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Noémiangol angol-magyar szótár
frissen kezdőknek és újrakezdőknek

vip.onlineangol.com

2

Kedves Tanuló!
Ezt a szótárt kifejezetten frissen kezdőknek és újrakezdőknek készítettem
tanfolyamom első szintjéhez. Összesen 144 szót tartalmaz, és minden
szónál egy képet is találsz, ami segíti a szavak rögzítését.
Azoknak, akik most kezdik kaladjukat az angol nyelvtanulással, vagy
éppenséggel újrakezdők, és még nem sokat tudnak, igen nehéz olyan
szótárt találni, ami az ő szintjüknek megfelelő, és a szavak rengetegében
bizony eltévednek.
A tanfolyamon is megtalálod ezeket a szavakat, ahol meghallgathatod
őket, és a leckékben mondatokban is használjuk.
Az angol szavak mellett sokszor nem csak a magyar megfelelőjét látod,
hanem kisebb-nagyobb leírást is, hiszen fontosnak tartom, hogy tényleg
értsd az adott angol szót, ne csak bemagold a magyar megfelelőjét.
Mivel az angol kiejtés nagyrészt különbözik a magyar kiejtéstől, fontos,
hogy tisztában legyél az angol hangok kiejtésével. A tanfolyamomon
ezt is begyakorolhatod hanganyag és/vagy videó segítségével.
Ezt szeretném is kihangsúlyozni, mennyire fontos. Az írott betűk nem
fogják segíteni a kiejtésed, márpedig a nyelvet főleg beszédre használjuk,
és ahhoz, hogy megértsd és te is tudd használni, ahhoz fontos a kiejtés
elsajátítása.
Tanfolyamomon tanulhatsz az angol hangokról, és ott írom le részletesen,
hogyan is kell kiejteni, és a videókon megfigyelheted, segítségükkel
begyakorolhatod, ezért itt, ebben a szótárban részletesen nem beszélek
róla.
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A SZÓTÁR HASZNÁLATA
Az angol és a magyar megfelelőjét vastagon szedett betűvel látod, a
szófajt és a példamondatokat pedig dőlt betűvel szedtük. Fontosnak
tartom, hogy tudd, mi a melléknév, főnév, ige stb., mivel sok angol
szónak több jelentése is van, annak ellenére, hogy e szótár egy-egy
jelentést tartalmaz. A későbbiekben ez nagy segítségedre lesz, mert ha új
szót kell majd keresned egy nagyobb szótárból, akkor nem fogsz
megijedni, hogy most melyiket is válaszd.
Kerek zárójelben () az ugynevezett butított kiejtés van, ami csak azért
létezik, hogy azok a tanulók, akik a szótári kiejtési jeleket nem ismerik, ők
is körülbelüli képet kapjanak a kiejtésről. De nem győzöm hangsúlyozni,
hogy a tanfolyam leckéjében hallgasd meg a szót, mert az a legpontosabb,
és a kiejtést is a tanfolyamomon tudod begyakorolni.
Dőlt zárójelben van az a kiejtés //, amit a legtöbb szótárban is megtalálsz.
Vannak olyan tanulók, akiknek ennek használata nem okoz nehézséget,
ezért ezt is beletettem a szótárba.
Előfordulnak olyan szavak, amelyek képi megjelenítése nehéz, vagy
nehezebb mint egy főnév vagy ige esetében. Én ilyenkor is igyekeztem
egy-egy képet beilleszteni, ilyenkor a példamondat, a kép és a leírás is
segíti neked a szó job megértését, és így jobban megmaradnak ezek a
szavak is.
A szótárt ne önállóan használd, hanem a leckékkel együtt, vagy
akár ismétlésként is használhatod!
A szótár végén megtalálod az angol szavakat felsorolásként is, hogy lásd,
milyen szavakat tartalmaz ez a szótár.
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AND
(önd, ön, end) /ənd, ən; hangsúlyosan: ænd/ két szót, mondatrészt,
gondolatokat köt össze – és
Mary and John are happy. – Mary és John boldogok.

APPLE
(‘epöl) /ˈæpəl/ főnév alma
Are these apples red? – Ezek az almák pirosak?
Have you got any apples? – Vannak almáid?

ARMCHAIR
(’ámcheö $ ármcser) /ˈɑːmtʃeə $ ˈɑːrmtʃer/ főnév olyan szék, amelynek
van karfája: fotel, karosszék
This armchair is nice. – Ez a fotel szép.
Is there an armchair in this room? –Van karosszék ebben a szobában?
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BAD
(bed) /bæd/ melléknév arra mondjuk, ami kellemetlen, rossz az íze, de
arra is, ami valószínűleg problémát okoz – rossz
This food is very bad. – Ez az étel nagyon rossz.
This boy is bad. – Ez a fiú rossz.
The weather is bad. – Rossz az idő.
Is that pizza good? No, it isn’t. It’s very bad. – Jó az a pizza? Nem.
Nagyon rossz.

BAG
(beg) /bæg/ főnév táska
I have got a new bag. – Van egy új táskám.
Is this bag expensive? – Drága ez a táska?
Where are the bags? They’re on the armchair. – Hol vannak a táskák? A
fotelen vannak.
Why is your cat in the bag? – Miért van a macskád a táskában?
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BALL
(ból) /bɔːl/ főnév labda
There are three balls in the garden. – Három labda van a kert.
Where is my red ball? Hol van a piros labdám?

BANK
(benk) /bæŋk/ főnév bank
The bank is near the school. – A bank közel van az iskolához.
Is there a bank next to the supermarket? – Van bank a szupermarket
mellett?

BASKET
(bászkit) /ˈbɑːskɪt/ főnév kosár
There are green apples in that basket. – Zöld almák vannak abban a
kosárban.
The basket is near the fridge. – A kosár közel van a hűtőhöz.
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BATHROOM
(bathrúm) /ˈbɑːθrʊm/ főnév fürdőszoba
Is there a bathtub in your bathroom? – Van fürdőkád a
fürdőszobádban?
My bathroom is not big. – A fürdőszobám nem nagy.
What are there in your bathroom? – Mik vannak a te fürdőszobádban?
Is the dog in the bathroom? – A kutya a fürdőszobában van?

BATHTUB
(báthtáb ) /ˈbɑːθtʌb $ ˈbæθtʌb/ főnév fürdőkád
There isn't a bathtub in the bathroom. – Nincs fürdőkád a
fürdőszobában.
Our bathtub is small. – A fürdőkádunk kicsi.
Is the bathtub black? Fekete a fürdőkád?

vip.onlineangol.com

8

BELOW
(bi 'löu $ bi’lou) /bɪˈləʊ $ bɪˈloʊ/ elöljárószó szintben lejjebb mint
valami más – alatta
(A képen egy krumplit látsz, ami a föld alatt terem: Potatoes grow below
ground. – A krumpli a föld alatt terem. )
További példák: The cafe is below the office. – A kávézó az iroda alatt
van.
A lot of animals live below ground. – Sok állat él a föld alatt.
I can hear voices below my window. – Hangokat hallok az ablakom
alól.

BIG
(big) /bɪg/ melléknév nagy
The elephant is big and fat. – Az elefánt nagy és kövér.
This apple isn’t big. – Ez az alma nem nagy.
There’s a big plate on the counter. – Egy nagy tányér van a pulton.
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BLACK
(blek) /blæk/ melléknév fekete
This is a black cat. – Ez egy fekete macska.
There are three black glasses on the kitchen table. – Három fekete pohár
van a konyhaasztalon.

BOARD
(bód $ bórd) /bɔːd $ bɔːrd/ table
What is that on the board? – Mi az a táblán?
This board is green. – Ez a table zöld.

BOOK
(buk) /bʊk/ főnév könyv
My books are on the shelf. – A könyveim a polcon vannak.
There are lots of books on the shelves. – Sok könyv van a polcokon.
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BOTTLE
/ˈbɒtl $ ˈbɑːtl/ főnév folyadék tárolására alkalmas (általában
műanyagból vagy üvegből készült) hengeres edény – üveg
There are three bottles on the table. – Három üveg van az asztalon.

BOX
(boksz $ báksz) /bɒks $ bɑːks/ főnév doboz
The boxes are next to the table. – A dobozok az asztal közelében vannak.

BOY
(boj) /bɔɪ/ főnév fiú: This boy is happy. – Ez a fiú boldog.
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BREAD
(bred) /bred/ megszámlálhatatlan főnév kenyér
There isn’t any bread in the cupboard. – Nincs kenyér a szekrényben.

BUT
(bát) /bʌt/ kötőszó de, viszont, hanem:
I am not hungry, but I'm thirsty. – Nem éhes vagyok, hanem szomjas.

CAFÉ vagy CAFE
(’keféj $ ke’féj, kö’féj) /ˈkæfeɪ $ kæˈfeɪ, kəˈfeɪ/ főnév kávézó
Mary and Helen are in that café. – Mary és Helen abban a kávézóban
van.
Megjegyzés: A brit angolban a köznapi nyelvben a kávézó neve: caff
(kef) /kæf/
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CALENDAR
(’kelöndö $ ’kelöndör) /ˈkæləndə $ ˈkæləndər/ főnév naptár
Where is my new calendar? – Hol van az új naptáram?
These calendars are very bad. – Ezek a naptárak nagyon rosszak.

CAT
(ket) /kæt/ főnév macska
Mary has got two cats. – Mary-nek két macskája van.
Is this cat hungry? – Éhes ez a macska?

CAR
(ká $ kár) /kɑː $ kɑːr/ főnév autó
I have got a red car. – Piros autóm van.
These cars are beautiful. – Ezek az autók szépek.
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CHAIR
(cseö $ cser) /tʃeə $ tʃer/ főnév szék
That chair is not very nice. – Az a szék nem nagyon szép.
The chairs are near the table. – A székek közel vannak az asztalhoz.

CHICKEN
(csikin) /ˈtʃɪkɪn/ megszámlálható főnév, ha 1. megszámlálhatatlan
főnév a madár húsa, amit megeszünk – csirke(hús)
The cat has got some chicken on its plate. – A macskának csirke van a
tányérján.
2. az a madár, aminek a húsát megesszük, ilyenkor megszámlálható
főnév – csirke
These chickens are very sad. – Ezek a csirkék nagyon szomorúak.
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CHILD
(csájld) /tʃaɪld/ főnév gyerek, gyermek
This child has got a new ball. – Ennek a gyereknek új labdája van.
These children are very happy. – Ezek a gyerekek nagyon boldogok.
Megjegyzés: rendhagyó többes számú főnév, többes száma: children
(‘csildrön) /ˈtʃɪldrən/ gyerekek

CHURCH
(csőcs $ csőrcs) /tʃɜːtʃ $ tʃɜːrtʃ/ főnév – keresztény vallási ceremóniákra
épült épület – templom
There are two churches in this town. – Ebben a városban két templom
van.
The men and the women are in church. – A férfiak és nők a templomban
vannak.
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CINEMA
(‘szinömö) /ˈsɪnəmə/ főnév mozi
Is there a cinema near hear? – Van a közelben mozi?
There are ten cinemas in this town. – Tíz mozi van ebben a városban.

CLOCK
(klok) /klɒk/ főnév óra (pl. ami a falon van, vagy asztalon, de nem a
karóra)
Have they got a clock in the bathroom? – Van órájuk a fürdőszobában?

COFFEE
(‘kafi) /ˈkɒfi/ főnév kávé
Is there any coffee at home? – Van itthon kávé?
Megjegyzés: coffee szó lehet megszámlálható és megszámlálhatatlan
főnév is. Ha az anyagról vagy a folyadékról van szó, akkor
megszámlálhatatlan, de ha például egy csésze kávét rendelsz, akkor már
megszámlálható: Two coffees, please! – Két csésze kávét kérek.
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COOKER
(‘kukö $ ‘kukör) /ˈkʊkə $ kʊkər/ főnév (brit angol) tűzhely (amerikai
angolban: stove (sztöuv $ sztouv) /stəʊv $ stoʊv/
There is a new cooker in my kitchen. – Új tűzhely van a konyhámban.

COUNTER
(‘káuntö $ ‘káuntör) /ˈkaʊntə $ ˈkaʊntər/ főnév hosszú, lapos felület egy
bútor tetején, főleg konyhában: (konyha)pult, munkalap
My kitchen counter is green. – A konyhapultom zöld.
Megjegyzés: counter szót főleg az amerikai angol használja, a brit
angolban ez a szó: worktop ('wőktop) /ˈwɜːktɒp/

CUP
(káp) /kʌp/ főnév csésze
Mary has got some cups on the shelf. – Mary polcán vannak csészék.
This is a white cup. – Ez egy fehér csésze.
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CUPBOARD
(‘káböd $ ‘kábörd) /ˈkʌbəd $ ˈkʌbərd/ szekrény (ajtós szekrény,
amelyben polcok is lehetnek)
What is there in this cupboard? – Mi van ebben a szekrényben?

DESK
(deszk) /desk/ főnév íróasztal
There is some paper on my desk. – Van papír az íróasztalomon.

DIRTY
(‘dőti $ ‘dőrti) /ˈdɜːti $ ˈdɜːrti/ melléknév koszos, piszkos
This boy has got dirty shoes. – Ennek a fiúnak koszosak a cipői.
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DOCTOR
(‘dáktö $ ‘dáktör) /ˈdɒktə $ ˈdɑːktər/ főnév orvos
My husband is a doctor. – A férjem orvos.

DOG
(dag $ daag) /dɒɡ $ dɒːɡ/ főnév kutya
I have got a dog and two cats. – Egy kutyám és két macskám van.

DOOR
(dó $ dór) /dɔː $ dɔːr/ főnév ajtó
This door is not open. – Ez az ajtó nincs nyitva.
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DUSTBIN
(‘dásztbin) /ˈdʌstbɪn/ főnév szemetes (főleg brit angolban, amerikai
angolban: trash can)
Is there a dustbin in your kitchen? – Van szemetes a konyhádban?

EGG
(eg) /eɡ/ főnév tojás
Are there any eggs at home? – Van itthon tojás?

FARM
(fám $ fárm) /fɑːm $ fɑːrm/ főnév házzal, földdel együtt lévő terület, ahol
különböző zöldséget, gyümölcsöt, gabonát termesztenek vagy/és
állatokat tenyésztenek farm, tanya
He has got some vegetables in his farm. – A farmján vannak zöldségei.

vip.onlineangol.com

20

FATHER
(‘fáðö $ ‘fáðör) /ˈfɑːðə $ ˈfɑːðər/ főnév apa
My father is a good man. – Az apám jó ember.

FISH
(fis) /fɪʃ/ főnév hal
I love fish. – Imádom a halat.
There are lots of fishes in the sea. – A tengerben sok hal van.
Megjegyzés: általában megszámlálhatatlanként használjuk a fish szót.
Megszámlálható, ha halfajtákról beszélsz, nem úgy általában halról, vagy
halhúsról.

FLOWER
(‘fláuö $ ‘fáuör) /ˈflaʊə $ ˈflaʊər/ főnév virág
Have you got any flowers in your kitchen? – Van virág a szobádban?
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FOOD
(fúd) /fuːd/ megszámlálhatatlan főnév élelmiszer, étel, ennivaló
There isn’t any food at home. – Nincs itthon ennivaló.

FORK
(fók $ fórk) /fɔːk $ fɔːrk/ főnév villa
Is there a fork next to your plate? – Van villa a tányérod mellett?

FOX
(foksz) /fɒks/ főnév róka
The fox is near the chickens. – A róka a csirkék közelében van.
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FRESH
(fres) /freʃ/ melléknév friss
Is this orange juice fresh? – Friss ez a narancslé?

FRIDGE
(fridzs) /frɪdʒ/ főnév hűtő
There is not any food in the fridge. – Nincs étel a hűtőben.

FRIEND
(frend) /frend/ főnév barát
My dog is my friend. – A kutyám a barátom.
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FRUIT
(frút) /fruːt/ főnév gyümölcs
I like fruit. – Szeretem a gyümölcsöt.
Megjegyzés: a fruit szó általában megszámlálhatatlan. Ne mondd azt, I
like fruits. Helyesen: A fruit szó akkor megszámlálható, ha bizonyos
típusú gyümölcsökről beszélsz.

GARDEN
('gádn $ 'gárdn) /ˈɡɑːdn $ ˈɡɑːrdn/ főnév kert
There is fruit and there are vegetables in the garden. – Zöldségek és
gyümölcsök vannak a kertben.

GIRL
(gől $ gőrl) /ɡɜːl $ ɡɜːrl/ főnév lány
There are ten girls in my class. – Az osztályomban tíz lány van.
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GLASS
(glass $ glesz) /ɡlɑːs $ ɡlæs/ főnév pohár
There is some wine in my glass. – Bor van a poharamban.

GOOD
(gud) /gʊd/ melléknév valami olyasmire mondjuk, ami kellemes, mint pl.
valaminek az íze, vagy ami érdekes, pl egy könyv, vagy film – jó
Is that a good book? – Az egy jó könyv?

GREEN
(grín) /griːn/ melléknév zöld
The walls are green in my room. – Szobámban a falak zöldek.
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GUN
(gán) /ɡʌn/ főnév fegyver
Where is his gun? – Hol van a fegyvere?

HAIR
(heö $ her) /heə $ her/ megszámlálhatatlan főnév haj
Her hair is very nice. – A haja nagyon szép.

HAMBURGER
(‘hembőgö $ ‘hembőrgör) /ˈhæmbɜːɡə $ ˈhæmbɜːrɡər/ főnév
hamburger
The hamburger is on the plate. – A hamburger a tányéron van.

vip.onlineangol.com

26

HAPPY
(‘hepi) /ˈhæpi/ melléknév boldog, vidám: My mother is a happy
woman. – Az anyám boldog asszony.

HAT
(het) /hæt/ főnév kalap: Is this my hat here? – Ez itt az én kalapom?

HERE
(hiö $ hír) /hɪə $ hɪr/ határozószó itt, ide
I’m here. – Itt vagyok.
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HOTEL
(höu'tel $ hou’tel) /həʊˈtel $ hoʊˈtel/ főnév szálloda
This hotel is very good. – Ez a szálloda nagyon jó.

HOUSE
(háusz) /haʊs/ főnév olyan épület, amelyben általában egy család lakik –
ház
There are four rooms in our house. – Négy szoba van a házunkban.

HUNGARIAN
(hán'geöriön) /hʌŋˈɡeəriən/ melléknév magyar: This food is
Hungarian. – Ez az ennivaló magyar.
Megjegyzés: az angol nyelvben a nemzetiségek nevét nagy kezdőbetűvel
írják.
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HUNGRY
(‘hángri) /ˈhʌŋɡri/ melléknév éhes
My husband is very hungry. – A férjem nagyon éhes.

IN
(in) /ɪn/ elöljárószó valamilyen hely, terület, körülkerített rész
belsejében, benne: The cat has got a fish in a bowl. – A macskának van
egy hala a tálban.

IN FRONT OF
(infrántav) /ɪn frʌnt əv/elöljárószó valami vagy valaki előtt
James has got an armchair in front of his TV. – James-nek van egy
fotelja a tévéje előtt.
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JUG
(dzság) /dʒʌɡ/ főnév olyan edény, amiben vizet vagy tejet, vagy egyéb
folyadékot tárolunk, esetleg ebben szolgáljuk fel, általában füle is van –
kancsó
Where is my old jug? – Hol a régi kancsóm?
Megjegyzés: amerikai angolban: pitcher (’picsör) /ˈpɪtʃər/

KITCHEN
(’kicsin) /ˈkɪtʃɪn/ főnév konyha
Are the cupboards brown in your kitchen? – A szekrények barnák a
konyhádban?

KNIFE
(nájf) /naɪf/ kés (többes szám: knives (nájvz) /naɪvz/)
There are two knives near the sink. – A mosogató közelében két kés van.
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LAMP
(lemp) /læmp/ főnév lámpa
My new lamp is yellow. – Az új lámpám sárga.

LONG
(lon) /lɒŋ/ melléknév hosszú
Is this pullover long? – Hosszú ez a pullóver?

LOVE
(láv) /lʌv/ megszámlálhatatlan főnév szerelem, szeretet
Tom is in love with Mandy. – Tom szerelmes Mandy-be.
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MAN
(men) /mæn/ főnév férfi: The man is next to the wall. – A férfi a fal
mellett van.
Megjegyzés: többes száma: men (men) /men/

MEAT
(mít) /miːt/ megszámlálhatatlan főnév hús
This meat is very good. – Ez a hús nagyon jó.

MILK
(milk) /mɪlk/ megszámlálhatatlan főnév tej
Is there any milk in that cup? – Van abban a csészében tej?
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MONEY
(máni) /ˈmʌni/ megszámlálhatatlan főnév pénz
Is there any money on the kitchen counter? – Van pénz a konyhapulton?
Megjegyzés: ha valamilyen pénznemről beszélsz, az már
megszámlálható főnév.

MOTHER
(‘máðö $ ‘máðör) /ˈmʌðə $ ˈmʌðər/ főnév anya
His mother is very happy now. – Az édesanyja nagyon boldog most.

MUSIC
(mjúzik) /ˈmjuːzɪk/ megszámlálhatatlan főnév zene
This music is not very good. – Ez a zene nem nagyon jó.
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NEAR
(niö $ nír) /nɪə $ nɪr/ határozószó, elöljárószó közel valamihez
This man is near the table. – Ez a férfi az asztal közelében van.

NEIGHBOUR
(‘néjbö $ ‘néjbör) /ˈneɪbə $ ˈneɪbər/ főnév szomszéd
My neighbour is a very good friend. – A szomszédom nagyon jó barát.
Megjegyzés: az amerikai angol így írja ezt a szót: neighbor

NEW
(njú) /njuː/ melléknév új
This is our new armchair. – Ez a mi új fotelünk.
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NEXT TO
(neksztö) /neksttə/ elöljárószó mellett, mellette
The man is next to the box. – A férfi a doboz mellett van.

NICE
(nájsz) /naɪs/ melléknév vonzó, kellemes, jó ránézni – szép
This woman is very nice. – Ez a nő nagyon szép.

NOSE
(nöuz $ noúz) /nəʊz $ noʊz/ főnév orr
Her nose is very long. – Nagyon hosszú az orra.
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NOW
(náú) /naʊ/ határozószó nem a múltban vagy a jövőben, hanem a
jelenben – most, éppen
They are talking now. – Éppen beszélgetnek.

OFFICE
(‘ofisz $ ‘afisz) /ˈɒfɪs $ ˈɒːfɪs/ főnév iroda
There is a desk and a telephone in my office. – Van íróasztal és telefon
az irodámban.

OF COURSE
(öv 'kórsz) /əv 'kɔːs/ valami olyan bemutatására, ami már ismert, vagy
tudott vagy ami nem meglepő – természetesen, persze
This is a bad dog. – Of course it is. / Ez egy rossz kutya. Hát persze,
hogy az.
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OLD
(öuld $ ould) /əʊld $ oʊld/ melléknév idős, öreg, régi
My grandfather is very old. – A nagyapám nagyon öreg.

ON
(an) /ɑːn/ elöljárószó valamin, valamilyen felületen rajta
My dog is on the sofa. – A kutyám a heverőn van.

ONION
(‘ánjön) /ˈʌnjən/ főnév vöröshagyma
There is an onion next to the apple. – Van hagyma az alma mellett.
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OPEN
(‘öupön $ ‘oupön) /ˈəʊpən $ ˈoʊpən/ melléknév nyitva
This door is open. – Ez az ajtó nyitva van.

PAPER
(‘péjpö $ ‘péjpör) /ˈpeɪpə $ ˈpeɪpər/ megszámlálhatatlan főnév papír
(nincs többes száma, és nem rakhatsz elé határozatlan névelőt sem:
HIBÁS: There is a paper on the desk. HELYES: There is paper on the
desk. – Van papír az asztalon.)

PARK
(pák $ párk) /pɑːk $ pɑːrk/ főnév park
There are two people in the park. – Két ember van a parkban.
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PEN
(pen) /pen/ főnév toll
Is this pen black or blue? – Ez a toll fekete vagy kék?
Mary hasn’t got a new pen. – Mary-nek nincs új tolla.

PENCIL
(‘penszöl) /ˈpensəl/ főnév ceruza
This pencil is very bad. – Ez a ceruza nagyon rossz.

PHOTO (‘föutöu $ ‘foútoú) /ˈfəʊtəʊ $ ˈfoʊtoʊ/ főnév fénykép, fotó
Where are my photos? – Hol vannak a fényképeim?
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PLATE
(pléjt) /pleɪt/ főnév lapos, általában kerek edény, amiből eszünk, vagy
tálalásra is használjuk: tányér, lapostányér
There are some plates in that cupboard. – Abban a szekrényben vannak
tányérok.

POCKET
(‘pokit $ ‘pakit) /ˈpɒkɪt $ ˈpɑːkɪt/ főnév zseb
What is in your pocket? – Mi van a zsebedben?

POOR
/pɔːr $ pʊr / (pór $ púr) melléknév szegény
Your father is very poor. – Az apád nagyon szegény.
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POST OFFICE
(‘pöuszt $ ,ofisz ‘pouszt ,afisz) /ˈpəʊst ,ɒf.ɪs $ ˈpoʊst ɒːfɪs/ főnév posta
The post office is next to the bank. – A posta a bank mellett van.

POT
(pot) /pɒt/ főnév bármilyen főzésre használt edény, ami kerek, mély, és
általában fémből készült – lábas, főzőedény
This pot is very old. – Ez a lábas nagyon régi.

PRETTY
(‘priti) /ˈprɪti/ melléknév jó ránézni, kellemes a szemnek – csinos
John’s got a pretty daughter. – Johnnak csinos lánya van.
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RED
(red) /red/ melléknév piros, vörös
I’ve got a red apple. – Van egy piros almám.

RESTAURANT
(‘resztörant) /ˈrestərɒnt/ főnév étterem
Where is the new restaurant? – Hol van az új étterem?

RICH
(rics) /rɪtʃ/ melléknév sok pénze, vagy sok tulajdona van – gazdag
That man is very rich. – Az a férfi nagyon gazdag.
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ROSE
(röuz $ roúz) /rəʊz $ roʊz/ főnév rózsa
This rose is very nice. – Ez a rózsa nagyon szép.

SALT
(szólt) /sɒlt/ megszámlálhatatlan főnév só
The salt is on the table near the plate. – A só az asztalon van, a tányér
közelében.

SCHOOL
(szkúl) /skuːl/ főnév iskola
Is the school near your house? – Az iskola közel van a házatokhoz?
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SHELF
(self) /ʃelf/ többes szám: shelves főnév polc
There are some books on the shelf. – Könyvek vannak a polcon.

SHORT
(sót $ sórt) /ʃɔːt $ ʃɔːrt/ melléknév nem elég hosszú – rövid
This bed is very short. – Ez az ágy nagyon rövid.

SHORT
(sót $ sórt) /ʃɔːt $ ʃɔːrt/ valaki termete az átlagnál kisebb – alacsony
This man is very short. – Ez a férfi nagyon alacsony.
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SISTER
(‘szisztö $ ‘szisztör) /ˈsɪstə $ ˈsɪstər/ főnév leánytestvér
My sister is a good girl. – A testvérem jó lány.

SNOW
(sznöu $ sznou) /snəʊ $ snoʊ/ megszámlálhatatlan főnév hó
There is snow in our garden. – Hó van a kertünkben.

SPOON
(szpún) /spuːn/ főnév kanál
Have you got a spoon in your kitchen? – Van kanál a konyhádban?
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STREET
(sztrít) /striːt/ főnév olyan út a városokban, amelynek két oldalán
épületek vannak, és amelyek elég közel vannak egymáshoz – utca
There aren’t any men and women in this street. – Nincsenek férfiak és
nők ebben az utcában.

STUDENT
(‘sztjúdönt $ ‘sztudönt) /ˈstjuːdənt $ ˈstuːdənt/ főnév olyan személy, aki
főiskolán, egyetemen tanul, vagy általában tanul valahol – tanuló
My son is a student. – A fiam tanuló.

SUPERMARKET
('szúpö,mákit $ ‘szúpör,márkit) /ˈsuːpəˌmɑːkɪt $ ˈsuːpərˌmɑːr kɪt/
főnév szupermarket
There is a supermarket near my house. – A házamhoz közel van egy
szupermarket.
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TABLE
(téjbl) /ˈteɪbəl/ főnév asztal
Is this a new table in your kitchen? – Ez egy új asztal a konyhádban?

TEACHER
(‘tícsö $ ‘tícsör) /ˈtiːtʃə $ ˈtiːtʃər/ főnév tanár
Is your father a teacher in this school? – Az apád tanár ebben az
iskolában?

TEAPOT
(‘típot) /ˈtiːpɒt/ teáskanna
The teapot is on the counter. – A teáskanna a konyhapulton van.
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TEA TOWEL
(títáuöl) /tiː taʊəl/ főnév konyharuha
This tea towel is dirty. – Ez a konyharuha koszos.
Megjegyzés: a brit angolban még: tea cloth, az amerikai angolban
még: dishtowel)

TELEPHONE
(‘telöföun $ ‘telöfoun) /ˈteləfəʊn $ ˈteləfoʊn/ főnév telefon
This telephone is very old. – Ez a telefon nagyon régi.

TELEVISION
(‘telö,vizsön , ,telö’vizsön) /ˈteləˌvɪʒən, ˌteləˈvɪʒən/ főnév televízió
My new television is very good. – Az új tévém nagyon jó.
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THERE
(ðeö, ðö $ ðer, ðör) /ðeə, ðə $ ðer, ðər/ névmás tőled távolabbra lévő
helyen vagy helyre – ott
Where’s Helen? – She’s there. / Hol van Helen? – Ott van.

THIN
(θin) /θɪn/ melléknév sovány, vékony
This pig is very thin. – Ez a malac nagyon vékony.

THIRSTY
(‘θőszti $ ‘θőrszti) /ˈθɜːsti $ ˈθɜːrsti/ melléknév szomjas
Is he thirsty? – Szomjas?
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THIS
(ðisz) /ðɪs/ névmás közelben lévő dologra, személyre mutatunk rá – ez
This is your foot. – Ez a te lábad.
Megjegyzés: az angolban ezt a szót lehet a közeledben lévő személyekre
is használni, nem udvariatlan. Sőt, ha valakit bemutatsz, akkor ezt
használd: This is my friend, Paul. – Ő az én barátom, Paul.

UGLY
(ágli) /ˈʌɡli/ melléknév nem jó ránézni, nem vonzó – csúnya
This woman is ugly. – Ez a nő csúnya.

UMBRELLA
(ám'brelö) /ʌmˈbrelə/ főnév ernyő
Where is my red umbrella? – Hol van a piros esernyőm?
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VEGETABLE
(‘vedzstöböl) /ˈvedʒtəbəl/ megszámlálható főnév zöldség
There are some vegetables on the counter. – A pulton vannak zöldségek.
Megjegyzés: a beszélt nyelvben veggie (vedzsi) /ˈvedʒ.i/)

WALL
(wól $ wal) /wɔːl $ wɑːl/ főnév fal
The walls in this house are thin. – A falak ebben a házban vékonyak.

WATER
(wótö $ wótör) /ˈwɔːtə $ ˈwɒːtər/ főnév víz
Megjegyzés: megszámlálhatatlan főnév, nincs többes száma, és nem
rakhatsz elé határozatlan névelőt sem: HIBÁS: There is a water in the
glass. HELYES: There is water in the glass. – Van víz a pohárban.)

vip.onlineangol.com

51

WHAT?
(wát) /wɒt/ kérdőszó arra használjuk, hogy információt tudjunk meg
emberekről, dolgokról – mi, mik
What is in this box? – Mi van ebben a dobozban?

WHERE?
(weö $ wer) /weə $ wer/ kérdőszó valami vagy valaki hollétére kérdezel
rá, vagy arra, hogy valami vagy valaki hova tart – hol, hová
Where is my dog? – Hol van a kutyám?

WHITE
(wájt) /waɪt/ melléknév fehér
There’s a white snowman in our garden. – Fehér hóember van a
kertünkben.
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WINDOW
(‘uindöu $ ‘uindou) /ˈwɪndəʊ $ ˈwɪndoʊ/ főnév ablak
These windows are very dirty. – Ezek az ablakok nagyon koszosak.

WINE
(wájn) /waɪn/ megszámlálhatatlan főnév bor
Isn’t this wine old? – Nem régi ez a bor?

WOMAN
(‘wumön) /ˈwʊmən/ főnév nő
My mother is a happy woman. – Az anyám egy boldog nő.
Megjegyzés: többes száma: women (‘wimin) /ˈwɪmɪn/
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YES
(jesz) /jes/ határozószó ezt a szót használjuk, ha például egyetértünk
valamivel, vagy hajlandóak vagyunk valamit végrehajtani, de arra is
használjuk, ha hajlandóak vagyunk valakire odafigyelni, vagy valamit
megtenni neki – igen, persze
Is this door white? – Yes, it is. / Ez az ajtó fehér? - Igen, az.

YOUNG
(ján) /jʌŋ/ melléknév fiatal
My daughter is very young. – A lányom nagyon fiatal.
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and

chicken

fridge

apple

child

fruit

armchair

church

garden

bad

cinema

girl

bag

clock

glass

ball

coffee

good

bank

cooker

green

basket

cup

gun

bathtub

cupboard

hamburger

bathroom

desk

hair

below

dirty

happy

big

doctor

hat

black

dog

here

board

door

hotel

book

dustbin

house

bottle

egg

Hungarian

boy

farm

hungry

box

father

in

bread

fish

in front of

but

flower

jug

café/cafe

food

kitchen

calendar

fork

knife

car

fox

lamp

cat

friend

long

chair

fresh

love
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man

pocket

thin

meat

poor

thirsty

milk

post office

this

money

pot

ugly

mother

pretty

umbrella

music

red

vegetable

neighbour

restaurant

wall

new

rich

water

next to

rose

what?

nice

salt

where?

nose

shelf

white

now

short

window

near

sister

wine

office

snow

woman

of course

spoon

yes

old

street

young

on

student

onion

supermarket

open

table

paper

teacher

park

teapot

pen

tea towel

pencil

telephone

photo

television

plate

there
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