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BEVEZETŐ - Olvasd el!
Több mint 35 éve tanítok angol nyelvet, ebből
immár több mint 10 éve online programon
keresztül, és ez alatt az idő alatt több mint 120 ezer
ember tanult nálam, velem.
Ez a tengernyi tanuló tette lehetővé számomra
azt, hogy megtudjam, hol akadnak el a tanulók, mi a
leggyengébb pontjuk, és mely ponton tudok belépni,
hogy segíthessek.
Magántanárként is tisztában voltam azzal,
hogy a hallás utáni értés a legnagyobb mumus, de
online programom tanulóinak visszajelzései alapján
van igazán módom arra, hogy napi több ezer ember
haladását, gyengeségeit is nyomon tudjam követni.
Olyat még nem láttam, hogy valaki tökéletesen
beszél, de nem érti, amit mondanak. Olyat már igen,
hogy érti, amit mondanak, de nem tud megszólalni.
Gyakorlással minden fejleszthető, de a belépési pont
egy nyelvtanulásnál mindig a hallás. Lehet vele
vitatkozni, de csak meg kell figyelni, hogyan tanulja
a gyermek az anyanyelvét. Először hallgat, figyel,
majd utánoz, kezdi megérteni a hangok mögötti
jelentést, többször ismétlni, majd végül összereakja
a mondatot.
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Szinte minden tanuló arról panaszkodik, hogy
a legnagyobb problémája a hallás utáni értéssel és a
beszéddel van, és amit kívánnak tőlem, hogy lássam
el őket hallás utáni szövegekkel.
Sokáig nem értettem, miért nem elegendő az
oldalamon lévő több száz szöveg, párbeszéd, és az
intereneten bővelkedő hanganyagok millióiról nem
is beszélve.
Magántanárként addig tudok gyakoroltatni a
tanulóval egy-egy mondatszerkesztést, amíg úgy
nem érzem, hogy mehetünk tovább. Ki tudom
szúrni, ha nem ért egy szót, hiszen ott azonnal el fog
akadni.
Online tanfolyamokon, ahol adott egy
tananyag, ez lehetetlen. Rengeteg különböző tanuló
van, akik más és más sebességgel haladnak, tanulási
képességeik különbözőek, és még sorolhatán azokat
a dolgokat, amelyek az önálló tanulást nehezítik.
De egyre többen vannak, akik nem tudnak
tanárhoz járni ebben a rohanó világban, és keresik
az önálló tanulás lehetőségét, amivel fejlődhetnek.
Mégis miért a hallás utáni értés megy a
legnehezebben még egy haladó tanulónál is?
Mert nem eléggé gyakorolták be az alapvető
dolgokat hallás után, és a szavakat, kifejezéseket
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nem hallás után tanulták meg. Erről a Hogyan
fejleszd a hallás utáni értésed részben még
beszélek Neked.
Ez a gyakorló tankönyv akkor szól neked,
ha úgy érzed, a szavak mennek, önállóan
érted őket, de ha mondatban hallod, már
nehezen szűröd ki, nem tudod elkülöníteni
őket.
Ha még képtelen vagy összetett
mondatok megértésére, 5-10 mondatból álló
szövegek megértésére, akkor ez a könyv a
megfelelő lépcsőfok Neked.
Ha magadban fordítanod kell még az
egyszerűbb mondatokat is, akkor ez a könyv
neked való.
De ha akkor is szívből ajánlom, ha bár
eljutottál egy haladóbb szintre, évek óta nem
foglalkoztál vele, és szeretnél sikerélményt,
stabil alapokat, ahonnan magabiztosan
folytathatod a tanulást.
Rengetegen érzik úgy, hogy középfokon
vannak, de mégsem képesek megérteni egy ezen a
szinten lévő hanganyagot.
És pont itt a hiba. Elkezdenek középfokú
szinten hallgatni szövegeket, de mégsem értik. Mert
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önálló mondatokat sem értenek. Amint meghallják a
mondatot elkezdenek fordítani, amivel semmi gond
a tanulmányod elején, de erről le kell szoknod, mert
összefüggő szövegnél ezt már nem lehet tenni, nincs
rá idő.
Elegendő sikert kell összeszedned az egyszerű
feladatokból! Érezd magad biztonságban, legyél
magabiztos abban, hogy az egyszerűbb mondatokat
megérted.
Ez a könyv egy sorozat első kötete A1 szinten lévő
tanulók részére. Csak azokat a
mondatszerkesztéseket tettem bele, amelyeket ezen
a szinten elvárnak tőled, ezeket az
Mondatszerkesztés részben olvashatod el. Ha
úgy érzed, az előfeltételek nincsenek meg, akkor
szerezd be Óriás Gyakorlókönyveim első két
kötetét, és gyakorold be alaposan, mert itt
semmilyen magyarázat nem található, ez pusztán
gyakorlati könyv.
A1 szint leírása
Van egy úgynevezett Közös Európai Nyelvi
Referenciakeret (CEFR), amely pontosan leírja,
milyen szintek vannak, és milyen képességekkel kell
rendelkezned, ha azt a szintet elvégezted. E szerint
vannak felépítve a nyelvvizsgák is.
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Így lehetséges, hogy például a hallás utáni
értésed alacsonyabb fokon van, mint az olvasás
készséged. Mi magyarul három szintet
különböztetünk meg, ami kezdő, középhaladó,
haladó, és kész, maximum még az újrakezdőt
szoktuk használni, de az nem igazán mutatja a
képességed, csak azt közli, hogy valamikor már
tanultál, de hogy most éppen mit tudsz, az ebből
nem derül ki.
Az A1 szinten megérted a személyedre, a
családodra, a közvetlen környezetedre vonatkozó,
gyakran használt, egyszerű szavakat és
szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek
hozzád.
Ha Te, kedves tanulóm, abszolút kezdő vagy,
sosem tanultál angolul, a nulláról indulnál,
javaslom, hogy először tanfolyamom leckéivel kezdj,
hiszen a könyv nem olyan tankönyv, ami
elmagyarázza neked, mi miért van. Ez a könyv a
hallás utáni készséged fejleszti, segít
"kihallani" azokat a szavakat, amelyket
már korábban tanultál, és leírva megérted,
de hallás után nem, vagy nehezen, esetleg
fordítgatnod kell magadban.
Szükséged van ezekre a gyakorlatokra, ...
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1. ... ha - már nem vagy totál kezdő - meghallasz
egy egyszerű angol mondatot, de a szavakat is alig
tudod kiszűrni. (Fontos: ha még sosem tanultál
angolul, ez természetes, de akkor ne ezzel a könyvvel
indíts!)
2. ... ha önálló mondatokat is nehezen értesz,
vagy többszöri hallgatás után szűröd ki az
információt, de azt sem pontosan.
3. ... ha összefüggő két-három mondatból
nehezedre esik kiszűrnöd az információt, többszöri
meghallgatás után is.
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MONDATSZERKESZTÉS
Névmások (személyes, birtokos, mutató,
tárgyas
A „BE” ige jelen ideje
Névelők
A főnevek többes száma
Megszámlálható, megszámlálhatatlan
főnevek
Alap elöljárószavak (in, on, near stb)
HAVE GOT használata
there is/are szerkezet
some/any
A birtokos szerkezet
Folyamatos Jelen igeidő
Egyszerű Jelen igeidő
much/many/lot
can
Ötletek a gyakorlatokhoz - Hogyan tanulj!
Érdemes a könyv gyakorlatait többször
elvégezned. Ezek nem tesztek, amelyek a tudásod
tesztelik, ezek gyakorlatok!
Úgy képzeld el, mint a súlyemelést. Felemelsz 5
kilót, nyögsz, lihegsz, de végül is sikerült. Sikerülne
még egyszer? Még ötször? Elég erősek már az
izmaid, hogy tovább menj?
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Azokat a szavakat, melyeket nem értesz hallás
után, tanuld meg alaposan! Tehát, ha egy
gyakorlatot elvégeztél, akkor azonnal nézd
meg,minden szó rendben van-e. Ha nincs, ne menj
tovább, tanuld meg ezeket, a könyv végén van
szószedet is!
Az elakadásod egyébként nem a hallás utáni
értés okozza, hanem a szavak, csakis a szavak.
Minden feladatot addig gyakorolj, amíg 100%
lesz! Ne engedj meg magadnak még egyetlen hibát
sem, akkor sem, ha úgy érzed, tudod, de
figyelmetlen voltál! Minden legyen tökéletes! Töltsd
le a hanganyagot, mert így bárhol, bármikor
gyakorolhatod, megfigyelheted magadon, hogy már
nem csak a lassúbb, hanem a normál tempót is
érted. Először mindig a normál tempót hallhatod,
így tudod kiszűrni, hogy ezt már elsőre érted-e, vagy
pedig szükséged van a lassú tempóra. A
megoldókulcsban megtalálod a mondatokat
magyarul is, ha esetleg bizonytalan vagy, jól
értetted-e.
Ha még ezek a gyakorlatok is nagyon nehezen
mennek, akkor hiányoznak az alapok:
mondatszerkesztés és szavak. Ebben az esetben
szerezd be Óriás Gyakorlókönyvem első kötetét, és
tanuld meg alaposan! Utána gyere vissza ezekhez a
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gyakorlatokhoz, és már menni fog. Vagy iratkozz be
a tanfolyamomra, és még alapozd meg a szókincsed!
Ha döcögősen megy, nagyon lassan, esetleg
többször kell meghallgatnod egy-egy mondatot,
akkor mielőtt elvégeznéd a gyakorlatokat, hallgasd
meg a mondatokat, és igyekezz hangosan ismételni,
esetleg le is írhatod, mintha diktálás lenne! Így
könnyen ki tudod szúrni, mely szavakat nem érted.
Ha a beszédkészséged is szeretnéd fejleszteni,
akkor töltsd le a hanganyagot például a telefonodra,
és bárhol hallgathatod, vagy hangosan ismételheted
a hallottakat!

SIKERES GYAKORLÁST!
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6. FELADAT – BE ige
Hallgasd meg a mondatot, majd karikázd be, amit
hallasz. Hagytunk neked helyet, ha le szeretnéd írni
a mondatot!
1. a) she’s

b) he’s

2. a) he’s

b) it’s

3. a) small

b) short

4. a) ’s

b) ’re

5. a) they’re

b) there

6. a) here

b) we’re
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7. FELADAT – BE ige
Hallgasd meg a mondatot, majd pipáld ki azt a
képet, amelyikre igaz lehet! Utána írd le a hallott
mondatot!

1. a)

b)

2. a)

b)

3. a)

b)
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13. FELADAT
Hallgasd meg a mondatot, majd döntsd el, hogy a
magyar fordítás megfelel-e az igazságnak! Majd
írd is le az angol mondatot!
1. A fekete macska szomjas.

2. A kicsi asztal nem fehér.

3. Ez a kicsi könyv régi?

4. A szegény diák éhes.

5. Az az idős férfi nem szegény.

6. A kutya éhes.
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15. FELADAT
Nézd meg a képet, hallgasd meg a mondatot, és
pipáld ki, ha igaz! Majd írd le a mondatot!

1.

2.
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3.

4.

5.

6.
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22. FELADAT – elöljárószavak
Hallgasd meg a mondatot, és nézd meg a képet,
majd döntsd el, hogy az állítás igaz vagy hamis!
Utána írd is le a mondatot!

1.

2.

3.
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27. FELADAT – elöljárószavak
Pipáld ki a hallott angol mondat fordítását!
1.
a) A lányok a bank előtt vannak.
b) A lány a bank előtt van.
2.
a) A macskák az ablak előtt vannak.
b) A macska az ablak előtt van.
3.
a) Az autó előtt vannak.
b) Az autók előtt van.
4.
a) Mi van a bank előtt?
b) Watt úr a bank előtt van.
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29. FELADAT – have/has got
Hallgasd meg a mondatokat, és írd le, hogy a
HAVE vagy a HAS igét hallod-e!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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42. FELADAT – some, any
Nézd meg a képet, hallgasd meg a mondatot, és
döntsd el, hogy a hallottak TELJESEN illenek-e a
képhez! Ha igen, tegyél egy √ jelet, ha nem, akkor
tegyél egy X jelet.

Példa: He's sad. There's a letter in
his hand. Szomorú. Levél van a kezében. √

1.
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2.

3.

4.
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53. FELADAT
Hallgasd meg a mondatot, és pipáld ki azt a képet,
amelyikre illik a mondat!

1.

2.

3.
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58. FELADAT
Hallgasd meg a mondatokat, és tegyél a vonalra
egy pipát, ha tagadó mondatot hallasz! Ezután írd
le a mondatokat!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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61. FELADAT – mutató névmások
Hallgasd meg a mondatot, és húzd alá azt a szót,
amit hallasz.
1. this

these

2. this

these

3. this

these

4. this

these

5. this

these

6. this

these

7. this

these

8. this

these

9. this

these

10. this

these

11. this

these
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74. FELADAT – birtokos szerkezet
Birtokos szerkezeteket fogsz hallani. Tegyél egy √
jelet, ha illik a képhez, és tegyél egy X jelet, ha nem!

Példa: Ann’s chair X

1.

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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A KÖNYV SZÓKINCSE
alarm clock ébresztőóra

because - mert
bed - ágy

always - mindig

bedroom - hálószoba

apple - alma

black - fekete

armchair - fotel,
karosszék

big - nagy

artist - festő

biscuit - keksz

attic - padlás

board - tábla

at home - otthon

boiled egg - főtt tojás

baby - baba

bottle - üveg, palack

bad - rossz

box - doboz

bag - táska

bowl - tál

ball - labda

boy - fiú

banana - banán

bread - kenyér

bank - bank

breakfast - reggeli

basket - kosár

brother - fivér

bathroom fürdőszoba

bus - busz

bathtub - fürdőkád

cafe - kávézó

be at work - dolgozik

cake - sütemény

butter - vaj

beautiful - gyönyörű
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calendar - naptár

computer számítógép

camera fényképezőgép

cooker - tűzhely

carpet - szőnyeg

cottage cheese túró

cat - macska

counter - pult

car - autó
chair - szék

credit card hitelkártya

cheese - sajt

cup - csésze

chicken - csirke

cupboard - szekrény

child - gyerek
children - gyerekek

daughter - lánya
valakinek

church - templom

day - nap

cigarette - cigaretta

desk - íróasztal

cinema - mozi

dining room - étkező

city - város

dirty - koszos

clever - okos

do - tesz, csinál

clock - óra

doctor - orvos

clothes - ruhaneműk

dog - kutya

coat - kabát

door - ajtó

coffee - kávé

drink - iszik

colour - szín

dustbin - szemetes
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eat - eszik

floor - padló

egg - tojás

fruit - gyümölcs

empty - üres

garden - kert

every - minden

German - német

expensive - drága

girl - lány

farm - farm, tanya

glass - pohár

fat - kövér

glasses - szemüveg

father - apa

good - jó

fifteen - tizenöt

grandfather nagyapa

fish - hal
five - öt

grandmother nagymama

flat - lakás

green - zöld

floor - padló

gun - fegyver

flower - virág

hair - haj

food - élelem

hand - kéz

fork - villa

happy - boldog

four - négy

hat - kalap, sapka

fox - róka

have lunch - ebédel

fresh - friss

here - itt, ide

fridge - hűtő

honey - méz

friend - barát

hospital - kórház
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hot - forró

like - szeret, kedvel

hotel - szálloda

little - kicsi

house - ház

living room nappali

hundred - száz

long - hosszú

Hungarian - magyar

lots - sok

hungry - éhes

love - imád

husband - férj

man - férfi, ember

ice - jég

married - házas

ice-cream - fagyi

meat - hús

in front of - előtt

men - férfiak

Italian - olasz

milk - tej

jam - lekvár

money - pénz

jar - (befőttes)üveg

mother - anya

job - foglalkozás

mug - bögre

juice - gyümölcslé

music - zene

key - kulcs

name - név

kitchen - konyha

near - közel

knife - kés

new - új

lady - hölgy

nice - szép, kedves

lamp - lámpa

neighbour szomszéd

letter - levél
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next to - mellett

poor - szegény

newspaper - újság

post office - posta

now - most

pot - lábos

number - szám

potato - krumpli

office - iroda

pretty - csinos

old - régi

read - olvas

onion - hagyma

red - piros

open - nyitva

restaurant - étterem

over there - amott

rich - gazdag

paper - papír

river - folyó

park - park

Rome - Róma

pen - toll

room - szoba

pencil - ceruza

rose - rózsa

people - emberek

sad - szomorú

pepper - paprika

salt - só

photo - fénykép

sandwich - szendvics

picture - kép

school - iskola

piano - zongora

secretary - titkár,
titkárnő

plate - lapos tányér

shelf - polc

play - játszik

shop assistant eladó

pocket - zseb
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shop - bolt

teapot - teáskanna

short - alacsony

telephone - telefon

sink - mosogató

television - televízió

sister - lánytestvér

ten - tíz

sleep - alszik

that - az

small - kicsi

these - ezek

snowman - hóember

thin - vékony

sofa - heverő

thirsty - szomjas

some - valamennyi

thirty - harminc

something - valami

this - ez

soup - leves

three - három

Spain Spanyolország

toast - pirítós
toilet - vécé

spinach - spenót

tomato - paradicsom

spoon - kanál

town - város

street - utca

twenty - húsz

student - diák

two - kettő

suitcase - bőrönd

ugly - csúnya

supermarket szupermarket

umbrella - ernyő

table - asztal

under - alatt

teacher - tanár

vegetable - zöldség
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very - nagyon
wall - fal
want - akar, kér
water - víz
wife - feleség
wine - bor
wives - feleségek
what? - mi?
where? - hol?
white - fehér
who? - ki?
work - olvas
year - év
yellow - sárga
young - fiatal
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