman aBkZNkSMeN üzletember

businesswoman aBkZNkS-
WmMeN

üzletasszony

cake KEkK sütemény

call Kj:L elnevez

century aSENTteRk évszázad

chef tEf főszakács

couple aKsPL pár, néhány

cousin aKsZeN unokatestvér

date DEkT dátum

disk jockey aDkSK DfgKk lemezlovas
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engaged knaGEkDfD eljegyez

exam kGaZiM vizsga

fall asleep fj:l eaSLi:P elalszik

fall in love fj:l kN aLsV beleszeret vkibe

feel fi:L érez

hair HEe(R) haj

hamburger aHiMBr:Ge(r) hamburger

hard HA:D keményen (dolgozik)

hungry aHsnGRk éhes

incredible knaKREDeBL hihetetlen

jeans Dfi:NZ farmer(nadrág)

joke DfemK vicc

laugh Lh:f, Lif nevet

nervous aNr:VeS ideges

pink PknK rózsaszín

policeman PeaLi:SMeN rendőr

produce PReaDfU:S termel

quickly aKWkKLk gyorsan

rain REkN eső

really aRkeLk valóban

recipe aRESePk recept (ételé)

record aReKj:D lemez

rest REST pihenés

ring Rkn telefonál

romantic RemaMiNTkK romantikus
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sailor aSEkLe(R) tengerész

same SEkM ugyanaz

say SEk mond

season aSi:ZN évszak

shy tAk szégyenlős

sleepy aSLi:Pk álmos

smile SMAkL mosolyog

snow SNem hó

soldier aSemLDfe(R) katona

steal STi:L lop

tell TEL mond

together TeaGEqe(R) együtt

travel aTRiVL utazik

typewriter aTAkPRAkTe(R) írógép

upstairs sPaSTEeZ fent

voice VjkS hang

wake up WEkK asP felébred

wait WEkT vár

warm Wj:M meleg
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���� UNIT 9

Szó Kiejtés Jelentés Példa

aspirin aiSPRkN aszpirin

beef Bi:f marhahús

beer Bke(R) sör

between BkaTWi:N között (kettő között)

bill (restaurant) BkL számla

box BgKS doboz (gyufa)

can KiN doboz (konzerv)

cereal aSkeRkeL gabonapehely

chewing gum aTtu:kn GsM rágógumi

chocolate aTtgKLeT csokoládé

cigarette SkGeaRET cigaretta

city aSkTk nagyváros

conditioner KeNaDkteNe(R) kondicionáló

cream KRi:M krém

credit card aKReDkT Kh:D hitelkártya

crisps KRkSPS ropogós
rágcsálnivaló

double aDsBL kétágyas (szoba)

file fAkL dosszié

fruit fRU:T gyümölcs

full fmL tele

glue GLU: ragasztó

grape GREkP szőlő
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gravy aGREkVk szaft (sülthús levéből)

hankie aHinKk zsebkendő

honey aHsNk méz

ice AkS fagylalt

jam DfiM lekvár (gyümölcs)

lamb LiM bárány

list LkST lista

luggage aLsGkDf poggyász, csomag

marmalade aMh:MeLAkD lekvár (narancs)

match MiTt gyufa

meal Mi:L étkezés

menu aMENJm: étlap

mushroom aMstRU:M gomba

note NemT bankjegy

order aj:De(R) rendel

packet aPiKkT csomag

paint PEkNT festék

pay PEk fizet

petrol aPETReL benzin

phone card afemN Kh:D telefonkártya

phone call afemN Kj:L (telefon) hívás

pork Pj:K sertéshús

potato PeaTEkTem burgonya

prefer PRkafr:(R) előnyben részesít

quick KWkK gyors
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ready aREDk kész

recommend REKeaMEND javasol

rice RAkS rizs

roll RemL péksütemény

salad aSiLeD saláta (előkészített)

sauce Sj:S szósz

sausage aSgSkDf kolbász

shirt tr:T ing

sign SAkN aláír

single aSknGL egyágyas

sit SkT ül

snack SNiK harapnivaló

soup SU:P leves

steak STEkK marhasült

strawberry aSTRj:BRk eper

tomato TeaMh:Tem paradicsom

toothpaste aTU:pPEkST fogkrém

vegetable aVEdfTeBL zöldség

yoghurt aJgGeT joghurt
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���� UNIT 10

Szó Kiejtés Jelentés Példa

bridge BRkDf híd

building aBkLDkn épület

car park aKh: PA:K gépkocsiparkoló

castle aKh:SL vár

concert aKgNSeT koncert

cottage aKgTkDf házikó, villa

cross KRgS keresztez

cultural aKsLTteReL kulturális

dangerous aDEkNDfeReS veszélyes

dirty aDr:Tk piszkos

divide DkaVAkD megoszt

driving lesson aDRAkVkn LESN autóvezetési lecke
(óra)

east i:ST kelet

end END befejeződik (vége van)

excitement kKaSAkTMeNT izgalom

factory afiKTeRk gyár

fast afA:ST gyors

festival afESTeVL fesztivál (ünnepség)

field fi:LD mező

fight fAkT harcol

free fRi: megszabadul
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fresh air fREt aEe(R) jó levegő

healthy aHELpk egészséges

hedge HEDf sövény

hill HkL domb

independence kNDkaPENDeNS függetlenség

independent kNDkaPENDeNT független

intelligent kNaTELkDfeNT értelmes, intelligens

join DfjkN csatlakozik

lake LEkK tó

leader aLi:De(R) vezető

noisy aNjkZk zajos

peace Pi:S béke

pollution PeaLU:tN szennyeződés

population PgPJmaLEktN népesség, lakosság

public aPsBLkK nyilvános

quiet aKWAkeT csöndes

railway station aREkLWEk
STEktN

vasútállomás

river bank aRkVe BinK folyópart

rose RemZ rózsa

ruin aRU:kN rom

rule RU:L szabály

safe SEkf biztonságos

slow SLem lassú

spa SPh: gyófgyfürdő

square SKWEe(R) négyzet
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statue aSTiTtU: szobor

town hall TAmN aHj:L városháza

traffic lights aTRifkK LAkTS közlekedési lámpa

tram TRiM villamos

transport aTRiNSPj:T közlekedés

underground asNDeGRAmND földalatti, metró

unfriendly sNafRENDLk barátságtalan

unhealthy sNaHELpk egészségtelen

unusual sNaJU:fmeL szokatlan

view VJU: kilátás

west WEST nyugat

wood WmD erdő



Unit 11

32

���� UNIT 11

Szó Kiejtés Jelentés Példa

afraid eafREkD sajnál

anniversary iNkaVr:SeRk évforduló

beard BkeD szakáll

blond BLgND szőke

boot BU:T csizma

brush BRst hajkefe

changing room aTtEkNDfkn
RU:M

öltöző

colourful aKsLefL színes

dark Dh:K sötét

darling aDh:Lkn kedves

dead DED halott

dress DRES ruha

earring akeRkn fülbevaló

fair CEe(R) világoshajú,
igazságos

fault fgLT hiba, tévedés

floor fLj:(r) padló

glasses aGLh:SkZ szemüveg

good-looking GmD aLmKkn jóképű (férfi)

grey GREk szürke

handsome aHiNSeM jómegjelenésű (férfi)

heart Hh:T szív
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jacket aDfiKkT zakó

jumper aDfsMPe(R) kötött pulóver

make-up aMEkK sP smink

medium aMi:DkeM közepes (méret)

mess MES rendetlenség

moustache MeaSTh:t bajusz

photocopier afemTem-
KgPke(R)

másoló(gép)

pink PknK rózsaszín

realize aRkeLAkZ rájön vmire

run RsN fut

shoe tU: cipő

short tj:T rövid

sign SAkN jel

size SAkZ méret

skirt SKr:T szoknya

slim SLkM karcsú

suit SU:T öltöny

T-shirt aTi: tr:T póló

tall Tj:L magas

tie TAk nyakkendő

trainers aTREkNeZ nadrág

trousers aTRAmZeZ nadrág

try on TRAk agN felpróbál (ruhát)
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���� UNIT 12

Szó Kiejtés Jelentés Példa

channel (TV) aTtiNL csatorna (TV)

choose TtU:Z választ

climb KLAkM mászik

cloudy aKLAmDk felhős

comfortable aKsMfTeBL kényelmes

competition KgMPeaTktN verseny

drop DRgP leejt

dry DRAk száraz

fail fEkL megbukik (vizsgán)

foggy afgGk ködös

follow afgLem követ

future afJU:Tte(R) jövő (időben)

guitar GkaTh:(R) gitár

heavy aHEVk sűrű (hóesés)

lion aLAkeN oroszlán

member aMEMBe(R) tag

midnight aMkDNAkT éjfél

miss MkS lekésik vmit

motor racing aMemTe
REkSkn

autóversenyzés

open aemPeN nyit

pass Ph:S átmegy (vizsgán)

plan PLiN terv
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prepare PRkaPEe(R) készül

programme (TV) aPReUGRiM program (TV-ben)

rock RgK szikla

rope RemP kötél

route RU:T útvonal

side SAkD oldal

star STh:(R) sztár

sneeze SNi:Z tüsszent

sunny aSsNk napos

tent TENT sátor

touch TsTt (meg)érint

tracksuit aTRiKSU:T edzőruha

try TRAk (meg)próbál

umbrella sMaBRELe esernyő

video aVkDkem videó(berendezés)

wash Wgt mos

windy aWkNDk szeles

without WkaqAmT vmi nélkül

worried aWsRkD aggódik
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���� UNIT 13

Szó Kiejtés Jelentés Példa

accident aiKSkDeNT baleset

bored Bj:D unott, unja magát

carefully aKEefeLk alaposan, óvatosan

change TtEkNDf visszajáró pénz

clearly aKLkeLk tisztán, világosan

cook KmK szakács(nő)

death DEp halál

deep Di:P mély

discover DkaSKsVe(R) felfedez

downstairs DAmNaSTEeZ le(nt) (a földszinten)

end END vége vminek

explain kKaSPLEkN (meg)magyaráz

fat fiT kövér

frightened afRAkTeND ijedt, rémült

happiness aHiPkNeS boldogság, szerencse

hat HiT kalap

head HED fej

hide HAkD (el)rejt, (el)bújik

history aHkSTRk történet, történelem

hole HemL lyuk

horror story aHgRe STj:Rk rémtörténet

magic aMiDfkK bűvös, mágikus
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migrate MAkaGREkT költözik, vándorol
(madár)

monkey aMsnKk majom

moon MU:N hold

need Nk:D szüksége van
(vkire/vmire)

noise NjkZ zaj

platform aPLiTfj:M peron
(pályaudvaron)

put PmT tesz, helyez

return RkaTr:N menettéri jegy

scream SKRi:M sikít, visít

silently aSAkLeNTLk csendesen

single aSknGL egy útra szóló
(menetjegy)

sky SKAk ég(bolt)

sound SAmND hang, zaj

special aSPEtL különleges, speciális

stand up STiND asP feláll

timetable aTAkMTEkBL menetrend

title aTAkTL cím

turn off (the TV) Tr:N agf kikapcsol (TV-t)

weigh WEk nyom (a súlya)

wish Wkt kívánság
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���� UNIT 14

Szó Kiejtés Jelentés Példa

active aiKTkV aktív

amazing eaMEkZkn meglepő

company aKsMPeNk cég

customer aKsSTeMe(R) vásárló

cut KsT vág

dial aDAkEL tárcsázik

engaged KNaGEkDfD foglalt

exercises aEKSeSAkZkZ tornagyakorlatok

face fEkS arc

fax machine afiKS Meti:N telefax

foot fmT láb

glove GLsV kesztyű

gun GsN revolver

handbag aHiNDBiG táska

hurt Hr:T (meg)sért

just DfsST éppen

kitten aKkTeN kismacska

lamb LiM bárány

manager aMiNkDfe(R) igazgató

marvellous aMh:VeLeS csodálatos

message aMESkDf üzenet

neck NEK nyak
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operator agPeREkTe(R) telefonközpontos

patient aPEkteNT beteg (kórházi)

point PjkNT rászegez (fegyvert)

psychiatrist SAkaKAkeTRkST pszichiáter
(elmeorvos)

puppy aPsPk kölyökkutya

rob RgB (ki)rabol

shorts tj:TS rövidnadrág

show tem előadás, műsor

sock SgK zokni

stockings aSTgKknZ harisnya

telephone
directory

aTELkCemN
DAkREKTeRk

telefonkönyv

tights TAkTS harisnyanadrág

toy Tjk játék

tractor aTRiKTe(R) traktor

waitress aWEkTReS pincérnő

washing-up Wgtkn asP (el)mosogat

widow aWkDem özvegy(asszony)

yet JET még, már



Unit 15

40

���� UNIT 15

Szó Kiejtés Jelentés Példa

alone eaLemN egyedül

appointment eaPjkNTMeNT találkozó

begin BkaGkN kezd

break down BREkK aDAmN lerobban (autó)

coat KemT kabát

cry KRAk sír

customs aKsSTeMZ vám (repülőtéren)

decide DkaSAkD (el)határoz

delicious DkaLkteS pompás (étel)

door Dj:(R) ajtó

dressing gown aDRESkn GAmN (háló)köntös

driving licence aDRAkVkn
LAkSeNS

jogosítvány
(vezetéshez)

education EDfmaKEktN nevelés

enter aENTe(R) belép

fill in fkL akN kitölt (nyomtatványt)

forget feaGET elfelejt

forgive feaGkV megbocsát

form fj:M nyomtatvány

fun fsN mulatság

get on GET agN kijön vkivel

get up GET asP felkel

give up GkV asP abbahagy
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go out Gem aAmT együtt jár vkivel

handkerchief aHinKeTti:f zsebkendő

hope HemP remél

identification AkDENTkfkaKEktN okmány (személy-
azonosság megálla-
pításához)

neighbour aNEkBe(R) szomszéd

official eafktL hivatalos

parcel aPh:SL csomag

possible aPgSeBL lehetséges

post PemST felad (postán)

problem aPRgBLeM probléma

promise aPRgMkS (meg)ígér

receipt RkaSi:T nyugta, blokk

salesman aSEkLZMeN ügynök (kereskedő)

seaside aSi:SAkD tengerpart

shout tAmT kiabál

show tem be/felmutat

snore SNj:(R) horkol

stairs STEeZ lépcső

take off (coat) TEkK agf levesz (kabátot)

take off (plane) TEkK agf felszáll (repülőgép)

trip TRkP utazás

turn on (the TV) Tr:N agN bekapcsol (TV-t)

uniform aJU:Nkfj:M egyenruha
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UNIT 1

���� SZEMÉLYES NÉVMÁSOK  (Personal Pronouns)

I én we mi
you te,   Ön, maga you ti,  Önök, maguk
he        (hímnem)
she ő     (nőnem) they ők
it        (semlegesnem)

Az egyes szám első személyű névmás mindig nagy betűvel írandó.
Az egyes szám második személyű névmás megfelel mind a tegező,
mind a magázó formának.

���� A LÉTIGE (to be) ÁLLÍTÓ ÉS KÉRDŐ ALAKJAI

I am   (I’m) Am I? We are
(We’re)

Are we?

You are
(You’re)

Are you? You are
(You’re)

Are you?

He is   (He’s)
She is  (She’s)
It is     (It’s)

he?
Is she?

it?

They are
(They’re) Are they?

���� A JELZŐI BIRTOKOS NÉVMÁS
(Possessive Adjectives)

my (name) our (name)
your (name) your (name)
his (name)
her (name)
its (name)

their (name)
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Ezek a névmások nem változnak akkor sem, ha többes számú birtokra
vonatkoznak, azaz ha többes számú főnév áll utánuk. A magyar
nyelvben az ilyen birtokviszonyt birtokos személyraggal fejezzük ki:
pl. a nevem, a neved, a neve.

What is your name?   Mi a neved?
This is our house.       Ez a (mi) házunk.

A magyarral ellentétben a jelzői birtokos névmás előtt soha nem
állhat névelő!

���� A HATÁROZATLAN NÉVELŐ (Indefinite Article)

Mássalhangzóval kezdődő főnév előtt az a (=egy) határozatlan névelőt
használjuk: a ticket, a dictionary, a magazine.

Magánhangzóval kezdődő főnév előtt az an (=egy) határozatlan
névelőt használjuk: an apple, an envelope, an English dictionary.   

���� AZ ÉLETKOR KIFEJEZÉSE

Használhatunk rövidebb és hosszabb szerkezetet:
I'm 25. (vagy) I'm 25 years old. 25 éves vagyok.

A ’Hány éves…?’ angol megfelelője a ’How old is/are…?’

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

Az angol nyelvben elöljárószókkal fejezzük ki a magyar határozó-
ragokat (pl.–ban,-ba,-hoz,-kor,-ra stb.) és névutókat (pl. előtt, után).
Az elöljárószó megelőzi a főnevet: from England (Angliából), in
England (Angliában). Összetett kérdőszavak esetében (pl. Honnan …?
= Where …from? ) az elöljárószó a mondat végére kerül.
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UNIT 2

���� A LÉTIGE KÉRDŐ MONDATOKBAN

l. A kérdőszavas mondatok szórendje:

kérdőszó létige     alany egyéb mondatrész
What is his name?
Where is Jennifer from?
Who is she?
How old are they?
How much is a coke?

2. Az eldöntendő kérdések szórendje:

létige alany egyéb mondatrész rövid válasz
Is he cold? Yes, he is.
Are you married? No, I’m not.
Are they from England? Yes, they are.

Csak tagadó rövid válaszban szerepelhet összevont alak!

���� A LÉTIGE TAGADÓ MONDATOKBAN

alany létige tagadó
-szó

egyéb
mondatrész

összevont
alakok

I am I’m not
He
She
It

is
not from the States.

He
She  isn’t
It

We
You
They

are
We
You  aren’t
They
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���� A BIRTOKOS ’S’ (Possessive 's’)

Akkor használjuk, ha a birtokos személy vagy élőlény.
My husband's name is Martin.         A férjem neve Martin.
This is Andrea's dictionary.             Ez Andrea szótára.

A birtokost jelölő szóhoz ' jellel kapcsoljuk az s-t.  A hiányjel neve
aposztróf (apostrophe). Az ’s’-re végződő illetve többesszámú
birtokos után csak aposztróf (’) áll.

The boys’ books are here. A fiúk könyvei itt vannak.

Ügyeljünk az összevont alakok és a birtokos 's megkülönbözte-
tésére!
       She's John’s daughter. =  She is John's daughter.  
       John's married.  =  John is married.     

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

I'm in London.   Londonban vagyok.
I'm in class 3 with eight other A 3. csoportban vagyok
students. nyolc másik diákkal

együtt.
I'm at home.  Otthon/itthon vagyok.
My parents are at work.   A szüleim dolgoznak.
She isn't on holiday. Ő nincs szabadságon.
I'm at the International School Az International School of
of Languages.  Languages-be járok.
This is a photo Ez egy fénykép
of my family. a családomról.

���� KIFEJEZÉSEK

He's very nice. Ő nagyon szimpatikus.
I'm with an English family.  Egy angol családnál lakom.
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the Browns   Brownék, a Brown család
Can I have a chicken sandwich?  Kaphatok egy csirkés

szendvicset?
Here you are. Tessék. Itt van.
Anything else? Adhatok/Kér még valamit?
A cup of coffee, please. Egy kávét kérek.
How much is it?  Mennyibe kerül?

UNIT 3

���� EGYSZERŰ JELEN IDŐ (Present Simple)

Az egyszerű jelen időt a jelenben ismétlődő szokásos cselekvések,
események vagy állapotok kifejezésre használjuk.

Állító forma

Az ige szótári alakja egyes szám harmadik személyben -s végződést
kap, a többi alak megegyezik a szótári alakkal.

I
You
We
They

live in Hungary.
He
She
It

lives in England.

Tagadó forma

A tagadás kifejezésekor a do not/don’t segédigét kell használni. Egyes
szám harmadik személyben a does not/doesn’t segédigében szerepel
az –s végződés, ezért az ige szótári alakja áll mellette.
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I
You
We
You
They

do not
(don't)

live in
France.

He
She
It

does not
(doesn’t)

live in
France.

Kérdő forma

Kérdő mondatokban a do, illetve egyes szám 3. személyben a does
segédigét használjuk.

l. Kérdőszavas kérdés

kérdőszó do/does alany főige egyéb
mondatrész

Where does she come from?
Where do you live?

2. Eldöntendő kérdés

do/does alany főige tárgy rövid válasz
Does he speak French? Yes, he does.
Do you speak English? No, I don't.

Rövid igenlő válaszban a személyes névmás után csak a do, illetve
egyes szám 3. személyben a does segédige áll. Rövid tagadó válaszban
az összevont alakot használjuk.

���� IDŐPONT KIFEJEZÉSE Hány óra van? (What time is it?)

l. Egész óra kifejezésekor (és csak ekkor!) az o'clock szót
használhatjuk.

It's five o'clock. Öt óra van.
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2. Az óra első felében az előző órához viszonyítjuk az elmúlt perceket
a past szó segítségével:

It's five past six.  Öt perccel múlt hat.
It's twenty-two minutes past seven. Huszonkét perccel múlt hét.

Az 5, 10, 20, 25 perceknél a minutes szót kihagyjuk.

3. A negyed (quarter) és a fél (half) szavakat is használjuk:
It's quarter past six. Negyed hét van.
It's half past six.      Fél hét van.

4. Fél után a következő órához viszonyítunk: azt mondjuk meg, hány
perc van még hátra a következő óráig. A to elöljárószót használjuk:

It's twenty to seven.  Húsz perc múlva hét.
It's quarter to seven. Háromnegyed hét van.
It’s three minutes to seven. Három perc múlva hét.

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

She works in a girls’ school. Egy lányiskolában
dolgozik.

He lives in a village Egy faluban lakik
in the mountains. hegyekben.
In winter he teaches skiing. Télen síelést tanít.
On Tuesday I’m tired. Keddenként fáradt

vagyok.
He plays football Szabadidejében futballozik
with his sons in his free time. a fiaival.
She is married to an American. A férje amerikai.
He arrives at school at 8.45. 8.45-kor érkezik az iskolába.
A nurse looks after people Nővér ápolja a betegeket a
in a hospital. kórházban.
He catches a train to London. A Londonba menő vonatra

száll.
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He drives from his village Autóval megy a falujából
to Boulogne. Boulogne-ba.
He goes to Boulogne by train. Vonattal megy Boulogne-ba.

Nem áll elöljárószó a leave home (elmegy otthonról) és az arrive
home (hazaérkezik) kifejezések előtt.

He leaves home at 8.00.  Nyolckor megy el otthonról.
     He arrives home at 9.30. Fél tízkor érkezik haza.
     
���� KIFEJEZÉSEK

Excuse me.         Bocsánat/Elnézést.
(Elnézést kérünk vagy kér-
dezni akarunk valamit.)

Can you tell me the time, please?  Meg tudná mondani, hány
óra van?

Yes, of course. Természetesen.
I'm sorry. I don't know. Sajnálom, nem tudom.
I don't have a watch.  Nincs órám.
It's exactly half past three.  Pont fél négy van.
It's nearly half past three.  Mindjárt fél négy.
It's just after half past three. Épp most múlt fél négy.

UNIT 4

���� EGYSZERŰ JELEN IDŐ (Present Simple)

Állító forma Tagadó forma
I
You
We
They

start at 6.30.

I
You
We
They

don’t start at 6.30.
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He
She
It

starts at 6.30.
He
She
It

doesn’t start at 6.30.

Kérdőszavas mondatok Eldöntendő kérdések

When

do
I
you
we
they start?

Do
I
you
we
they like

Chinese
food?

does
he
she
it

Does
he
she
it

A have birtoklást kifejező ige, egyes szám 3. személyben has. Kérdő
és tagadó mondatokban a do segédige megfelelő alakjaival használjuk.

He has a camera.  Van fényképezőgépe.
He doesn't have a lot of free time.  Nincs sok szabad ideje.
Do you have a light? Van tüze? Tud tüzet adni?

A have igét használjuk étkezések, enni- és innivalók nevével. A
magyar fordításban igét használunk .

I have breakfast in bed. Ágyban reggelizem. /
Ágyban szoktam
reggelizni.

I have tea and toast for breakfast. Teát és pirítóst
reggelizem.

���� A like ÉS love + IGE + -ing SZERKEZET

Ha a love és a like ige tárgya valamilyen cselekvés, akkor az ige -ing
végződésű alakját használjuk.

I like swimming. Szeretek úszni.
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She loves listening to music. (Nagyon) szeret zenét
hallgatni.

They like sailing very much. Nagyon szeretnek
vitorlázni.

���� NÉVELŐK (Articles)

1. Az a/an (=egy) határozatlan névelőt használjuk a megszámlálható
főnevek előtt.
 She has a flat in London. Van egy lakása
 Londonban.

 Can I have a ham sandwich? Kaphatok egy sonkás
 szendvicset?

 
A magyar nyelvvel ellentétben a foglalkozásnevek előtt is határozatlan
névelő áll.

 Mary is a nurse. Mary ápolónő.
 
 2. A the (=a/az) határozott névelőt használjuk a korábban már említett,
konkrét főnevek előtt.

 The flat is very nice. A lakás nagyon szép.
 The ham sandwich is horrible. A sonkás szendvics szörnyű!
 

Mindig határozott névelő áll újságok, folyók neve előtt.
 the Times (a Times), the Thames (a Temze)
 
 3. Nem használunk névelőt

 − általános értelemben említett főnevek előtt.
 I like taking photographs. Szeretek fényképezni/
 fényképeket készíteni.
 Do you like Chinese food? Szereted a kínai ételeket?
 Books are expensive.  A könyvek drágák.
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− étkezések neve előtt.
I have breakfast / lunch / dinner. Reggelizem / ebédelek/

vacsorázom.

− az ‘iskola, egyetem, munkahely’szavak előtt.
I go / come to school / Megyek / jövök
university / work az iskolába / az egyetemre /

a munkahelyemre.
I'm at work. A munkahelyemen vagyok.

− néhány fontos kifejezésben.
I go / come home.  Hazamegyek / Hazajövök.
I go to bed. Lefekszem.
I'm on holiday. Szabadságon vagyok./

Nyaralok.

− közlekedési eszközök neve előtt a by elöljárószó után.
I go / come by train / Vonattal / autóval / busszal /
car / bus / taxi. taxival megyek / jövök.

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

I stay in bed until 11.00.  Tizenegyig ágyban maradok.
She works for the BBC. A BBC-nél dolgozik.
We listen to music. Zenét hallgatunk.
on  Friday evenings      péntek esténként           
on Saturday                szombaton
at weekends      hétvégeken
in the morning / evening reggel / este
in (the) spring     tavasszal
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���� KIFEJEZÉSEK

That's O.K. Rendben van.
It doesn't matter. Nem érdekes. Nem fontos.
Don't worry. Ne aggódj.
We are on page 25. A 25. oldalon tartunk.
Pardon? Tessék? (ha nem értettük, amit

beszélgetőtársunk mondott.)

UNIT 5

���� THERE IS/THERE ARE (van/vannak)

Állító és tagadó forma

There is a book
are some books

on the table
There isn't a book

aren't any books

Kérdő forma rövid válasz

Is
there

a book on the
table?

 Yes, there is.

Are any books No, there  aren't.

Ezt a szerkezetet akkor használjuk, ha valamely dolog/személy
létezését vagy nem létezését hangsúlyozzuk, illetve megmondjuk,
hogy ezekből mennyi/hány található valahol.

There is a sofa in the room.  Van egy dívány a szobában.
There are two armchairs Van két karosszék a hálószobában.
in the bedroom.
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Az állító mondatokban a some, a tagadó és kérdő mondatokban az any
határozatlan névmást használjuk. A some jelentése: néhány, némi,
valamennyi. Nem szoktuk magyarra lefordítani!
A some és az any után a megszámlálható főnevek többes számban, a
megszámlálhatatlanok egyes számban állnak.

There are some flowers on the table. Van virág az asztalon.
There is some food on the table. Van étel az asztalon.
There aren’t any flowers on the table. Nincs virág az

asztalon.
There isn’t any food on the table. Nincs étel az asztalon.

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

There is a photo on the television.  Egy fénykép van a tévén.
There are two pictures on the wall. Két kép van a falon.
The bank is next to the supermarket. A bank közvetlenül az

élelmiszerbolt mellett van.
The bus stop is near the park. A buszmegálló közel van

a parkhoz.
There is a post box in front of Van egy postaláda a patika
the chemist's. előtt.
The lamp is behind the sofa. A lámpa a dívány mögött

van.
The cinema is on the left, A mozi a bal oldalon van,
opposite the flower shop. szemben a virágüzlettel.
Your dictionary is like my dictionary. A te szótárad olyan, mint

az enyém.
She speaks to people during the meal. Étkezés közben beszélget 

/másokkal beszélget.
Why don't we go out for a meal? Menjünk el valahova enni!
They talk about the news.  A hírekről beszélgetnek.
She has coffee from Harrods.  A Harrods áruházból van a

kávéja.
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���� KIFEJEZÉSEK – ÚTBAIGAZITÁS (Directions I)

Is there a chemist's near here? Van a közelben patika?
It's over there. Ott van.
It's in Queen Street. A Queen Street-en van.
Take the second street on the right. Forduljon be jobbra a

második utcánál.

UNIT 6

���� CAN, CAN'T (képes, tud)

A can módbeli segédige jelen idejű képesség kifejezésére szolgál. A
mondatban csak egy főigével együtt használható. Jelentése: képes, tud
valamit csinálni.

Állító forma Tagadó forma
I
You
He/She/It
We
They

can swim.

I
You
He/She/It
We
They

cannot
(can't) dance

.

Kérdő forma Rövid válasz

Can

I
you

he/she/it swim?
Yes,

I
you

he/she/it
can.

we
they No,

we
they can’t.
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A can/can't segédige minden számban és személyben azonos. Az ige
szótári alakja áll utána.

���� COULD, COULDN'T (tudott/képes volt)

Múltbéli képesség kifejezésére használjuk. Személy és szám szerint az
alak nem változik. Utána az ige szótári alakja áll.

Állító forma Tagadó forma
I
You
He/She/It
We
They

could swim.

I
You
He/She/It
We
They

couldn’t swim.

Kérdőszavas kérdés

What could

I
you
he/she/it
we
they

do?

Eldöntendő kérdés Rövid válasz

Could

I
you
he/she/it drive

?

Yes,
I
you
he/she/it

could.

we
they

cook?
No,

we
they couldn’t.
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���� A LÉTIGE MÚLT IDEJE

Állító alak

I
he/she/it was

we
you
they

were

Tagadó forma

I
he/she/it

was not
(wasn’t)

we
you
they

were not
(weren’t)

Kérdőszavas kérdés

was I?
he/she/it?

Where
were

we?
you?
they?

Eldöntendő kérdés Rövid válasz
Was I Yes, I was.

he/she/it No, he/she/it wasn’t.

Were
we
you

at home? Yes, we
you

were.

they No, they weren’t.

����  TO BE BORN (megszületni)

I
he/she was
you
we
they

were born in Manchester in 1970.
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I was born in Manchester in 1970. 1970-ben Manchesterben
születtem.

Where were you born? Hol születtél?
When was he born?  Mikor született (ő)?

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

They were in England in 1980. 1980-ban Angliában voltak.

I was at a party.   Voltam egy bulin.
We land in ten minutes. Tíz perc múlva leszállunk.
He studies from 8.15 to 4. Negyed kilenctől négyig tanul.

UNIT 7

���� EGYSZERŰ MÚLT IDŐ (Past Simple)

A múltban lejátszódó, egyszeri vagy ismétlődő cselekvések,
események kifejezésére használjuk. Jellemző időhatározói:

yesterday (tegnap), yesterday morning (tegnap reggel), yesterday
afternoon (tegnap délután)
last night (tegnap este/éjjel), last Saturday (a múlt szombaton),
last week (a múlt héten), last month (a múlt hónapban), last year
(tavaly)

���� AZ IGÉK MÚLT IDEJŰ ALAKJA

Az igék vagy szabályosak vagy rendhagyóak. A szabályos igék múlt
idejének jele: -ed (ha a szó mássalhangzóra, vagy magánhangzó után
y-ra végződik). Pl. thank - thanked, look - looked, want - wanted, play
- played.
A múlt idő jele: -d, ha a szó -e-re végződik. Pl. live - lived, arrive -
arrived, dance - danced.
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Ha az ige mássalhangzó után y-ra végződik, az -ed végződés előtt i-re
változik: marry - married.
Az egy szótagú, rövid mássalhangzós ige szóvégi mássalhangzója
megkettőződik: chat - chatted, stop - stopped.
Az igék nagy része rendhagyó, pl. go - went.
A rendhagyó múlt idejű alakokat meg kell tanulni.
(ld. tankönyv 127. oldal)

���� MONDATSZERKEZETEK

Állító mondatok: az igealak nem változik személy és szám szerint.
I/you/he/she/it/we/you/they  moved to London in 1985.   

Tagadó mondatok: a do segédige múlt idejű alakját, a did not
segédigét használjuk, utána az ige szótári alakja áll:

I did not (didn't) go to London.  Nem mentem Londonba.
We did not (didn’t) move Nem költöztünk
to London. Londonba.

A kérdőszavas mondatok szórendje:

kérdőszó did alany főige

When
did

I
you
he/she/it go?

Where we
they

Az eldöntendő kérdések szórendje:

did alany főige rövid válasz

Did

you
he/she/it
we
they

go?
Yes, I did.

No, he didn't.
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���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

I often think about you. Gyakran gondolok rád.
I have a shower before breakfast. Reggeli előtt zuhanyozom.
I am always in debt. Mindig van adósságom.
Write about when you were young. Írj arról, amikor fiatal voltál.
The box is full of books. A doboz tele van könyvekkel.

UNIT 8

���� AGO (…ezelőtt)

Az ago időhatározói névutó. Jelentése: (egy bizonyos idővel) ezelőtt.
ten years ago tíz évvel ezelőtt
two weeks ago két héttel ezelőtt
a month ago egy hónappal ezelőtt

���� IDŐHATÁROZÓK ELÖLJÁRÓSZÓVAL

1. Évszázad, év, évszak, napszak, hónap előtt in elöljárószó áll.
 in  the twentieth century a XX. században
 in 1924 1924-ben
 in winter / summer télen / nyáron
 in the morning / the evening reggel / este
 in September szeptemberben

 
 2. Nap, pontos dátum előtt on elöljárószót használunk.

 on10 October október l0-én
 on Christmas Day karácsony napján (dec. 25-én)
 on Saturday szombaton
 on Sunday evening vasárnap este

 
2. Óra és többnapos ünnep előtt at az elöljárószó.
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at seven o'clock hét órakor
at weekends hétvégeken
at Christmas karácsonykor

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

I phoned him at the end of the A műsor végén telefonáltam
programme. neki.
My birthday is on the tenth Október 10-én van a születés-
of October. napom.
Can I ask a question about Kérdezhetek valamit a hazádról?
your country?
She fell in love with his voice. Beleszeretett a hangjába.

 ���� SORSZÁMNEVEK (Ordinals)

A sorszámnevek képzésére a -th végződést használjuk: six-sixth (hat-
hatodik), fifteen-fifteenth (tizenöt-tizenötödik).

Kivételek:
first első eighth nyolcadik
second második ninth kilencedik
third harmadik twelfth tizenkettedik
fifth ötödik twentieth huszadik

21 után a sorszámnevek két elemét kötőjellel kapcsoljuk össze: the
twenty-third, the fifty-fifth.
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UNIT 9

���� WOULD LIKE (szeretne, kér valamit)

A would módbeli segédige + like ige kapcsolatával kérést fejezhetünk
ki. Alakja valamennyi számban és személyben azonos.

I would like a drink. / Szeretnék / Kérek egy italt.
I'd like a drink.

A Would you like a/some...? kezdetű mondatok kínálást fejeznek ki:
Would you like a biscuit? Kér(sz) egy kekszet?
Would you like some biscuits? Kér(sz) kekszet?
Yes, please. / No, thank you. Igen. / Nem.

���� COULD I HAVE…? (Kaphatok/Kaphatnék…?)

A Could I have... kezdetű kérdő mondat udvarias módja, hogy
valakitől kérjünk valamit.
     Could I have a room for the night? Kaphatok egy szobát

éjszakára?
✬ COULD YOU…
 
 Ha valakit valamire megkérünk, ezt a szerkezetet használhatjuk:
 Could you sign the register, please? Aláírná kérem a vendég-
 könyvet? (hotelban)
 
 ���� MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS MEGSZÁMLÁLHATATLAN

 FŐNEVEK (Countable and uncountable nouns)
 
 A többes számba tehető főnevek tekintendők megszámlálhatónak.

 a book ⇒ two books, an egg ⇒ six eggs
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 A többes számba nem tehető főnevek megszámlálhatatlanok. Ezek a
főnevek általában anyagnevek, enni- és innivalók nevei.

 bread, rice, bacon, water, petrol
 
 Néhány megszámlálhatatlan főnév bizonyos helyzetben kaphat többes
szám jelet.
 Do you like ice-cream? Szereted a fagylaltot?
 We'd like two ice-creams, please. Két fagylaltot kérünk.
 I'd like a white coffee, please. Egy tejeskávét kérek.
 
 ���� MENNYI? HÁNY? (How much? How many?)
 
 A How much… kezdetű kérdés megszámlálhatatlan főnevek
mennyiségére vonatkozik.
 How much rice would you like? Mennyi rizst szeretnél/

 kérsz?
A How many… után a megszámlálható főnév többes számban áll.
 How many cigarettes Hány cigarettát szívsz egy nap?
 do you smoke a day?
 
 ���� SOME
 
 A some határozatlan névmás jelentése: valamennyi, némi, néhány.
Magyarra nem szoktuk lefordítani.
 Állító mondatokban egyaránt állhat megszámlálható és megszámlál-
hatatlan főnevek előtt. A megszámlálható főnév többes számban, a
megszámlálhatatlan egyes számban van.
 There is some bread on the table. Van kenyér az asztalon.
 There are some oranges Van (néhány) narancs az
 on the table. asztalon.

 A some névmást használjuk kérésben és kínálásban.
 Can I have some coffee? Kaphatok kávét? / Kérek kávét.
 Would you like some grapes? Kérsz szőlőt?
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 ���� ANY
 
 Az any határozatlan névmás kérdésben és tagadásban szerepel egyes
és többes számú főnévvel. Jelentése: valamennyi, néhány. Nem
szoktuk lefordítani.

 Is there any water? Van víz?
 Does she have any children? Vannak gyerekei?
 I can't see any rice. Nem látok rizst.

 
 ���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)
 

 a bottle of aspirin egy üveg aszpirin
 a packet of cigarettes egy csomag cigaretta
 a box of matches egy doboz gyufa
 a cup of tea egy csésze tea

 
 Az a lot of + főnév (megszámlálhatatlan: egyes számban, megszám-
lálható: többes számban) szerkezet jelentése: sok valamiből.

 a lot of fish sok hal a lot of books sok könyv
 a lot of ricesok rizs a lot of sandwiches sok szendvics

 
 for breakfast reggelire
 for lunch ebédre
 for dinner vacsorára
 for tea uzsonnára

 Marmalade is made from A narancslekvár narancsból
 oranges. készül.
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UNIT 10
 
 ���� MELLÉKNEVEK FOKOZÁSA

 KÖZÉP- ÉS FELSŐFOKÚ MELLÉKNEVEK
 (Comparative and superlative adjectives)

 
   alapfok  középfok  felsőfok
  

 egy szótagú
 melléknevek
 

 old
 safe
 big
 hot

 older
 safer
 bigger*
 hotter*

 the oldest
 the safest
 the biggest*
 the hottest*

  y-ra végződő
melléknevek

 noisy
 dirty

 noisier
 dirtier

 the noisiest
 the dirtiest

  két vagy több
szótagú
melléknevek

 
 boring
 dangerous

 
 more boring
 more dangerous

 
 the most boring
 the most dangerous

  
 rendhagyó
melléknevek

 good
 bad
 far

 better
 worse
 farther

 the best
 the worst
 the farthest

 * Megkettőződik a szóvégi mássalhangzó, ha rövid
magánhangzó áll előtte.

 Összehasonlító mondatok:
 You're older than me. Idősebb vagy, mint én.
 New York is dirtier than Paris. New York piszkosabb, mint

 Párizs.
 Prague is one of the most Prága Európa egyik legszebb
 beautiful cities in Europe. városa.
 Középfokban a hasonlító kötőszó than.
 
� HAVE GOT (Birtoklás kifejezése)
A Unit Four-ban megismert have birtoklást kifejező ige mellett a
beszélt nyelv gyakran használja a have got formát.
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Állító forma
I
You
We
They

have
’ve

got

a cat.
I
You
We
They

have a cat.

He
She
It

has
’s

a garden. He
She
It

has
a garden.

Tagadó forma
I
You haven’t got
We
They

don’t have
a dog.

He
She

hasn’t got a garage.

It doesn’t have

Kérdő forma
Have I

you
we
they got

Has he
she
it any money?

Do I
you
we
they have

a neighbour?

Does he
she
it
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A have és have got múlt ideje egyaránt had. Múlt időben a got nem
használható.

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

The country is quieter A vidék csendesebb,
than the city. mint a nagyváros.
The house is 50 metres A ház 50 méterre van a
from the sea. tengertől.
Everest is the highest mountain Az Everest a legmagasabb
in the world. hegy a világon.

UNIT 11

���� FOLYAMATOS JELEN IDŐ (Present Continuous)

l. A beszéd vagy írás pillanatában zajló cselekvés vagy történés
közlésére szolgál.

She isn’t wearing jeans. (Most) nem farmer van rajta.
I’m studying English. (Most) angolt tanulok.

2. A közeli jövőben végbemenő cselekvésre, eseményre is utalhat.
I’m playing tennis Ma délután
this afternoon. teniszezni fogok.
Jane is seeing Jane ma este
her boyfriend tonight. találkozik a barátjával.

Képzése: a létige megfelelő alakja + ige + -ing végződés

Állító és tagadó forma
I am
He
She
It

is
(not) going outside.
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We
You
They

are (not) going outside.

Kérdőszavas kérdés
am I

Where
is

he
she
it going?

are
we
you
they

Eldöntendő kérdés rövid válasz
Am I

Is
he
she
it going?

Yes, I am.

Are
we
you
they

No, he isn't.

���� AZ EGYSZERŰ JELEN IDŐ ÉS A FOLYAMATOS
JELEN IDŐ

Az egyszerű jelen időt használjuk általános igazságok, szokásos,
hosszú ideig tartó cselekvések, események, jelenségek leírására:

I come from Switzerland. Svájci vagyok.
He works in a bank. (Ő) bankban dolgozik.
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A folyamatos jelen idejű igealak a most zajló, vagy a szokásostól
eltérő cselekvés kifejezésére szolgál:

Why are you wearing a suit? Miért van (most) rajtad öltöny? 
Miért viselsz (most) öltönyt?

You usually wear jeans. Farmerben szoktál járni. 
Általában farmert viselsz.

���� WHOSE  (önálló birtokos névmás)

Whose is this book? Kié ez a könyv?
Whose book is this? Kinek a könyve ez?

mine. Az enyém.
yours. A tiéd/ tiétek.

It’s hers.
his.

Az övé.

ours. A miénk.
theirs. Az övék.

���� WILL SEGÉDIGE

A beszéd pillanatában születő elhatározást fejezhetjük ki a segítsé-
gével. Általában az összevont alakot használjuk.

I'll have it. Megveszem.
I'll leave it. Itthagyom.

���� KIFEJEZÉSEK – RUHABOLTBAN (In a clothes shop)

I'm looking for a jacket. Zakót keresek.
Can I help you? Segíthetek? Mivel szolgálhatok?
No, thanks, I'm just looking. Köszönöm, nem, csak nézelődöm.
What size are you? Mi az Ön mérete?
What about this one? És ehhez mit szól? Ez hogy tetszik?
It's a bit too big /small. Ez egy kicsit nagy / kicsi.
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UNIT 12

���� AM/IS/ARE GOING TO + ige

A közeli jövőre vonatkozó terv, szándék kifejezésére használjuk.
She is going to be a ballet dancer Balett-táncos lesz, ha felnő.
when she grows up.
We're going to stay in a villa Ezen a nyáron egy villában
in Rimini this summer. fogunk lakni Riminiben.

A beszéd pillanatában látszik, hogy a cselekvés/történés be fog követ-
kezni.

Careful! That glass Vigyázz! Le fog esni a
is going to fall!  pohár!

Állító és tagadó forma
I am
He
She
It

is (not) going to
have a break.

stay at home.
We
You
They

are have a drink.

Kérdőszavas és eldöntendő kérdés

am I
(When) is he/she/it going to have a break?
(Why)

are
we
you
they

stay at home?
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Ha a főige a come vagy a go, a going to szerkezet helyett a
folyamatos jelen időt használjuk!

We're going to Paris next week. A jövő héten Párizsba
megyünk.

Joe and Tim are coming Joe és Tim eljönnek holnap
for lunch tomorrow. ebédre.

���� A FŐNÉVI IGENÉV MINT CÉLHATÁROZÓ
(Infinitive of purpose)

A főnévi igenévvel kifejezhetjük mit miért, milyen céllal csinál valaki.
I'm saving money to buy (Azért) gyűjtök, hogy vegyek
a CD player. egy CD-játszót. /

CD-játszóra gyűjtök.
We're going to Paris to have Nyaralni megyünk Párizsba.
a holiday.

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

I'm worried about the exam. Aggódom a vizsga miatt.
She's good at singing. Jól énekel.
She climbs without ropes. Kötelek nélkül mászik.
What's the weather like? Milyen az idő?
What’s on at the cinema? Mi van műsoron? /Mi megy

a moziban?
What’s on TV tonight? Mit adnak / Mi van ma este a

tévében?
What channel is it on? Melyik csatornán megy?
There’s a film on BBC2. A BBC2-n megy egy film.
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���� WHAT IS/ARE … LIKE? (Milyen/Milyenek … ?)

A Milyen/Milyenek …? kérdést ezzel a szerkezettel fejezzük ki. A
válaszban csak a melléknév szerepel, a like elöljárószó elmarad.

What’s the weather like today? Milyen ma az idő?
It’s cloudy. Felhős.
What was the weather like yesterday? Milyen volt az idő

tegnap?
It was sunny and warm. Napos és meleg.

���� SHALL WE?

A shall segédigével mind eldöntendő, mind kérdőszavas kérdéssel
javasolhatunk.

Shall we go swimming? Menjünk úszni?
What shall we do tonight? Mit csinálunk /csináljunk ma este?
When shall we go shopping? Mikor menjünk vásárolni? /

���� LET’S + ige

Többes szám első személyre vonatkozó felszólító mondat.
Let's go!(Let us go!) Menjünk! / Induljunk!
Let's have a pizza! Együnk pizzát!
Let's go home. It's late. Menjünk haza! Késő van.

���� KIFEJEZÉSEK

It's a lovely day. Szép napunk/időnk van.
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UNIT 13

���� KÉRDŐSZAVAS KÉRDÉSEK (Question forms)

When did Columbus discover Mikor fedezte fel Columbus
America? Amerikát?
Where are the Andes? Hol vannak az Andok?
Who did she marry? Kihez ment feleségül?
How do you get to school? Hogy jutsz el az iskolába?
What do you have for breakfast? Mit reggelizel?
What happens at the end Hogyan végződik a történet? /
of the story?  Mi történik a végén?
Why do you want to learn 
English? Miért akarsz angolul tanulni?
How many people Hányan vannak az
are there in the class? osztályban?
How much does she earn? Mennyit keres?
How far is it to the centre? Milyen messze van a
                  városközpont?
What sort of car do you have? Milyen (típusú) autód van?
Which newspaper do you read? Melyik újságot olvasod?

���� JELZŐK ÉS HATÁROZÓK
(Adjectives and adverbs)

A jelzői szerepben álló melléknevek segítségével azt mondjuk el, hogy
valaki vagy valami milyen, a határozó segítségével azt, hogy hogyan
csinálunk valamit.

a big dog nagy kutya
a careful driver óvatos vezető
She ran quickly. Gyorsan futott.
He drives too fast.  Túl gyorsan vezet.

A melléknév -ly képzővel határozóvá válik.
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quick ⇒ quickly
bad ⇒ badly
careful ⇒ carefully
easy ⇒ easily
immediate ⇒ immediately

Néhány határozó rendhagyó.

good jó ⇒ well jól
hard kemény ⇒ hard keményen
early korai ⇒ early korán
fast gyors ⇒ fast gyorsan

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

What's the story about? Miről szól a történet?
What happens in the end? Mi történik végül?
What do you think of Peter? Mit gondolsz Péterről?
I want to go round the world. Körbe akarom utazni a világot.
A girl with green eyes. Egy zöldszemű lány
Are you interested in ballet? Érdekel a balett?
The train is on time. A vonat pontos.
The train leaves
 from platform 9. A vonat a 9. vágányról indul.
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UNIT 14

���� PRESENT PERFECT

Ennek az igeidőnek nincs pontos magyar elnevezése. Olyan cselekvés,
történés kifejezésére szolgál, amely a múltnak meg nem határozott
időpontjában történt, és eredménye a beszéd pillanatában
érzékelhető/látható, fontos.

I have done it. Megcsináltam. / Készen vagyok vele.

Képzése: have / has  + ige 3.alakja

A have/has been to… azt jelenti, hogy jártunk/voltunk azon a helyen,
de már visszajöttünk.

Állító és tagadó forma
I
You
We
They

have

(not) been to the States.
He
She
It

has

Kérdőszavas kérdés

Where

have

I
you
we
they been?

has
he
she
it
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Eldöntendő kérdés
Have you been to
Russia?

Jártál Oroszországban? Yes, I have.

Has he been to
England?

Járt Angliában? No,he hasn't.

����  A PRESENT PERFECT ÉS AZ EGYSZERŰ MÚLT IDŐ

Az egyszerű múlt idejű mondatokban a múlt egy meghatározott idejére
utaló időhatározókat használunk.

I left

last night.
yesterday.
in 1990.
at three o'clock.
on Monday.

A Present Perfect-et tartalmazó mondatokban lehet, hogy egyáltalán
nincs időhatározó.

He 's travelled all over the world. Beutazta a világot.

Állító mondatban a főige előtt a just időhatározó jelentése: épp most,
nemrég; tagadó mondatban a mondat végén álló yet jelentése: még
nem.

I've just done it. Épp most csináltam meg. /
Most fejeztem be.

I haven't done it yet. Még nem csináltam meg.

Az ever kérdésekben fordul elő gyakran. Általában úgy fordítjuk:
valaha.

Have you ever been to Paris? Jártál valaha Párizsban?
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���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

She works for a big company. Egy nagy vállalatnál dolgozik.
Hamlet is a play by Shakespeare. A Hamlet egy Shakespeare-

darab.
She was bored with life. Unta az életet.
She wrote about her life as a nurse. Megírta, milyen volt az élete,

amikor ápolónő volt.
Don't worry about me. Ne aggódj miattam.
Can I speak to Jo, please? Beszélhetek Jo-val, kérem?

UNIT 15

���� IGEI SZERKEZETEK (Verb patterns)

1. Ige + főnévi igenév

I want to go home. Haza akarok menni.
We’d like to have a holiday. Szeretnénk nyaralni.
We’ve decided to get married. Elhatároztuk, hogy

összeházasodunk.
I hope to see you again soon. Remélem, hamarosan újra

találkozunk.
A további igék listája a tankönyv 127. oldalán található.

2. Ige + -ing

He enjoys / loves / likes sailing. Szeret vitorlázni.
It’s stopped raining. Elállt az eső.
It’s started raining. Eleredt az eső.

A további igék listája a tankönyv 127.oldalán található.

3. Melléknév + főnévi igenév
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It was nice to meet you. Örülök, hogy találkoztunk.
It’s easy to make mistakes. Könnyű hibát elkövetni.
It’s difficult to understand Nehéz megérteni,
what he’s saying. amit mond.

���� SAY AND TELL

A say ige jelentése: mond. Tárgyát mellékmondattal fejezhetjük ki.
In the letter Barbara said that the dinner party was lovely. 

Barbara azt írta a levélben,hogy a vacsora nagyon kellemes volt.
She said (that) they had a wonderful time.

Azt mondta, hogy remekül érezték magukat.

alany állítmány kötőszó tárgyi mellékmondat
She
He

said (that) she enjoyed the party.
I was wrong.

A tell ige jelentése: mond, elmesél, elmond valakinek valamit. Az ige
mellett mindig részeshatározó áll.

She told Alice (that) it was awful. Azt mondta Aliznak, hogy
szörnyű volt.

She told her (that) they didn't Elmondta neki, hogy nem
enjoy it. érezték jól magukat.

alany állítmány részes-
határozó

kötőszó tárgyi
mellékmondat

I

She
told

them

Bob
(that)

their English was
good.
she wanted to go
home.

���� HAVE TO /HAS TO (kötelesség, kötelezettség)
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Állító mondatokban a have to  (harmadik személyben a has to)
kötelességet, kötelezettséget fejez ki. Mivel a jelen idejű has to alak
már felvette a személyragot, az utána álló igét nem ragozzuk.

Policemen have to wear A rendőröknek egyenruhát kell
uniforms. viselni.
She has to work hard. Keményen kell dolgoznia.

Tagadó és kérdő mondatokban a do segédige megfelelő alakját
ragozzuk, a have to szerkezetet és a főigét nem.

Do you have to work? Kell dolgoznod?
He doesn’t have to sing. Nem kell énekelnie.

I
You
We
They

have to
don’t have to

work a lot.
He
She
It

has to
doesn’t have to

Do I / you /
we / they have to work a lot?

Does he / she /
it

���� ELÖLJÁRÓSZÓK (Prepositions)

I want to talk to you about Akarok valamiről beszélni veled.
something.
Tell me about their friends. Beszélj a barátaikról!
I have a problem with people Problémám van a postai
in the post office. dolgozókkal.
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