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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 
tanárként van arra lehetőségem, hogy napi több ezer 
ember haladását, gyengeségeit is nyomon tudom 
követni.  

Olyat még nem láttam, hogy valaki tökéletesen 
beszél, (és ez alatt a beszélgetést értem) de nem érti, 
amit mondanak. Olyat már igen, hogy érti, amit 
mondanak, de nem tud megszólalni, nem mer 
megszólalni, mert bizonytalan, mennyire helyes, 
amit mond, illetve nem szólal meg, mert a választ 
úgy sem érti. Mindegyik gyakorlás kérdése, de az 
első a hallás. Ahogy a gyerek is először hallgat, 
figyel, majd utánoz, végül összerakja a mondatot. 

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. 

Igen ám, de a hallás utáni értést is 
tanulmányaid elején kell elkezdeni. Persze, 
kezdheted később is, de ha már az elején 
sikerélménnyel indulsz, akkor 20 év angolozás után 
nem fogod azt mondani, nem értesz semmit. Sok 
tanuló jelzi nekem, hogy évek óta tanulnak, alapokig 
vagy haladóbb szintig is eljutottak, de érteni szinte 
semmit nem értenek, az angol nyelv összefolyik, 
érthetetlen számukra. 

Itt ragadnám meg a figyelmet, hogy ha számodra a 
filmek nyelvezete okoz gondot, de a "tankönyvi 
angol" rendben van, akkor ez a könyv nem neked 
való. 

Egy kezdő tanulónak, aki még alig tud 
mondatszerkesztést, vagy főleg azon van a figyelme, 
és még nem tud 500 szót sem, nem szövegekkel 
kellene indítani. 

Apró lépésekkel kell haladni, mint amikor a test 
erősítését is kis súlyzókkal kezdjük, és fokozatosan 
növeljük a terhet. 

Tanfolyamomon több száz párbeszédet és szöveget 
hallgathatsz meg, és dolgozhatsz fel, mégis, sokan 



akadnak el már jóval korábban is, hogy eddig 
eljutnának.  

Ennek lehet több féle oka is.  

1. Lehetséges, hogy nem úgy dolgozod fel a 
tananyagot, ahogy javaslom, tehát nem a füleddel 
tanulsz. 

2. De az is lehetséges, hogy mindent úgy teszel, 
ahogy mondok, írok, viszont sokkal több hangos 
gyakorlásra lenne szükséges, mint amit az 
adott tanfolyam tartalmaz. Különbözőek vagyunk, és 
különböző időt töltöttünk el az angol nyelv 
tanulásával, sőt, különböző a tanulási képességünk 
is. 

Ez a könyv akkor szól neked, ha úgy érzed, a 
szavak mennek, önállóan érted őket, de ha 
mondatban hallod, már nehezen szűröd ki. 

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. 



Akkor is neked szól, ha még tanulmányaid elején 
vagy, és nem akarsz úgy járni, mint sokat, hogy az 
összetettebb mondatszerkesztésnél jössz rá, semmit 
nem értesz hallás után. 

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 önálló 
mondatokat sem értenek, fordítanak, de egy 
összefüggő szövegnél ezt már nem lehet tenni. 

Természetesen a hallás utáni megértést a szavak és a 
nyelvtan is akadályozhatja. Hiszen ha te még nem 
tanultad a hallott mondatban szereplő szavak 
többségét, akkor hogyan is érthetnéd meg? 

Mi a különbség az első és a 
második rész között? 
Hangos gyakorlókönyvem második része mindössze 
abban különbözik az első résztől, hogy itt újabb 
nyelvtani elemeket kell megértened, és a 
szókincs is bővebb. Összesen 324 szót tartalmaz 
a gyakorlókönyv, ezez a szókincsen belül alkotjuk 
meg mondatainkat. Belemegyünk az igeidőkbe 
is, de még csak a jelen igeidőkkel foglalkozunk, 



majd a harmadik könyv fog foglalkozni a múlt 
idővel.  

Itt már nem csak önálló mondatokat hallgathatsz, 
de vannak olyan feladatok is, ahol több mondatból 
kell egy-egy adatot kiszűrnöd, és a könyv végén 
már lesz tíz darab összefüggő rövid szöveg is, 
melyben csakis a könyvben már korábban 
begyakorolt mondatszerkezetek vannak.  

Így ebben a könyvben máris tovább léphetsz, egy 
következő fokozatra, ahol önbizalmat szerezhetsz 
összefüggő mondatok, szövegek megértésében is. 

Elegendő sikert kell összeszedned az egyszerű 
feladatokból! Érezd magad biztonságban, 
legyél magabiztos abban, hogy az 
egyszerűbb mondatokat megérted. 

Ez a könyv A hangos angol gyakorlókönyv 
sorozatom második kötete A1 szinten lévő tanulók 
részére.  

Az első könyvnél bonyolultabb mondatszerkesztés 
van, hiszen a sorozatom első kötete tényleg nagyon 
alapvető szavakat és nyelvtant tartalmaz. Tényleg 
azokat az alapokat tettem bele, amelyek az angol 
nyelv leggyakoribb szavait tartalmazzák, és ezek 
biztos tudása nélkül egy rövid szöveget sem értenél 
meg. 



Ebbe a könyvbe már igékkel tarkítottam a 
mondatokat, rengeteg cselekvést kifejező igét 
gyakorolhatsz.  

De: ha nem érted a mondatszerkesztés alapjait, 
akkor sajnos hiába tudod a szavakat, nem fogod 
tudni pontosan megérteni. Tehát, ha úgy érzed, a 
nyelvtani alapod nincs meg, akkor szerezd be 
Gyakorlókönyv sorozatom, mivel ott magára a 
nyelvtanra, azaz a mondatszerkesztésre helyeztem a 
hangsúlyt, és több száz feladat segíti a begyakorlást. 
Ebben a könyvben már feltételezem, hogy ezt érted.  

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. 

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. Ez valójában nem egy 
szint. 



Az A1 szinten megérted a személyedre, a családodra, 
a közvetlen környezetedre vonatkozó, gyakran 
használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha 
lassan és tagoltan beszélnek hozzád. Ezen a szinten 
nem kell még összefüggő szöveget megértened, 
hanem adatokat kell kiszűrnöd, így elmondhatom, 
hogy ez a könyv ennél magasabb szintre juttat, 
hiszen addig kell dolgoznod a feladatokon, amíg 
minden szót kihallasz a mondatban. 

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.  

Online tanfolyamom 25 leckéje teljesen ingyenes. 
Menj a vip.onlineangol.com oldalra és iratkozz be!  

Szükséged van ezekre a gyakorlatokra, ... 

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. 

4. ...ha kezdő szintű rövid szövegeknél már az első 
vagy második mondatnál elveszíted a fonalat. 

  



A könyv ezeket a 
mondatszerkesztéseket 
tartalmazza: 

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 ('s) 

Folyamatos Jelen igeidő 

Egyszerű Jelen igeidő 

much/many/lot 

can 

Egyszerű múlt idő 

Egyszerű múlt idő rendhagyó igéi 

 Going to jövő idő 



  



Ötletek a gyakorlatokhoz 

Érdemes a könyv gyakorlatait többször elvégezned. 
Ezek nem tesztek, amelyek a tudásod tesztelik, ezek 
gyakorlatok. A gyakorlat szó azt jelenti, hogy 
többször el kell végezned, hogy a kívánt eredményt 
elérd, és lehet, újra kell kezdened, hogy tényleg 
gondolkodás és fordítás nélkül megértsd az adott 
mondatot vagy mondatokat, és a végén, rövidebb 
szövegeket is. 

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? 

1. Haladj végig a könyv gyakorlatain, és először 
törekedj arra, hogy a lassú tempójú mondatot, 
szöveget értsd meg. Először normál tempóban 
vettük fel a mondatokat, több féle akcentussal (brit, 
ausztrál, amerikai), majd lassú tempóban hallhatod. 
Ez azért fontos, hogy a normál tempót is megszokja 
a füled. 

Észre fogod venni, hogy ahogy haladsz a könyv 
gyakorlataival, egyre többször megérted már a gyors 
szöveget is. 

 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. 

Majd térj vissza a gyakorlathoz, és figyeld meg, hogy 
az először nem értett szót most érted-e! 

2. 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! 

Ha még ezek a gyakorlatok is nagyon nehezen 
mennek, akkor hiányoznak az alapok: 
mondatszerkesztés és szavak. Ebben az esetben 
szerezd be Óriás Gyakorlókönyvem első és második 
kötetét, és tanuld meg alaposan! Utána gyere vissza 
ezekhez a gyakorlatokhoz, és már menni fog.  

3. 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! 

 

 

  



 

1. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat, és döntsd el, hogy az 
elhangzott mondat illik-e a képhez! Ha nem illik, 
tegyél egy X jelet, ha illik, akkor tegyél egy √ jelet. 
A mondatot le is írhatod! 

1.  

        

2.  

        



3.  

        

4.  

        

5.  

        



6.  

        

7.  

        

8.  

        



9.  

        

10.  

        

11.  

        

 



 

2. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat, és írd le a hiányzó 
szavakat! 

Például: They      
They’re getting up. 

1. She's        . 

2. I        a cake. 

3.       drinking milk. 

4. My mother       

        

5. My grandmother and grandfather    

     dinner. 

6. George        in 
his room. 

7. Anna        to 
the radio. 



 

3. FELADAT 
Fordítsd le a hallott mondatokat! 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         



 

4. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat, és döntsd el, hogy az 
elhangzott mondat illik-e a képhez! Ha nem illik, 
tegyél egy X jelet, ha illik, akkor tegyél egy √ jelet! 
A mondatot le is írhatod. 

1.  

         

2.  

         



 

3.  

         

4.  

         

5.    

         



6.  

         

7.  

         

8.  

         



9.  

         

10.  

         

11.  

         



 

5.  FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és döntsd el, hogy a 
magyar fordítás teljesen megfelel-e a hallottaknak! 
Hagytunk helyet, ha le szeretnéd írni az angol 
mondatot is. 

1. Henry és Maggie reggeliznek. 

        

2. A lányom tévézik a nappaliban. 

        

3. Megyek dolgozni. 

        

4. A gyerekek a fürdőszobában fürdenek. 

        

5. Étteremben ebédel. 

        

6. Helen kávét tölt a poharába. 

        



 

6. FELADAT 
Hallgasd meg a tagadó mondatokat, és írd le 
kijelentésben! 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         



 

7. FELADAT 
Nézd meg a képet, hallgasd meg a mondatot, és 
pipáld ki, ha igaz! Majd írd le a mondatot!  

1.  

        

2.  

        



3.  

        

4.  

        

5.  

        



6.  

        

7.  

        

8.  

        

9.  

        



 

8. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat és válaszd ki, melyik 
szót/szavakat hallod! 

1. a) aren't  b) are   c) is 

2. a) 's phone  b) phoning  c) drinking 

3. a) write  b) is writing  c) isn't 

4. a) the girl  b) a girl  c) the girls 

5. a) isn't  b) aren't  c) am not 

6. a) drinking b) eating  c) having 

7. a) men  b) woman  c) women 

8. a) she's  b) he's   c) his 

9. a) isn't  b) aren't  c) drinking 



 

9. FELADAT  
Hallgasd meg a mondatot, és írd le kérdő 
szórendben! 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

 



 

10. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és karikázd be, hogy 
kérdést vagy állítást hallasz! 

1. a) kérdés   b) állítás 

2. a) kérdés   b) állítás 

3. a) kérdés   b) állítás 

4. a) kérdés   b) állítás 

5. a) kérdés   b) állítás 

6. a) kérdés   b) állítás 

7. a) kérdés   b) állítás 

8. a) kérdés   b) állítás 

9. a) kérdés   b) állítás 

 



 

11. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és nézd meg a képet!  
Írd le a hallott mondatot tagadásban, majd a kép 
alapján az igaz állítást a példa szerint! 

 

Példa: They're having coffee. – They aren't having 
coffee. They're talking.  

1.  

        

        

 



2.  

        

        

3.  

        

        

4.  

        

        



5.  

        

        

6.  

        

        

7.  

        

        

 



 

12. FELADAT 
Nézd meg a képet, hallgasd meg a kérdéseket, majd 
válaszolj rövid válasszal!  

 

1.    

        

2.    

        



3.  

        

4.  

        

5.  

        



6.  

        

7.  

        

8.  

        



9.  

        

10.  

        

11.  

        



12.  

        

13.  

        

14.  

        



 

13. FELADAT  
Hallgasd meg a szavakat, és írd le! 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        



 

14. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és egészítsd ki a hiányzó 
igével! 

1. Mary        tea. 

2. Helen and James      to the 
cinema. 

3. John      his car. 

4. My sisters       English. 

5. Mrs and Mr Peterson     the 
shopping in the supermarket. 

6. I        good 
books. 

7. Their mother        
good cakes. 

8. Dr Johnson        
children. 



 

15. FELADAT 
Húzd alá azt a két lehetőség közül azt, amit hallasz! 

Például: They write/read a book. 

1. Mrs Higgs drinks milk on Saturday/Sunday. 

2. My father and my mother read/write in bed. 

3. That businessman works in an office/at home. 

4. The bus leaves/arrives at 2 o’clock. 

5. I never/often buy coffee. 

6. My grandfather drinks/smokes in the garden. 

7. We have lunch in the dining room/living-
room. 

8. Our neighbour eats/has lunch in the kitchen. 

9. My cat sleeps in front of my bed/in my bed. 



 

16. FELADAT 
Egészítsd ki a mondatokat a hallott 
határozószóval! 

1. I      go to school. 

2. I     do the shopping. 

3. I     have a bath. 

4. I     have breakfast. 

5. I     buy bread. 

6. I     drink coffee. 

7. I     eat bananas. 

8. I     eat chocolate. 

9. I     dance. 

10. I     sing in the bathroom. 

11. I     have lunch at home. 

12. I     cook. 

13. I     make cakes. 



 

17. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és karikázd be azt a 
szót, ami NEM hangzik el a mondatban! 

1. My - goes - school - every -the - brother - day - to 

2. His -in -grandmother - this - house - lives - and 

3. The - little- the - small - on - plays - red - baby - 
carpet 

4. Mrs Jenkins - new - every - a - buys - month - her 
- bag 

5. hamburger - I - like - a 

6. cafe - coffee - his - They - this - drink - in 

7. She - does - big - the - shopping - in - the - pig - 
usually - supermarket 

8. play - the - My - daughters - in - garden - rarely - 
plays 

9. Their - in - the - with - cat - the - dog - garden - 
play - her 



 

18. FELADAT 
Fordítsd le a hallott mondatokat magyarra! 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         



 

19. FELADAT 
Egészítsd ki a következő szöveget a hallott igével! 

I (1)     at 7.30.  

I (2)      breakfast at 8.00.  

I (3)      coffee with milk and  
toast for breakfast.  

I (4)      home at 8.45.  

I (5)      to work by bus.  

I (6)      lunch at 1.00 o’clock.  

I always (7)     a sandwich for lunch.  

I (8)     work at 5.00.  

I (9)       the shopping in the 
supermarket, then  



I (10)       home. 

 I (11)      home at 6.30.  

I (12)       dinner and I  

(13)      dinner at 8.00.  

I (14)        some meat or fish and 
potatoes or vegetables for dinner.  

I (15)    TV and  

I (16)    at 11.00. 

  



 

20. FELADAT 

Hallgasd meg a mondatokat, és karikázd be, amit 
hallasz! 

1. doesn't   don't 

2. doesn't   don't 

3. doesn't   don't 

4. doesn't   don't 

5. doesn't   don't 

6. doesn't   don't 

7. doesn't   don't 

8. doesn't   don't 

9. doesn't   don't 

10. doesn't   don't 



 

21. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és döntsd el, hogy az 
elhangzott mondat megfelel-e a magyar 
mondatnak! Ha nem, tegyél egy X jelet, ha igen, 
akkor tegyél egy √ jelet! 

1. Nem szoktam  húst enni.  

2. A nagymamám nem szokott tévét nézni minden 
nap. 

3. A szomszédaim nem szoktak korán kelni. 

4. A szomszédjuk nem szokott olvasni. 

5. A férjem szokott otthon reggelizni. 

6. George nem gyakran hallgat rádiót. 

7. A gyerekei nem tanulnak angolul. 

8. Nem beszélgetek olaszul. 

9. A barátjuk ötkor fejezi be a munkát. 



 

22. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, egészítsd ki a hiányzó 
szavakkal!  

1. They      in their 
garden. 

2. He         to get up 
early. 

3. She        her mother 
in the kitchen. 

4. My children        at 
home. 

5. I        coffee with milk. 

6. My mother        on 
Saturday. 

7. It        in summer. 

8. His father         in 
the flat. 

  



 

23. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és döntsd el, hogy az 
elhangzott mondat megfelel-e a magyar 
mondatnak! Ha nem, tegyél egy X jelet, ha igen, 
akkor tegyél egy √ jelet! 

1. John sosem szokott munkába vezetni. 

2. A lányom nem szokott korán kelni szombaton és 
vasárnap. 

3. Általában tojást eszem reggelire. 

4. A szomszédja nem szokott a kertjében dolgozni. 

5. A férjem jókat szokott főzni. 

6. A szomszédom nem szokott fizetni a boltban. 

7. A fiaim nem szoktak korán lefeküdni. 

8. Nem szoktunk érdekes könyveket olvasni. 

9. Utálom a kávét. 



 

24. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat, és döntsd el, mit 
hallasz: kérdés, tagadás, állítás! Ha kérdés, tegyél 
egy ? jelet, ha tagadás, akkor egy - jelet, ha állítás, 
akkor egy + jelet! Majd végezd el a gyakorlatot úgy 
is, hogy lefordítod a hallott mondatokat! 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         



 

25. FELADAT  
Hallgasd meg a választ! Írd be a kérdésbe a válasz 
alapján a hiányzó kérdőszót! 

1.     do you watch TV? 

2.    do they go to the cinema? 

3.     do you like in your 
classroom? 

4.     does your mother buy in 
the shop? 

5.     do your children have for 
breakfast? 

6.     does your husband 
work? 

7.     do they hate? 

8.     do your neighbours 
speak to? 

9.     does your daughter 
help? 



10.     does her mother make 
for lunch on Sunday? 

11.     does your grandmother 
sleep? 

12.     does Bill ski in Italy? 

13.     do you sing in the 
bathroom?  

14.     does Mary visit your 
grandfather?  

15.     do you drink good 
coffee? 

16.     does it rain a lot? 

17.     does your cat eat? 

18.     do Helen and Henry 
want for dinner? 

19.     do they drive on Sunday 
and Saturday? 

  



 

26. FELADAT  
Hallgasd meg a mondatokat, és húzd alá azt a szót, 
ami NINCS a mondatban! 

1. to - Do - go - Sunday - church - the - every - you -? 

2. she - with - a - good - he - Does - computer - 
work-? 

3. your - Does - coffee - friend - a - drink - cafe - in-? 

4. Do - breakfast - the - they - cottage - have - cheese 
- for - ? 

5. Do - you - biscuits - good - make - very - ? 

6. father - Does - and - hate - bad - your - hotels 

7. live - do - in - England - Where - you - and - ? 

8. Do - mother - does - often - visit - your - you - ? 

9. your -Does -often - go shopping - grandmother -? 

10. their - breakfast - eat - What - they - for - do - ? 



 

27. FELADAT 
A kép alapján válaszolj rövid válasszal a hallott 
kérdésre! 

1.   

        

2.  

        



3.  

        

4.  

        

5.  

        



6.  

        

7.   

        

8.   

        

 



 

28. FELADAT 
Hallgasd meg  a kérdést, és karikázd be a helyes 
rövid választ! 

1. No, she doesn't.   Yes, they do. 

2.Yes, she doesn't.  Yes, she does. 

3. Yes, they do.  No, we don't. 

4. No, I doesn't.  No, I don't. 

5. No, they don’t.  Yes, we do. 

6. No, she doesn't.  Yes, he does. 

7. No, she doesn’t.  No, he doesn't. 

8.Yes, he do.   Yes, he does. 

9. Yes, they do.  No, we don't. 

10. No, I don’t.  No, I am not. 



 

29. FELADAT 
Hallgasd meg a szót, és írd le, hogy MUCH vagy 
MANY szót használnád-e mellé annak kifejezésére, 
hogy SOK! 

1.                        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        



 

30. FELADAT  
Hallgasd meg a kérdést, nézd meg a képet, és 
válaszolj rövid válasszal! 

1.  

        

2.  

        



3.  

        

4.  

        

5.  

        



6.  

        

7.  

        

8.  

        



 

31. FELADAT  
Hallgasd meg a mondatot, és döntsd el, hogy az 
elhangzott mondat megfelel-e a magyar 
mondatnak! Ha nem, tegyél egy X jelet, ha igen, 
akkor tegyél egy √ jelet. 

1. Sok cigaretta van a zsebedben? 

2. Sok pénz van a zsebében?  

3. Sok pénz van az irodájában.  

4. Sok lekvár van a kenyerén? 

5. Nincs sok lekvár a kenyeremen. 

6. Sok vaj van a kenyerén.  

7. Sok autó van az úton? 

8. Nincs sok autó az úton. 

9. Sok autó van az utcánkban. 



 

32. FELADAT  
Fordítsd le a hallott mondatokat magyarra! 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

 



 

33. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, majd válaszd ki, melyik 
szó illene bele, ha azt szeretnénk kifejezni, hogy 
SOK! Ez nincs benne a mondatban! 

1. much   many 

2. much   lots of 

3. many   much 

4. a lot of   a lots of 

5. much   many 

6. lots of   a lots of 

7. a lot of   much 

8. much   many 

9. lot of   much 

10. many   much 

11. much   lots of 

12. many   much 



 

34. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat, majd írd le az üres 
helyre a MUCH vagy MANY szavakat, és a főnevet!  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.      



 

35. FELADAT  
Hallgasd meg a kérdéseket, és saját magaddal 
kapcsolatosan válaszolj igenlő vagy tagadó rövid 
válasszal! 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         



 

36. FELADAT  
Hallgasd meg a mondatokat, és a kapott adatok 
alapján írd be a mondatba a CAN vagy CAN’T 
szavakat! 

1. We      buy food. 

2. They    smoke. 

3. We      drink coffee. 

4. She     dance. 

5. We      eat there. 

6. He      eat. 

7. She      drink it. 

8. I      drive to work. 

9. He      sleep. 



10. We     have breakfast. 

11. They     go shopping. 

12. You     have a bath. 

13. She     make an omelette. 

14. You     watch films. 

15. He     drive a bus. 

16. She      write a letter. 

17. We     read. 

18. I      finish work early. 

 

 

  



 

37. FELADAT 
Nézd meg a képeket, és válaszolj a kérdésekre rövid 
válassszal! 

1.  

        

2.  

        



3.  

        

4.  

        

5.  

 

        



6.  

        

7.   

        

8.  

        



9.  

        

10.   

        

11.  

        

  



 

38. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, majd az elhangzott 
szó/szavak segítéségével írd be a megfelelő 
névmást: it, him, her, them 

1. I would like to eat     . 

2. Do you want to listen to    ?  

3. Mary's playing with     . 

4. The bank's near       .  

5. I’m pouring coffee into      . 

6. Mary loves       . 

7. George doesn’t like      . 

8.  Do you like      ? 

9. I’m in front of       . 



10. I don’t like      .  

11. Do you like      ?  

12. Her son loves      .  

13. The cat's playing with      . 

14. I hate      .   

15. My father loves      .  

16. Your cat’s sleeping near     . 

17. She’s dancing with      . 

18. Do you go to work with     ? 

19. I'd like to buy      . 
      

  



 

39. FELADAT 
Folyamatos jelen vagy Egyszerű jelen? Hallgasd 
meg a mondatokat, és egészítsd ki a mondatot a 
hiányzó szóval/szavakkal! 

1. She       a bath every 
morning. 

2. Look! It      . You can’t 
play tennis with Jim. 

3. What       in the 
kitchen now?  

4. They usually        to 
the cinema on Monday. 

5. Where       on holiday? 

6. What          ? I’m a shop assistant. 

7. That’s my husband. He       
a glass of wine. 

8. Bill’s a businessman. He     

   in an office. 



 

40. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat, majd válaszolj a 
kérdésre! 

1.  

a) What's Tom doing? 

        

b)  What does Tom do on Monday? 

        

2.  

a) Why can't you play tennis? 

        

b) Which season is it? 

        

  



3.  

a) Do you like meat? 

        

b)  How often do you eat meat? 

        

4.  

a) Where's Peter? 

        

b)  How often does he have a shower? 

        

5.  

a) Where does your father work? 

        

b)  What's he doing now? 

        



 

41. FELADAT  
Hallgasd meg a mondatokat, majd pipáld ki azt, 
amelyik igaz állítás! 

1. a) Bill utálja a halat.  

b) Néha eszik halat. 

2. a) John gyakran eszik étteremben. 

b) John most éppen étteremben eszik. 

3. a) Tökéletesen beszélek angolul. 

b) Szeretem Angliát. 

4. a) Hetente egyszer látogatom meg a nagyanyám. 

b) Most éppen dolgozom. 

5. a) Egy irodában dolgozom minden nap. 

b) Korán fekszem le minden nap az iroda miatt. 

  



6. a) A konyhában énekelek. 

b) Gyakran énekelek a fürdőszobában. 

7. a) A gyerekek az iskolában játszanak. 

b) A gyerekek most nincsenek iskolában. 

8. a) Csak kávét iszik reggelire. 

b) Pirítóst és kávét reggelizik. 

9. a) Jennifer éppen fürdik. 

b) Jennifer fürdés közben beszélget. 

10. a) Karen sokat játszik Tommal és Billel. 

b) Karen utálja Tomot és Billt. 

11. a) Most éppen nem esik. 

b) Nem tudunk a kertben dolgozni. 

12. a) Adam tud vezetni, de nem szokott. 

b) Adam nem tud autót vezetni. 



 

42. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és írd újra a példa 
alapján! 

Példa: It’s my hat. – It’s mine. 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.         

9.        

10.        

11.        

  



 

43. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és a hallott adatok 
alapján egészítsd ki a mondatokat a megfelelő 
névmással! 

1. Yes,      are. 

2. I don’t like      . 

3. Yes, I like       . 

4.     're beautiful. 

5.     aren't bad. 

6.     're expensive. 

7. Yes, it's      . 

8. Yes,      're good. 

9. This food is      . 

10. Yes,      is. 



 

44. FELADAT 
Hallgasd meg a kérdést, majd válaszd ki, a 
kérdésre melyik válasz a helyes! 

1.  

a) Chinese and English. 

b) They are two. 

c) Every day. 

2.  

a) Chinese and English. 

b) They are two. 

c) I buy two. 

3.  

a) Reading at home. 

b) Italian chocolate. 

c) Yes, I do. 



4.  

a) In the morning. 

b) It's six thirty. 

c) At 6.30. 

5.  

a) Yes, he does. 

b) Yes, I am. 

c) Yes, she does. 

6.  

a) No, she don't. 

b) In the evening. 

c) Every day. 

7.  

a) A lot. 

b) Two sons and a daughter. 

c) Not often. 

 



 

45. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatot, és döntsd el, hogy az 
elhangzott mondat megfelel-e a magyar 
mondatnak! Ha nem, tegyél egy X jelet, ha igen, 
akkor tegyél egy √ jelet. 

1. A tanárunk sok házi feladatot ad nekünk. 

2. Jane iszik tejet, mert szereti. 

3. Jack fia tanár és orvos. 

4. Jason kávét készít, és újságot olvas a konyhában. 

5. A nagymamád és a nagyapád gyakran járnak 
moziba. 

6. Szeretek úszni, de most épp nem úszom. 
Teniszezem a barátommal, Jimmy-vel. 

7. Húsz csirkéje van a kertjében. 

8. Helen a fürdőkádban énekel. 

9. Szeretek Timmel táncolni. 

 



 

46. FELADAT 
Nézd meg a képeket, hallgasd meg a kérdést, és 
válaszolj a kérdésre egész mondattal! 

 

1.         

2.         

 

3.         

4.         



 

5.         

6.         

 

7.         

8.         

 

9.         

10.         



 

11.         

12.         

 

13.         

14.         

  

15.         

16.         

  



 

47. FELADAT 
Hallgasd meg a kérdést, és válaszd ki a három 
válasz közül az odaillőt! 

1.  

a) Italian food. 

b) German music. 

c) Every week. 

2.  

a) Yes, we do. 

b) No, he doesn't. 

c) Yes, they do. 

3.  

a) Because he's hungry. 

b) At 7.30. 

c) No, I don't. 



 

4.  

a) At noon. 

b) Because he's hungry. 

c) Every day. 

5. 

a) Yes, I do. 

b) Every day. 

c) I don't eat there. 

6.  

a) On Tuesday. 

b) At 4.50. 

c) In Budapest. 

7.  

a) They play with a ball. 

b) They're playing. 

c) They're eating. 

  



 

48. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat, és karikázd be azt a 
képet, amelyikre legjobban illik a mondat! 

1.       

2.         

3.  



4.         

5.   

6.  

7.       



 

49. FELADAT 
Hallgasd meg a kérdést, majd a kérdés alapján 
egészítsd ki a választ a hiányzó névmással:  me, 
you, him, her, it, us, them! 

1. – Yes, I like       . 

2. – No. George doesn’t like    . 

3. – No. He doesn’t like     . 

4.– Yes, I like      . 

5.– No, he doesn’t like     . 

6. – Yes, I love     very much. 

7. – Yes, he loves      . 

8.– Yes, I love      . 

9.– No, I hate      . 

10.– These boys hate     . 

11. – Yes, they like      . 



 

50. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat, majd döntsd el, hogy 
helyes igeidőt használtunk-e: Simple Present 
vagy Present Continuous! Ha hibás, írd le a 
helyes mondatot! 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        



 

51. FELADAT 
Hallgasd meg a mondatokat, döntsd el, hogy az 
álítás igaz vagy hamis! 

1. Mr Jackson mindig pirítóst eszik. 

2. Bob jó iskolába jár. 

3. Joe most egy piros autóban ül. 

4. A tanár távol van az osztályától. 

5. Finnék jó emberek. 

6. A gyerekek szürke  íróasztaloknál tanulnak.  

7.  Mr és Mrs Black a jó gyerekeikkel beszélgetnek.  

8. Mary szereti az új kék telefonját. 

  



 

52. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd 
döntsd el, hogy az állítások igazak vagy hamisak! 

1. Mr Nox is a doctor. 

2. Mr Nox teaches mathematics. 

3. He likes teaching. 

4. He doesn't teach well. 

5. He's teaching. 

6. He plays tennis with his friend. 

7. Mr Nox plays tennis well. 

8. His friend can't play tennis very well. 

9. It's Saturday now. 

10. They're playing tennis. 



 

53. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd 
egészítsd ki a mondatokat! 

1. Mrs Norris is my       . 

2. She's doing the       . 

3. She      like doing the shopping. 

4. She does the shopping on     . 

5. She can       biscuits. 

6. She makes biscuits on      . 

7. It's        today. 

8. She      making biscuits. 

9. She is cooking       . 

 



 

54. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd 
döntsd el, hogy az állítások igazak vagy hamisak! 
Ha nem hangzott el a szövegben, akkor pedig írd 
be, hogy NEM TUDJUK! 

1. A tízéves Jane Bristolban lakik. 

2. Jane hétvégén 10-kor kel fel. 

3. Minden nap vajas pirítóst szokott reggelizni. 

4. Az anyukája éppen rántottát készít a konyhában. 

5. Jane még az ágyában szundít. 

6. Szombatonként tükörtojást és szalonnát 
reggeliznek. 

7. Most szombat van. 

8. Jane jobban szereti a tükörtojást a rántottánál. 

  



 

55. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd a 
hallottak alapján egészítsd ki a mondatokat!  

1. Bridget is        . 

2. She works in a      .  

3. The hospital       small. 

4. Bridget is small and      . 

5. She works with sick      . 

6. She      has breakfast. 

7. She      drinks    cups 
of coffee. 

8.She drives to the hospital at    . 

 



 

56. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd 
döntsd el, hogy az állítások igazak vagy hamisak! 
Ha nem hangzott el a szövegben, akkor pedig írd 
be, hogy NEM TUDJUK! 

1. A nagymamám a tengernél lakik. 

2. Igaz, hogy nyár van, de esik az eső. 

3. A nagymama háza három szobás. 

4. Szendvicset ebédelnek éppen. 

5. Most nem úsznak. 

6. Nagyon meleg van, ezért szeretne fürödni. 

7. Helen most éppen levelet ír a barátainak. 

8. Minden nap sok emailt szokott írni. 

  



 

57. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd a 
hallottak alapján egészítsd ki a mondatokat!  

1. There are        people in the 
park. 

2. A      is sitting on a bench. 

3. He's reading a       . 

4. The man's trousers are      . 

5. The boys are playing      . 

6. I        play football . 

7. I        playing football. 

8. I'm       playing football. 

9. I'm       an ice-cream. 



 

58. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd a 
hallottak alapján válaszd ki a helyes megoldást!  

1. Milyen gyakran utazik Olaszországba? 

a) évente  b) havonta 

2. Hol szokott megszállni? 

a) barátoknál  b) szállodában 

3. Mit nem említett? 

a) pizza  b) kenyér 

4. Tud úszni? 

a) igen  b) nem 

5. Hol szokott kávézni? 

a) kávézóban  b) étteremben 

  



 

59. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd 
döntsd el, hogy az állítások igazak vagy hamisak! 
Ha nem hangzott el a szövegben, akkor pedig írd 
be, hogy NEM TUDJUK! 

1. A nővére születésnapja lesz. 

2. A testvére húsz éves. 

3. A testvérének sok barátja van. 

4. Fog pizzát is rendelni. 

5. Emaileket  ír a testvére barátainak. 

6. Helen szereti a kekszet. 

7. Helen szereti a csokitortát. 

8. Helen akár két szelet tortát is meg tud enni. 

9. A buli este hétkor kezdődik. 

 



 

60. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd a 
hallottak alapján egészítsd ki a mondatokat!  

1. My favourite season is      . 

2. I love      when it 

     . 

3.When it snows, everything is     . 

4. I       ski. 

5. I go skiing      winter. 

6. I like      to Italy. 

7. It's        now, but it  

      snowing. 

8. I       rainy weather. 

  



61. FELADAT 
Hallgasd meg a rövid, összefüggő szöveget, majd 
döntsd el, hogy az állítások igazak vagy hamisak! 
Ha nem hangzott el a szövegben, akkor pedig írd 
be, hogy NEM TUDJUK! 

1. Tom és Kim házasok. 

2. Londoni házukban boldogok. 

3. Három szobájuk van. 

4. Hetente járnak kávézóba. 

5. Imádják az olasz konyhát. 

6. Szeretnek koncertre járni. 

7. Szeretik Londont. 

8. Szeretnek tévézni. 

  



MEGOLDÁS 

1. FELADAT 
1. √ This is James' money. Ez James pénze. 2. √ My 
chickens are in the room. A csirkéim a szobában 
vannak. 3. X Those people's dustbins are empty. 
Azoknak az embereknek a szemetesei üresek.  
4. X Those apples are yours, not ours. Azok az 
almák a tiéid, nem a mieink. 5. √ Whose are those 
apples in the basket? Kinek az almái ezek a 
kosárban? 6. √ Henry's bed's very comfortable. 
Henry ágya nagyon kényelmes. 7. X This is my 
cup. Ez az én csészém. 8. √ Whose soup is it? Kinek 
a levese ez? 9. X I’ve got two daughters. My 
daughters' room is big. Két lányom van. A lányaim 
szobája nagy. 10. √ I've got a big fridge. My fridge's 
empty. Nagy hűtőm van. A hűtőm üres.  
11. X My mother's office is small. Az anyám irodája 
kicsi. 

2. FELADAT 
1. She’s helping. Segít. 2. I’m eating a cake. Sütit 
eszek. 3. The cat’s drinking milk. A macska tejet 
iszik. 4. My mother’s going shopping. Az anyám 
vásárolni megy. 5. My grandmother and 
grandfather are having dinner. A nagymamám és 
a nagyapám vacsoráznak. 6. George’s learning in 
his room. George tanul a szobájában. 7. Anna’s 
listening to the radio. Anna rádiót hallgat.  



3. FELADAT 
1. My mother’s cooking in the kitchen. Az 
édesanyám a konyhában főz. 2. His daughter’s 
dancing in the room. A lánya táncol a 
szobában. 3. The bus’s arriving. A busz éppen 
megérkezik. 4. The children are going to bed. A 
gyerekek mennek aludni. 5. Her father’s eating 
a hamburger in the kitchen. Az apja hamburgert 
eszik a konyhában. 6. Helen’s having a bath in 
the bathroom. Helen a fürdőszobában fürdik. 
7. We’re having breakfast in the kitchen. A kony-
hában reggelizünk. 8. Your neighbours are 
leaving home. A szomszédaid éppen elmennek 
otthonról. 9. Our grandmother’s making a cake in 
the kitchen. A nagymamánk süteményt készít 
a konyhában. 10. Peter’s paying by credit card in 
the shop. Peter éppen bankkártyával fizet a 
boltban. 

4. FELADAT 
1. √ Peter’s working in the office. Péter az irodában 
dolgozik. 2. √ They’re drinking water. Vizet isznak. 
3. X They’re buying biscuits. Kekszeket vásárolnak. 
4. X Bob’s eating an apple. Bob almát eszik.  
5. √ It’s raining. Esik az eső. 6. X Helen’s going 
shopping. Helen vásárolni megy. 7. √ I’m going to 
bed. Megyek aludni. 8. √ We’re having breakfast. 
Reggelizünk. 9. X My father’s driving a car. Az 
apám autót vezet. 10. X They’re eating a 



hamburger. Hamburgert esznek. 11. √ George’s 
smoking in his office. George az irodájában 
dohányzik. 

5. FELADAT 
1. √ Henry and Maggie are having breakfast. 2. √ 
My daughter's watching TV in the living room.  
3. X She's going to work. Megy dolgozni. 4. X My 
sons are having a bath in the bathroom. A fiaim a 
fürdőszobában fürdenek. 5. √ She's having lunch in 
a restaurant. 6. X Helen's pouring coffee into her 
cup. Helen kávét tölt a csészéjébe. 

6. FELADAT 
1. She isn’t helping her mother. Nem segít az 
anyjának. She's helping her mother. 2. I’m not 
drinking milk in the kitchen. Nem tejet iszom a 
konyhában. I’m drinking milk in the kitchen. 
3. My dog isn’t sleeping on the sofa. A kutyám nem 
alszik a heverőn. My dog's sleeping on the sofa. 
4. His father isn’t going shopping. Az apja nem 
vásárolni megy. His father's going shopping.  
5. My grandmother and grandfather aren’t having 
lunch. A magymamám és a nagyapám nem 
ebédelnek. My grandmother and grandfather 
are having lunch. 6. James isn’t listening to 
music. James nem hallgat zenét. James is 
listening to music. 7. The teacher isn’t teaching 
English. A tanár nem angolt tanít. The teacher's 



teaching English. 8. My children aren’t playing in 
their room. A gyerekek nem a szobájukban játsza-
nak. My children are playing in their room.  
9. The businessman isn’t going to work. Az 
üzletember nem megy munkába. The 
businessman's going to work. 10. My 
neighbours aren’t playing the piano. A szomszédaim 
nem zongoráznak. My neighbours are playing 
the piano. 

7. FELADAT 
1. √ I’m not sleeping in my bed. Nem alszom az 
ágyamban. 2. X Her son and daughter aren’t 
having eggs for breakfast. A fia és a lánya nem 
tojást esznek reggelire. 3. √ I’m not having a bath, 
I’m eating an ice-cream. Nem fürdök, fagyit eszem.  
4. √ The children aren’t going to sleep. They're 
opening boxes. A gyerekek nem mennek aludni. 
Dobozokat nyitogatnak. 5. X My brother isn’t 
playing tennis. He's skiing. A fivérem nem 
teniszezik. Síel. 6. X Helen isn't eating, she's going 
shopping. Helen nem eszik, vásárolni megy.  
7. √ I’m not visiting my mother. I'm asking 
questions. Nem az anyámat látogatom. Kérdéseket 
teszek fel. 8. X My grandmother and grandfather 
are walking in the park. A nagymamám és a 
nagyapám a parkban sétálnak. 9. X Peter isn't 
drinking beer, he's washing his teeth. Peter nem 
sörözik, a fogait mossa. 



8. FELADAT 
1. a) They aren’t smoking. Nem dohányoznak.  
2. b) She’s phoning. Telefonál. 3. c) He isn’t 
writing. Nem ír. 4. a) The girl isn’t eating. A lány 
nem eszik. 5. a) It isn’t raining. Nem esik az eső.  
6. c) My neighbours are having breakfast. A 
szomszédaim reggeliznek. 7. c) The women aren’t 
making a cake. A nők nem süteményt készítenek.  
8. b) He’s speaking. Beszél. 9. a) The girl isn’t 
reading. A lány nem olvas.  

9. FELADAT 
1. You're learning English. Angolul tanulsz. Are 
you learning English? 2. Bob and Jim are skiing. 
Bob és Jim síel. Are Bob and Jim skiing?  
3. They're playing the piano. Zongoráznak. Are 
they playing the piano? 4. My mother and father 
are leaving home. Az anyám és apám elmennek 
otthonról. Are my mother and father leaving 
home? 5. Our neighbour’s opening his door.  
A szomszédunk az ajtaját nyitja ki. Is our 
neighbour opening his door? 6. Janet’s eating 
bread with peanut butter. Janet mogyoróvajas 
kenyeret eszik. Is Janet eating bread with 
peanut butter? 7. The grandmother’s pouring 
coffee. A nagymama kávét tölt. Is the 
grandmother pouring coffee? 8. Helen’s 
making a good cake. Helen finom sütit süt. Is 
Helen making a good cake? 9. George’s eating 



meat. George húst eszik. Is George eating meat? 
10. Peter's driving to his office. Peter az irodájába 
megy autóval. Is Peter driving to his office?  

10. FELADAT 
1. a) Is he having lunch in the kitchen? A 
konyhában ebédel? 2. b) Your daughter's dancing 
on the carpet. A lányod a szőnyegen táncol. 3. a) 
Are they doing the shopping in the supermarket? A 
szupermarketben vásárolnak be? 4. a) Is your 
mother going to work? Az anyád dolgozni megy?  
5. b) Your sons are making a cake. A fiaid 
süteményt készítenek. 6. b) Your neighbour's 
playing the piano. A szomszédod zongorázik. 7. b) 
The cat's eating in the garden. A macska a kertben 
eszik. 8. a) Is James drinking water? James vizet 
iszik? 9. a) Is Mary thinking about her husband? 
Mary a férjére gondol?  

11. FELADAT 
1. John's having a bath. John fürdik. – John isn't 
having a bath. John's having a cigarette. (He's 
smoking.) John nem fürdik. John cigarettázik.  
2. My husband's writing a book. A férjem könyvet 
ír. – My husband isn't writing a book. He's 
reading a newspaper. A férjem nem könyvet ír. 
Újságot olvas. 3. He's making a cake. Süteményt 
készít. – He isn't making a cake. He's paying. 
Nem süteményt készít. Fizet. 4. The boy's having a 



shower. A fiú éppen zuhanyozik. – The boy isn't 
having a shower. He's having a bath. He's 
having a bath. A fiú nem zuhanyozik. Fürdik.  
5. My daughter's having lunch. A lányom ebédel. – 
She isn't having lunch. She's having 
breakfast. (She's making toast.) Nem ebédel. 
Reggelizik. (Pirítóst készít.) 6. They're having 
coffee. Kávéznak. – They aren't having coffee. 
They're having beer. Nem kávéznak. Söröznek. 
7. Paul's eating vegetables. Paul zöldséget eszik. – 
He isn't eating vegetables. He's eating meat. 
Nem zöldséget eszik. Húst eszik. 

12. FELADAT 
1. Are they drinking beer? Sört isznak? No, they 
aren’t. 2. Is she cooking? Főz? Yes, she is.  
3. Are they sitting in armchairs? Fotelben ülnek? 
Yes, they are. 4. Are they playing tennis? 
Teniszeznek? No, they aren’t. 5. Is he sleeping? 
Alszik? No, he isn’t. 6. Is it raining? Esik az eső? 
Yes, it is. 7. Is he smoking? Dohányzik? Yes, he 
is. 8. Are we singing? Éneklünk? Yes, you are.  
9. Are they dancing? Táncolnak? No, they aren’t. 
10. Is she driving a car? Autót vezet? Yes, she is. 
11. Is he speaking? Beszél? No, he isn’t.  
12. Are you eating vegetables? Zöldségeket eszel? 
Yes, I am. 13. Is the woman playing? A nő játszik? 
No, she isn’t. 14. Are the men working? A férfiak 
dolgoznak? Yes, they are. 



13. FELADAT 
1. watches 2. goes 3. gets up 4. learns 5. makes  
6. writes 7. studies 8. plays 9. eats 10. finishes  
11. pays 12. dances  

14. FELADAT 
1. Mary drinks tea. Mary teát szokott inni. 2. Helen 
and James go to the cinema. Helen és James járnak 
moziba. 3. John drives his car. John szokta vezetni 
az autóját. 4. My sisters learn English. A lány-
testvéreim angolul tanulnak. 5. Mrs and Mr 
Peterson do the shopping in the supermarket. Mrs 
és Mr Peterson a szupermarketben szoktak 
bevásárolni. 6. I read good books. Jó könyveket 
szoktam olvasni. 7. Their mother makes good 
cakes. Az anyjuk finom sütiket készít. 8. Dr Johnson 
helps children. Dr Johnson gyerekeknek segít.  

15. FELADAT 
1. Mrs Higgs drinks milk on Sunday. Mrs Higgs 
tejet iszik vasárnap. 2. My father and my mother 
read in bed. Az apám és az anyám szoktak olvasni 
az ágyban. 3. That businessman works in an 
office. Az az üzletember irodában dolgozik. 4. The 
bus arrives at 2 o’clock. A busz kettőkor érkezik.  
5. I never buy coffee. Sosem veszek kávét. 6. My 
grandfather smokes in the garden. A nagyapám a 
kertben szokott dohányozni. 7. We have lunch in the 
dining room. Az ebédlőben szoktunk ebédelni.  



8. Our neighbour has lunch in the kitchen. A 
szomszédunk a konyhában szokott ebédelni. 9. My 
cat sleeps in front of my bed. A macskám az 
ágyam előtt szokott aludni.  

16. FELADAT 
1. I never go to school. Sosem megyek iskolába.  
2. I often do the shopping. Gyakran szoktam 
bevásárolni. 3. I often have a bath. Gyakran 
szoktam fürödni. 4. I never have breakfast. Sosem 
szoktam reggelizni. 5. I never buy bread. Sosem 
veszek kenyeret. 6. I usually drink coffee. 
Általában kávét szoktam inni. 7. I never eat 
bananas. Sosem eszem banánt. 8 I occasionally 
eat chocolate. Alkalmanként eszem csokoládét.  
9. I never dance. Soha nem szoktam táncolni.  
10. I always sing in the bathroom. Mindig énekelek 
a fürdőszobában. 11. I always have lunch at home. 
Mindig otthon szoktam ebédelni. 12. I often cook. 
Gyakran szoktam főzni. 13. I never make cakes. 
Sosem szoktam sütit készíteni.  

17. FELADAT 
1. THE – My brother goes to school every day. A 
fivérem minden nap megy iskolába. 2. AND – His 
grandmother lives in this house. A nagymamája 
ebben a házban lakik. 3. LITTLE – The small baby 
plays on the red carpet. A kisbaba a vörös 
szőnyegen szokott játszani. 4. HER – Mrs Jenkins 



buys a new bag every month. Mrs Jenkins minden 
hónapban új táskát vásárol. 5. A – I like 
hamburger. Szeretem a hamburgert. 6. HIS – They 
drink coffee in this cafe. Ebben a kávézóban szoktak 
kávézni. 7. PIG – She usually does the shopping in 
the big supermarket. Általában a nagy szuper-
marketben szokott bevásárolni. 8. PLAYS - My 
daughters rarely play in the garden. A lányaim 
ritkán játszanak a kertben. 9. HER - Their dog 
plays with the cat in the garden. A kutyájuk a 
macskával játszik a kertben. 

18. FELADAT 
1. He never has a bath. Soha nem szokott 
fürdeni. 2. I hate spinach. Utálom a spenótot. 
 3. My cat sleeps in front of the sofa. A macskám a 
heverő előtt szokott aludni. 4. She has five eggs 
for breakfast. Öt tojást szokott megenni 
reggelire. 5. My father usually has fish for lunch. 
Az apám általában halat szokott ebédelni.  
6. He always drives to work. Mindig autóval 
megy (vezet) munkába. 7. She never sleeps in 
her bed. Sosem alszik az ágyában.  
8. I get up early every day. Korán kelek fel 
minden nap. 9. I rarely write letters to my mother. 
Ritkán írok leveleket az anyámnak.  
10. Mary goes to bed early. Mary korán szokott 
lefeküdni. 



19. FELADAT 
1. I get up at 7.30. Fél nyolckor szoktam felkelni.  
2. I have breakfast at 8.00. Nyolckor szoktam reg-
gelizni. 3. I have coffee with milk and toast for 
breakfast. Tejeskávét és pirítóst szoktam reggelizni. 
4. I leave home at 8.45. Háromnegyed kilenckor 
indulok el otthonról. 5. I go to work by bus. Busszal 
szoktam munkába menni. 6. I have lunch at 1.00 
o’clock. Egy órakor szoktam ebédelni. 7. I always 
eat a sandwich for lunch. Mindig szendvicset eszek 
ebédre. 8. I finish work at 5.00. Öt órakor szoktam 
befejezni a munkát. 9. I do the shopping in the 
supermarket, then I 10. go home. Szupermarketben 
szoktam bevásárolni, majd hazamegyek. 11. I arrive 
home at 6.30. Fél hétkor szoktam hazaérkezni.  
12. I cook dinner and 13. I have dinner at 8.00. 
Vacsorát főzök és nyolckor megvacsorázok. 14. I 
have some meat or fish and potatoes or vegetables 
for dinner. Húst vagy halat és krumplit vagy 
zöldséget szoktam vacsorázni. 15. I watch TV  
16. and I go to bed at 11.00. Tévét nézek és 
tizenegykor megyek aludni. 

20. FELADAT 
1. Mary doesn’t drink tea every day. Mary nem 
minden nap iszik teát. 2. I don’t have bread and 
butter for breakfast. Nem vajaskenyeret szoktam 
reggelizni. 3. My daughter doesn’t dance in the 
garden. A lányom nem szokott a kertben táncolni. 



4. My neighbours don’t make lunch in the kitchen. 
A szomszédaim nem szoktak ebédet készíteni a 
konyhában. 5. His cat doesn’t drink milk every 
day. A macskája nem iszik minden nap tejet.  
6. George and Henry don’t watch television in 
kitchen. George és Henry nem szoktak tévézni az 
ebédlőben. 7. My mother doesn’t go shopping every 
week. Az anyám nem vásárolgat minden héten.  
8. He doesn’t drive to his office. Nem autóval 
szokott menni az irodájába. 9. Mary doesn’t read 
good books. Mary nem olvas jó könyveket. 10. My 
cat doesn’t sleep next to my bed. A macskám nem 
az ágyam mellett szokott aludni. 

21. FELADAT 
1. X They don't eat meat. Nem szoktak húst enni.  
2. √ My grandmother doesn't watch television every 
day. 3. X His neighbours don't get up early. A 
szomszédai nem szoktak korán kelni. 4. X Their 
neighbour doesn't read in bed. A szomszédjuk nem 
szokott az ágyban olvasni. 5. X My husband doesn't 
have dinner at home. A férjem nem szokott otthon 
vacsorázni. 6. √ George doesn't often listen to the 
radio. 7. √ Her children don't learn English.  
8. X I don't speak Italian. Nem beszélek olaszul.  
9. X Their friend doesn't finish work at 9.00.  
A barátjuk nem fejezi be a munkát kilenckor. 



22. FELADAT 
1. They don't play tennis in their garden. Nem 
szoktak teniszezni a kertjükben. 2. He doesn't 
want to get up early. Nem akar korán felkelni.  
3. She doesn't help her mother in the kitchen. 
Nem szokott segíteni az anyjának a konyhában.  
4. My children don't study at home. A gyerekeim 
nem otthon tanulnak. 5. I don't drink coffee with 
milk. A kávét nem tejjel iszom. 6. My mother 
doesn't work on Saturday. Az anyám nem 
dolgozik szombatonként. 7. It doesn't rain in 
summer. Nyáron nem esik az eső. 8. His father 
doesn't smoke in the flat. Az apja nem dohányzik 
a lakásban. 

23. FELADAT 
1. X John doesn’t drive to work. John nem szokott 
munkába vezetni. 2. √ My daughter doesn’t get up 
early on Saturday and Sunday. 3. X I don’t always 
have eggs for breakfast. Nem mindig tojást 
(tojásokat) eszem reggelire. 4. X My neighbours 
don’t work in their garden. A szomszédaim nem 
szoktak a kertjükben dolgozni. 5. X My husband 
doesn’t cook. A férjem nem szokott főzni. 6. √ My 
neighbour doesn’t pay in the shop. 7. √ My sons 
don’t go to bed early. 8. X We don’t read Hungarian 
books. Nem szoktunk magyar könyveket olvasni.  
9. X I don’t hate coffee. Nem utálom a kávét. 



24. FELADAT 
1. + He watches TV in the evening. Esténként 
szokott tévézni. 2. ? Does your mother cook every 
day? Az édesanyád minden nap szokott főzni?  
3. - Your husband doesn't speak Hungarian. A férjed 
nem beszél magyarul. 4. ? Do your children study at 
school? A gyerekeid iskálába járnak? 5. ? Does 
Helen help her mother in the kitchen? Helen szokott 
segíteni az anyjának a konyhában? 6. - It doesn't 
rain every day. Nem esik minden nap. 7. - His 
grandmother doesn't go shopping on Saturday. A 
nagymamája nem megy szombaton vásárolni.  
8. + Her friends listen to music. A barátai szoktak 
zenét hallgatni. 9. - His wife doesn't drive to work. 
A felesége nem autóval megy dolgozni. 10. ? Does 
your son get up early on Monday? A fiad korán kel 
hétfőn? 

25. FELADAT 
1. Where do you watch TV? Hol szoktál tévézni?  
I watch TV in the living room. A nappaliban 
szoktam tévézni. 2. How often do they go to the 
cinema? Milyen gyakran szoktak moziba járni? We 
go to the cinema once a month. Havonta egyszer 
járunk moziba. 3. Who do you like in your 
classroom? Kit szeretsz az osztályodban? I like 
Mary and John. Mary-t és Johnt kedvelem.  
4. What does your mother buy in the shop? Mit 
szokott venni az anyád a boltban? She buys milk 



and bread. Tejet és kenyeret szokott venni. 5.What 
do your children have for breakfast? Mit szoktak a 
gyerekeid reggelizni? They have sandwiches for 
breakfast. Szendvicset szoktak reggelizni.  
6. Where does your husband work? Hol dolgozik a 
férjed? He works in a bank. Egy bankban dolgozik. 
7. Who do they hate? Kit utálnak? They hate 
everybody. Mindenkit utálnak. 8. Who do your 
neighbours speak to? Kivel szoktak a szomszédaid 
beszélni? They speak to me. Velem szoktak beszélni. 
9. Who does your daughter help? Kinek segít a 
lányod? She helps her grandmother. A nagyma-
májának szokott segíteni. 10. What does her 
mother make for lunch on Sunday? Mit készít 
vasárnap az anyja ebédre? She makes fish. Halat 
készít. 11. Where does your grandmother sleep? 
Hol alszik a nagymamád? She sleeps in her 
bedroom. A hálószobájában szokott aludni.  
12. How often does Bill ski in Italy? Milyen 
gyakran szokott Bill Olaszországban síelni? He 
skis in Italy three times a year. Évente háromszor 
szokott Olaszországban síelni. 13. What do you 
sing in the bathroom? Mit szoktál énekelni a 
fürdőszobában? I sing pop songs. Pop dalokat 
szoktam énekelni. 14. When does Mary visit your 
grandfather? Mikor látogatja meg Mary a 
nagyapádat? Mary visits my grandfather at the 
weekend. Mary hétvégén szokta meglátogatni a 
nagypapámat. 15. Where do you drink good 



coffee? Hol szoktál jó kávét inni? I drink good coffee 
in that cafe. Abban a kávézóban szoktam jó kávét 
inni. 16. When does it rain a lot? Mikor esik sokat 
az eső? It rains a lot in summer. Nyáron sokat 
szokott esni az eső. 17. Where does your cat eat? 
Hol eszik a macskád? My cat eats in the kitchen. A 
macskám a konyhában eszik. 18. What do Helen 
and Henry want for dinner? Mit kér Helen és Henry 
vacsorára? They want chicken for dinner. Csirkét 
kérnek vacsorára. 19. Where do they drive on 
Sunday and Saturday? Hova szoktak autózni 
vasárnap és szombaton? They drive to London. 
Londonba szoktak menni. 

26. FELADAT 
1. THE – Do you go to church every Sunday? 
Minden vasárnap szoktál templomba menni?  
2. HE – Does she work with a good computer? Jó 
számítógéppel dolgozik? 3. DO –Does your friend 
drink coffee in a cafe? A barátod kávézóban szokott 
kávézni? 4. THE – Do they have cottage cheese for 
breakfast? Túrót szoktak reggelizni? 5. VERY – Do 
you make good biscuits? Jó kekszet szoktál/szokta-
tok készíteni? 6. AND – Does your father hate bad 
hotels? Az apád utálja a rossz szállodákat?  
7. AND - Where do you live in England? Hol laksz 
Angliában? 8. DOES – Do you often visit your 
mother? Gyakran látogatod az édesanyádat?  
9. OFTEN – Does your grandmother go shopping? 



A nagymamád szokott vásárolgatni? 10. THEIR – 
What do they eat for breakfast? Mit szoktak enni 
reggelire? 

27. FELADAT 
1. Does Susan like driving? Yes, she does. Susan 
szeret vezetni? 2. Do you like winter? No, I don’t. 
Szereted a telet? 3. Does Peter like his food? No, he 
doesn’t. Peternek ízlik az étele? 4. Do they like 
singing? Yes, they do. Szeretnek énekelni?  
5. Does Jane like reading? Yes, she does. Jane 
szeret olvasni? 6. Do you like spiders? No, I don’t. 
Szereted a pókokat? 7. Does she like her job?  
No, she doesn’t. Szereti a munkáját? 8. Do they 
hate playing? No, they don’t. Utálnak játszani? 

28. FELADAT 
1. Does Mrs Jackson make good cakes? No, she 
doesn’t. Mrs Jackson jó sütiket készít? 2. Does 
your mother have breakfast? No, she doesn’t. 
Szokott reggelizni az édesanyád? 3. Do they go 
shopping every day? Yes, they do. Minden nap 
mennek vásárolni? 4. Do you get up at 7 o’clock? 
No, I don't. 7-kor szoktál felkelni? 5. Do they often 
go to church? No, they don’t. Gyakran járnak 
templomba? 6. Does Henry go to bed late? Yes, he 
does. Henry későn megy aludni? 7. Does your 
grandmother cook well? No, she doesn’t. Jól főz a 
nagymamád? 8. Does Dr Hoggs drive to work? 



Yes, he does. Dr Hoggs autóval szokott munkába 
menni? 9. Do they eat dinner at home? Yes, they 
do. Otthon szoktak vacsorázni? 10. Do you have 
toast for breakfast? No, I don’t. Pirítóst szoktál 
reggelizni? 

29. FELADAT 
1. much (butter) 2. many (pancakes) 3. many 
(plants) 4. much (money) 5. much (cake)  
6. many (people) 7. many (books) 8. much (spinach) 
9. many (shelves) 10. much (coffee) 11. many (girls) 

30. FELADAT 
1. Are there many cups on the desk? Yes, there 
are. Sok csésze van az íróasztalon? 2. Is there 
much water in the bathtub? Yes, there is. Sok víz 
van a fürdőkádban? 3. Has she got many biscuits 
on the plate? No, she hasn't. Sok keksze van a 
tányéron? 4. Has he got much money? Yes, he 
has. Sok pénze van? 5. Are there many dirty plates 
in the sink? Yes, there are. Sok piszkos tányér 
van a mosogatóban? 6. Has he got many flowers? 
No, he hasn't. Sok virágja van? 7. Has the spider 
got many legs? Yes, it has. A póknak sok lába 
van? 8. Has Anna got many cakes? Yes, she has. 
Sok sütije van Annának? 

31. FELADAT 
1. √ Have you got many cigarettes in your pocket?  
2. √ Has she got much money in her pocket? 3. X 



He’s got lots of money on his table. Sok pénz van az 
asztalán. 4. X Have you got much jam on your 
bread? Sok lekvár van a kenyereden? 5. √ I haven’t 
got much jam on my bread. 6. X He’s got a lot of 
jam on his bread. Sok lekvár van a kenyerén. 7. √ 
Are there many cars on the road? 8. √ There aren’t 
many cars on the road. 9. X There are lots of cars in 
their street. Sok autó van az utcájukban. 

32. FELADAT 
1. I’ve got a lot of money. Sok pénzem van.  
2. I eat much sugar. Sok cukrot szoktam enni.  
3. James doesn’t drink much coffee. James nem 
sok kávét iszik. 4. Mary eats lots of fruit. Mary 
sok gyümölcsöt eszik. 5. Hannah doesn’t eat 
many apples. Hannah nem sok almát eszik.  
6. A lot of men are swimming in the water. Sok 
férfi úszik a vízben. 7. There aren’t lots of women 
in the cafe. Nem sok nő van a kávézóban.  
8. Are there many houses in this street? Sok ház 
van ebben az utcában? 9. She always writes lots 
of letters to her friends. Mindig sok levelet ír a 
barátainak. 

33. FELADAT 
1. MUCH – I don't have food for dinner. Nincs 
ennivalóm vacsorára. (Nincs mit ennem.)  
2. LOTS OF - Has your sister got friends? A 
lánytestvérednek vannak barátai? 3. MANY –  
I eat vegetables. Eszem zöldségeket. 4. A LOT OF – 



Have you got water in your glass? Van víz a 
poharadban? 5. MANY – There aren’t hamburgers 
on the kitchen counter. Nincsenek hamburgerek a 
konyhapulton. 6. LOTS OF – I have eggs for 
breakfast. Tojást szoktam reggelizni. 7. A LOT OF 
– Margaret reads books. Margaret könyveket 
szokott olvasni. 8. MUCH – Have you got wine in 
your glass? Van bor a poharadban? 9. MUCH – 
There isn’t jam on your bread. Nincs lekvár a 
kenyereden. 10. MANY – There aren’t people in the 
cinema. Nincsenek emberek a moziban. 11. LOTS 
OF – Children are playing in the park. Gyerekek 
játszanak a parkban. 12. MUCH – She isn’t 
drinking orange juice. Nem narancslevet iszik. 

34. FELADAT 
1. many men– There are thirty men in the shop. 
Harminc férfi van a boltban. 2. much milk – 
There are fifteen cartons of milk in the fridge. 
Tizenöt doboz tej van a hűtőben. 3. many books – 
You're reading ten books. Tíz könyvet olvasol.  
4. much coffee/many cups of coffee – I drink 
twelve cups of coffee a day. Tizenkettő csésze kávét 
iszom naponta. 5. much money/many dollars – 
I've got one million dollars in the bank. Egy millió 
dollárom van a bankban. 6. many children – 
Twenty-five children are eating in the dining room. 
Huszonöt ember eszik az étkezőben. 7. many 
people – One hundred people are going to church. 
Száz ember megy a templomba.  



8. much ice cream – I eat five ice-cream a day in 
summer. Nyaranta napi öt jégkrémet eszem meg. 
9. much wine – This bottle of wine is full. Ez a 
borosüveg tele van. 10. many sisters and 
brothers – She's got three sisters and four 
brothers. Három lánytestvére és négy fivére van.  
11. many schools – There are fifty-three schools in 
this city. 53 iskola van ebben a városban.  

35. FELADAT 
1. Have you got many cars? Yes, I have./No, I 
haven't. Sok autód van? 2. Do you eat many 
biscuits? Yes, I do./No, I don't. Sok kekszet 
eszel? 3. Is there much paper on your desk? Yes, 
there is./No, there isn't. Sok papír van az 
íróasztalodon? 4. Do you have a lot of friends? Yes, 
I do./No, I don't. Sok barátod van? 5. Do you 
drink much coffee a day? Yes, I do./No, I don't. 
Sok kávét iszol egy nap? 6. Have you got much 
money in the bank? Yes, I have./No, I haven't. 
Sok pénzed van a bankban? 7. Do you smoke a lot 
of cigarettes? Yes, I do./No, I don't. Sok 
cigarettát szívsz? 8. Have you got many telephones? 
Yes, I have./No, I haven't. Sok telefonod van?  
9. Do you eat much chocolate? Yes, I do./No, I 
don't. Sok csokoládét eszel? 

36. FELADAT 
1. We have got money. We can buy food. Van 



pénzünk, tudunk venni ételt. 2. They haven’t got 
cigarettes. They can't smoke. Nincs cigarettájuk. 
Nem tudnak dohányozni. 3. There isn’t coffee at 
home. We can't drink coffee. Nincs itthon kávé. 
Nem tudunk kávézni. 4. This is good music. She 
can dance. Ez jó zene. Tud táncolni. 5. The dining 
room's dirty. We can't eat there. Az ebédlő piszkos. 
Nem ehetünk ott. 6. The fridge isn't empty. There's 
food in it. He can eat. A hűtő nem üres. Van benne 
étel. Tud enni. 7. The tea's hot. She can't drink it. A 
tea forró. Nem tudja meginni. 8. I haven’t got a car. 
I can't drive to work. Nincs autóm. Nem tudok 
autóval menni munkába. 9. His children are 
speaking. He can't sleep. A gyerekei beszélnek. 
Nem tud aludni. 10. We've got toast and jam. We 
can have breakfast. Van pirítósunk és lekvárunk. 
Reggelizhetünk. 11. can – They've got money. They 
can go shopping. Van pénzük. El tudnak menni 
vásárolgatni. 12. There isn't water in the house. You 
can't have a bath. Nincs víz a házban. Nem 
tudsz/tudtok fürdeni. 13. She hasn't got eggs at 
home. She can't make an omelette. Nincs tojása 
otthon. Nem tud omletet készíteni. 14. You've got a 
television. You can watch films. Van tévéd/tévétek. 
Tudsz/Tudtok filmezni. 15. He's two years old. He 
can't drive a bus. Két éves, nem tud buszt vezetni. 
16. Mary's got a pen. She can write a letter. Mary-
nek van tolla. Tud levelet írni. 17. We haven’t got 
books. We can't read. Nincs könyvünk. Nem 



tudunk olvasni. 18. I've got lots of paper on my 
desk. I can't finish work early. Sok papír van az 
íróasztalon. Nem tudom korán befejezni a munkát. 

37. FELADAT 
1. Can it sleep? Yes, it can. Tud aludni? 2. Can he 
sleep? No, he can’t. Tud aludni? 3. Can they pay? 
Yes, they can. Tudnak fizetni? 4. Can they sing? 
Yes, they can. Tudnak énekelni? 5. Can he swim? 
Yes, he can. Tud úszni? 6. Can she sing? No, she 
can’t. Tud énekelni? 7. Can he eat? No, he can’t. 
Tud enni? 8. Can he play tennis? No, he can’t. Tud 
teniszezni? 9. Can your grandmother drive? Yes, 
she can. A nagymamád tud vezetni? 10. Can she 
watch TV? No, she can’t. Tud tévét nézni?  
11. Can she swim? No, she can’t. Tud úszni? 

38. FELADAT 
1. it – I would like to eat this sandwich. 
Szeretném megenni ezt a szendvicset. 2. them – Do 
you want to listen to these songs? Meg akarod 
hallgatni ezeket a dalokat? 3. him – Mary's playing 
with Tom. Mary Tommal játszik. 4. them – The 
bank's near the shops. A bank közel van a 
boltokhoz. 5. it – I’m pouring coffee into the cup. 
Kávét töltök a csészébe. 6. him – Mary loves Bob. 
Mary szereti Bobot. 7. her – George doesn’t like 
that woman. George nem szereti azt a nőt. 8. him 
– Do you like Charlie? Szereted Charlie-t? 9. him 



– I’m in front of James. James előtt vagyok.  
10. them – I don’t like bananas. Nem szeretem a 
banánt. 11. them – Do you like Dave and Harry? 
Kedveled Dave-et és Harry-t? 12. her – Her son 
loves Mary. A fia szereti Mary-t. 13. them – The 
cat's playing with Helen and Jane. A macska 
Helennel és Jane-nel játszik. 14. it – I hate 
spinach. Utálom a spenótot. 15. her – My father 
loves my grandmother. Az apám szereti a 
nagymamámat. 16. it – Your cat’s sleeping near 
your bed. A macskád az ágyad közelében alszik. 
17. him – She’s dancing with Jim. Jimmel táncol. 
18. him – Do you go to work with Harold? 
Harolddal jársz dolgozni? 19. it – I'd like to buy 
this telephone. Meg szeretném venni ezt a 
telefont. 

39. FELADAT 
1. She has a bath every morning. Minden reggel 
megfürdik. 2. Look! It's raining. You can’t play 
tennis with Jim. Nézd! Esik az eső. Nem 
teniszezhetsz Jimmel. 3. What are you doing in 
the kitchen now? Mit csinálsz most a konyhában? 
4. They usually go to the cinema on Monday. 
Általában hétfőn mennek moziba. 5. Where do 
they go on holiday? Hova szoktak nyaralni menni? 
6. What do you do? I’m a shop assistant. Mit 
csinálsz? (Mi a foglalkozásod?) Bolti eladó vagyok. 
7. That’s my husband. He's drinking a glass of 



wine. Ő a férjem. Egy pohár bort iszik. 8. Bill’s a 
businessman. He works in an office. Bill 
üzletember. Egy irodában dolgozik.  

40. FELADAT 
1. Tom always plays tennis on Monday. It's Tuesday. 
He isn't playing tennis, he's watching television. 
Tom mindig teniszezik hétfőn. Kedd van. Nem 
teniszezik most, tévét néz. a) Tom's watching 
television. b) Tom plays tennis on Monday.  

2. It's raining . We can’t play tennis in the garden. It 
rains a lot in May. Éppen esik. Nem tudunk a 
kertben teniszezni. Májusban sokat szokott esni az 
eső. a) We can't play tennis, because it's 
raining. b) It's spring. 

3. I'm not eating this food. I don' like meat. I never 
eat meat. Nem eszem meg ezt az ételt. Nem 
szeretem a húst. Sosem eszem húst. a) No, I don't. 
b) I never eat meat. 

4. Peter's in the bathroom. He's having a shower. He 
has a shower every morning. Peter a fürdőszobában 
van. Éppen zuhanyozik. Minden reggel le szokott 
zuhanyozni. a) Peter's in the bathroom. b) He 
has a shower every morning. 

5. My father works in a bank. He isn't working now, 
he’s reading a book. Az apám bankban dolgozik. 



Most nem dolgozik, könyvet olvas. a) He works in 
a bank. b) He's reading a book. 

41. FELADAT 
1. a) Bill never eats fish. He hates fish. Bill sosem 
eszik halat. Utálja a halat. 2. b) John's eating in a 
restaurant. John most éppen étteremben eszik.  
3. b) I'm studying English, because I like England 
and I want to go to London next year. Angolul 
tanulok, mert szeretem Angliát, és Londonba 
akarok menni jövőre. 4. b) I visit my grandmother 
every day. Today I'm not visiting her, I'm working. 
Minden nap meg szoktam látogatni a nagymamá-
mat. Ma nem látogatom meg, dolgozom.  
5. a) I don't go to bed early. I work late every day.  
I work in an office. Nem fekszem le korán. Minden 
nap sokáig dolgozom. Irodában dolgozom.  
6. b) I often sing in the bathroom but I'm not 
singing now. I'm cooking in the kitchen. Gyakran 
énekelek a fürdőszobában, de most nem énekelek. 
Épp a konyhában főzök. 7. b) The children aren't at 
school. They're playing in the garden. A gyerekek 
nincsenek iskolában. A kertben játszanak.  
8. a) They don't have  toast for breafast, they have 
some coffee. Nem pirítóst szokott reggelizni, 
kávézni szokott. 9. a) You can’t speak to Jennifer, 
she's having a bath. Nem tudsz Jenniferrel beszélni, 
éppen fürdik. 10. b) Karen hates Tom and Bill. She 
never plays with them. Karen utálja Tomot és Billt. 



Sosem játszik velük. 11. b) It's raining, we can’t 
work in the garden. Esik az eső, nem tudunk a 
kertben dolgozni. 12. b) My brother Adam doesn't 
drive a car. He can't drive. A fivérem, Adam nem 
vezet autót. Nem tud vezetni. 

42. FELADAT 
1. It’s his farm. Ez az ő farmja. It’s his. 2. They’re 
my hamburgers. Ezek az én hamburgereim. 
They’re mine. 3. This is her house. Ez az ő háza. 
This is hers. 4. They’re their flowers. Ezek az ő 
virágaik. They’re theirs. 5. They’re my friends.  
Ők az én barátaim. They’re mine. 6. This is your 
hair. Ez a te hajad. This is yours. 7. It’s our fridge. 
Ez a mi hűtőnk. It’s ours. 8. They’re their schools. 
Ezek az ő iskoláik. They’re theirs. 9. It’s his 
window. Ez az ő ablaka. It’s his. 10. It’s her fish.  
Ez az ő hala. It’s hers. 11. They’re her lemons. Ezek 
az ő citromai. They’re hers.  

43. FELADAT 
1. Are those girls your sisters? Azok a lányok a te 
lánytestvéreid? Yes, they are. 2. I don't like these 
dresses. Nem tetszenek ezek a ruhák. I don't like 
them. 3. Do you like my photos? Tetszenek neked a 
fényképeim? Yes, I like them. 4. I would like to buy 
some flowers in this shop. Szeretnék virágokat 
venni ebben a boltban. They're beautiful. 
5. These are my children. Ők a gyerekeim. They 



aren't bad. 6. How much are those televisions? 
Mennyibe kerülnek azok a tévék? They're 
expensive. 7. Is this Henry's car? Ez Henry autója. 
Yes, it's his. 8. Do you eat chocolate biscuits? Yes, 
they're good. 9. I love my cats. Imádom a macsáim. 
This food is theirs. 10. Is this a cinema? Ez egy 
mozi? Yes, it is.  

44. FELADAT 
1. a) How many languages do you speak? Hány 
nyelvet beszélsz? 2. b) How old are your sisters? 
Hány évesek a lánytestvéreid? 3. a) What do you 
like doing in winter? Mit szeretsz télen csinálni?  
4. c) What time do you go to school? Hány órakor 
szoktál iskolába menni? 5. a) Does Adam like 
coffee? Adam szereti a kávét? 6. c) How often does 
Greg go to restaurants? Milyen gyakran jár Greg 
étterembe? 7. b) How many children has Tom got? 
Hány gyereke van Tomnak? 

45. FELADAT 
1. √ Our teacher gives us a lot of homework.  
2. √ Jane drinks milk because she likes it. 3. X 
Jack’s daughter is a teacher and his son is a doctor. 
Jack lánya tanár, és a fia orvos. 4. X Jason’s 
drinking coffee and reading a newspaper in the 
kitchen. Jason kávét iszik, és újságot olvas a 
konyhában. 5. X How often do your grandmother 
and grandfather go to the cinema? A nagymamád 



és a nagyapád milyen gyakran járnak moziba?  
6. √ I like swimming but now I’m not swimming, 
I’m playing tennis with my friend, Jimmy. 7. √ She’s 
got twenty chickens in her garden. 8. X Helen’s 
singing in the bathroom. Helen a fürdőszobában 
énekel. 9. X I'd like to dance with Tim. Szeretnék 
táncolni Timmel. 

46. FELADAT 
1. Where’s Mr Higgs? He’s in a restaurant. Hol 
van Mr Higgs? Étteremben van. 2. What’s he 
doing? He’s looking at the menu. Mit csinál? Az 
étlapot nézi. 3. Where’s James? Jame’s in his 
office. Hol van James? Az irodájában van.  
4. What’s he doing? He’s drinking coffee. Mit 
csinál? Kávét iszik. 5. Where’s Thomas? Thomas is 
in his bedroom. Hol van Thomas? Thomas a 
hálószobájában van. 6. What’s he doing? He’s 
going to bed. Mit csinál? Megy aludni. 7. Where’s 
George? George’s in the street. Hol van George? 
George az utcán van. 8. What’s he doing? He’s 
listening to music. Mit csinál? Zenét hallgat.  
9. Where’s Jane? Jane’s at/in school. Hol van 
Jane? Jane iskolában van. 10. What’s she doing? 
She’s sleeping. Mit csinál? Alszik. 11. Where’s 
your grandmother? She’s in the kitchen. Hol van 
a nagymamád? A konyhában van. 12. What’s she 
doing? She’s cooking./She’s making 
breakfast. Mit csinál? Főz./Reggelit készít.  



13. Where’s your father? My father is in his 
office. Hol van az apád? Az apám az irodájában 
van. 14. What’s he doing? He’s phoning. Mit 
csinál? Telefonál. 15. Where’s the dog? It’s on the 
sofa./It's in the living room. Hol van a kutya? A 
heverőn van./A nappaliban van. 16. What’s it 
doing? It’s watching TV. Mit csinál? Tévézik. 

47. FELADAT 
1. a) What kind of food do you like? Milyen ételt 
szeretsz? 2. c) Do they drink juice? Szoktak 
gyümölcslevet inni? 3. b) When do you have 
breakfast? Mikor szoktál reggelizni? 4. b) Why is he 
eating in that restaurant? Miért eszik abban az 
étteremben? 5. a) Do you work in an office? 
Irodában dolgozol? 6. c) Where does she live? Hol 
lakik? 7. a) What do your children do in the garden? 
Mit szoktak csinálni a gyerekeid a kertben? 

48. FELADAT 
1. harmadik – I’m having a bath in my bathroom. I 
love having a bath. I have a bath every day. Éppen a 
fürdőszobámban fürdők. Imádok fürdeni. Minden 
nap fürdök. 2. második – This isn't my cat. It's my 
neighbour's cat. I hate it. Ez nem az én macskám. 
Ez a szomszédom macskája. Utálom. 3. első – My 
grandfather's old, but he loves running. He runs 
every day. A nagyapám idős, de imád futni. Minden 
nap fut. 4. harmadik – Fred isn't sleeping. He 



can't sleep. He's thinking about his new job. Fred 
nem alszik. Nem tud aludni. Az új munkájára 
gondol. 5. első – Helen can't drink that milk. It's 
not fresh. She doesn't like it. Helen nem tudja 
meginni azt a tejet. Nem friss. Nem ízlik neki.  
6. harmadik – Fred smokes a lot. He smokes every 
day. He loves smoking. Fred sokat dohányzik. 
Minden nap dohányzik. Imád dohányozni. 7. első 
– Tom's got a cat. He's playing with it in the garden. 
Tomnak van egy macskája. A kertben játszik vele. 

49. FELADAT 
1. Do you like me? Kedvelsz engem? – Yes, I like 
you. Igen, kedvellek téged. 2. Does George like 
Helen? George kedveli Helent? – No. George 
doesn’t like her. Nem, George nem kedveli őt.  
3. Does Peter like me? Peter szeret engem? – No. 
He doesn’t like you. Nem, nem kedvel téged. 4. Do 
you like English? Szereted az angolt? – Yes, I like it. 
Igen, szeretem. 5. Does James like his school? 
James szereti az iskoláját? – No, he doesn’t like it. 
Nem, nem szereti. 6. We're your mother and father. 
Do you like us? Mi vagyunk az anyád és az apád. 
Szeretsz minket? – Yes, I love you very much. Igen, 
nagyon imádlak titeket. 7. Does Adam love his 
children? Adam imádja a gyerekeit? – Yes, he loves 
them. Igen, imádja őket. 8. Do you like your 
father? Szereted az apád? – Yes, I love him. Igen, 
imádom. 9. Do you like meat? Szereted a húst? – 



No, I hate it. Nem, utálom. 10. Who hates those 
girls? Ki utálja azokat a lányokat? – These boys 
hate them. Ezek a fiúk utálják őket. 11. Adam, Pete! 
Do your friends like you? A barátaitok szeretnek 
titeket? – Yes, they like us. Igen, szeretnek minket. 

50. FELADAT 
1. helyes – I always wash my car on Saturday. 
Szombaton mindig lemosom az autóm.  
2. helytelen – Do you wash your car now? 
Helyesen: Are you washing your car now? Most 
éppen az autód mosod? 3. helytelen – Alan’s in the 
kitchen. He cooks dinner now. Helyesen: Alan’s in 
the kitchen. He's cooking dinner now. Alan a 
konyhában van. Vacsorát főz. 4. helyes – How 
often does she drive to work? Milyen gyakran vezet 
munkába? 5. helyes – I never eat spaghetti, I don't 
like it. Sosem eszem spagettit, nem szeretem.  
6. helytelen – My husband’s in his office. He works 
now. Helyesen: My husband’s in his office. He's 
working now. A férjem az irodájában van. 
Dolgozik. 7. helytelen – Marti's usually studying at 
home. Helyesen: Marti usually studies at home. 
Martin általában otthon tanul. 8. helyes – They're 
watching TV in the evening. Este tévét fognak nézni. 
(megjegyzés: A Simple Present is jó, akkor azt 
jelenti, hogy este tévét szoktak nézni, de az 
elhangzott mondat nem hibás, hiszen a folyamatos 
jelen jelenthet jövő időt is, tervezett jövőt. )  



9. helyes – Are you going to the cinema now? 
Moziba mész? 10. helyes – I usually play tennis in 
the park. Általában a parkban teniszezem. 

51. FELADAT 
1. hamis – Mr Jackson’s having breakfast. Mr 
Jackson’s breakfast is some toast and tea. Mr 
Jackson a reggelijét eszi. Mr Jackson reggelije 
pirítós és tea. 2. igaz – Bob likes his school. Bob’s 
school’s very good. Bob szereti az iskoláját. Bob 
iskolája jó. 3. igaz – Joe’s driving his car. Joe’s car’s 
red. Joe az autóját vezeti. Joe autója piros.  
4. hamis – The teacher’s teaching in the classroom. 
The teacher’s class is big. A tanár az osztályban 
tanít. A tanár osztálya nagy. 5. hamis – Mr and 
Mrs Finn are having lunch with their friends. The 
Finns’ friends are good people. Mr és Mrs Finn 
éppen a barátaikkal ebédelnek. Finnék barátai jó 
emberek. 6. hamis – The children are reading their 
books. The children’s desks are green. A gyerekek 
könyveket olvasnak. A gyerekek íróasztalai zöldek. 
7. helyes – Mr and Mrs Black are talking to their 
children. Mr and Mrs Black’s children are good. Mr 
és Mrs Black a gyerekeikkel beszélgetnek. Mr és 
Mrs Black gyerekei jók. 8. hamis – Mary's got a 
brown telephone. She likes her telephone very 
much. Mary-nek barna telefonja van. Nagyon 
szereti a telefonját. 



52. FELADAT 
1. hamis 2. igaz 3. igaz 4. hamis 5. hamis 6. igaz  
7. hamis 8. hamis 9. hamis 10. igaz 

This is Mr Nox. He's a teacher. He isn't a doctor. He 
teaches mathematics. He likes teaching. He can 
teach mathematics well. He isn't teaching now, he's 
playing tennis. He can't play tennis very well, but he 
likes it very much. He's got a friend, Bob. Bob can 
play tennis very well. They play tennis every 
Sunday. It's Sunday now. They're playing tennis. 

Bemutatom Mr Nox-ot. Ő tanár. Nem orvos. 
Matematikát tanít. Szeret tanítani. Jól tud 
matematikát tanítani. Most nem tanít, teniszezik. 
Nem tud nagyon jól teniszezni, de nagyon szereti. 
Van egy barátja, Bob. Bob nagyon jól tud 
teniszezni. Minden vasárnap teniszeznek. Ma 
vasárnap van. Éppen teniszeznek. 

53. FELADAT 
1. grandmother 2. shopping 3. doesn't 4. Tuesday  
5. make 6. Saturday 7. Wednesday 8. isn't 9. fish 
soup 

Mrs Norris is my grandmother. She's doing the 
shopping in a big supermarket. She doesn't like 
doing the shopping, but she does the shopping every 
Tuesday. She can make delicious biscuits.  
I love them. She makes biscuits on Saturday. It's 



Wednesday, so she isn't making biscuits, she's 
cooking soup, fish soup. 

Mrs Norris a nagymamám. Éppen bevásárol egy 
nagy szupermarketben. Nem szeret bevásárolni, de 
minden kedden bevásárol. Ízletes kekszeket tud 
készíteni. Imádom. Szombaton szokott kekszet 
készíteni. Ma szerda van, most nem kekszet készít, 
levest főz, hallevest. 

54. FELADAT 
1. hamis 2. nem tudjuk 3. hamis 4. igaz 5. igaz  
6. hamis 7. igaz 8. nem tudjuk  

 Jane's 10 years old and she lives in London. She 
usually gets up at 7.30 and she has some toast with 
butter for breakfast. It's Saturday today, so she isn't 
getting up at 7.30. She's sleeping in her bed. Her 
mother's in the kitchen, she's making breakfast. On 
Saturday they have scrambled eggs with bacon for 
breakfast. 

Jane tíz éves, és Londonban lakik. Általában 7.30-
kor kel fel, és vajas pirítóst reggelizik. Ma szombat 
van, tehát nem kel fel 7.30-kor. Alszik az ágyában. 
Az anyukája a konyhában van, éppen reggelit 
készít. Szombaton tojásrántottát reggeliznek 
szalonnával. 



55. FELADAT 
1. a nurse 2. hospital 3. isn't 4. thin 5. people  
6. never 7. only, two 8.5.30  

This is Bridget. She's a nurse. She works in a big 
hospital. She's small and thin. She works with sick 
people. She gets up early every day. She never has 
breakfast. She only drinks two cups of coffee. She 
drives to the hospital at 5.30.  

Ő itt Bridget. Ápolónő. Egy nagy kórházban 
dolgozik. Kicsi és vékony. Beteg emberekkel 
dolgozik. Minden nap korán kel fel. Sosem 
reggelizik, csak két csésze kávét iszik. 5.30-kor 
autóval megy a kórházba. 

56. FELADAT 
1. igaz 2. hamis 3. nem tudjuk 4. nem tudjuk 5. igaz 
6. hamis 7. hamis 8. nem tudjuk  

Hi, I'm Helen. I'm visiting my grandmother at her 
house at the beach. It's summer and it's a beautiful 
day. The sea is near my grandmother's house, so we 
can swim every day. We aren't swimming now, we're 
sitting in the garden and we're having lunch. It's too 
hot now so I don't want to go to the beach. No 
problem, I can read and write emails to my friends. 

  



Szia, Helen vagyok. Nagymamámat látogatom 
éppen a tengerparti házában. Nyár van, és 
gyönyörű nap van. A tenger közel van a 
nagymamám házához, így minden nap úszhatunk. 
Most éppen nem úszunk, a kertben ülünk, és 
ebédelünk. Nagy a forróság most, ezért nem 
akarok a strandra menni. Nem baj, tudok olvasni 
és emaileket írni a barátaimnak. 

57. FELADAT 
1. some 2. man 3. newspaper 4. grey 5. football  
6. can't 7. hate 8. not 9. eating 

There are some people in the park. A man is sitting 
on a bench and reading a newspaper. He's wearing a 
black coat and grey trousers. There are two boys, 
Tom and David. They're my friends. They're playing 
football. I can't play football and I hate playing 
football. I'm not playing football, I'm eating an ice-
cream. 

Emberek vannak a parkban. Egy férfi ül egy padon 
és újságot olvas. Fekete kabátot és szürke nadrágot 
visel. Két fiú is van, Tom és David. Ők a barátaim. 
Fociznak. Én nem tudok focizni, és utálok focizni. 
Most nem focizom, fagyit eszem.  

  



58. FELADAT 
1. a) 2. b) 3. b) 4. b) 5. a) 

I travel to Italy every year. I always stay in small 
hotels. I visit some famous towns and take beautiful 
photos. I love Italian food. I eat pizza, spaghetti and 
delicious Italian ice-cream. I can't swim, so I never 
swim in the sea, but I sit in a nice cafe and drink 
coffee.  

Minden évben elutazom Olaszországba. Mindig kis 
szállodákban szoktam megszállni. Híres városokat 
látogatok meg, és csodás fotókat készítek. Imádom 
az olasz ételeket. Pizzát, spaghettit és finom olasz 
fagyit szoktam enni. Nem tudok úszni, így sosem 
úszom a tengerben, de szép kávézóban ücsörgök, és 
kávét iszom. 

59. FELADAT 
1. hamis 2. hamis 3. igaz 4. nem tudjuk 5. igaz  
6. nem tudjuk 7. igaz 8. igaz 9. nem tudjuk 

Hi, I'm Mary, and I'm twenty. I want to have a party 
for my sister's birthday. Helen's seventeen years old 
and she's got lots of friends. I'm making a shopping 
list and doing the shopping. I hate doing the 
shopping. I'm writing emails to my sister's friends. 
 I want to make a cake with candles on it. Helen 
loves chocolate cake, she can eat two pieces of cake. 



She loves reading, so I want to buy an interesting 
book, too. 

Szia, Mary vagyok, és húsz éves. Bulit akarok 
szervezni a testvérem szülinapjára. Helen tizenhét 
éves, és sok barátja van. Éppen bevásárlólistát 
készítek, és be fogok vásárolni. Utálok bevásárolni. 
Leveleket fogok írni a testvérem barátainak. Tortát 
akarok készíteni, rajta gyertyákkal. Helen imádja 
a csokitortát, két szeletet is képes megenni. Imád 
olvasni, ezért egy érdekes könyvet is akarok venni. 

60. FELADAT 
1. winter 2. walking, snows 3. white 4. can 5. every  
6. going 7. December, isn't 8. hate 

My favourite season is winter. Yes, really, winter!  
I love walking when it snows and everything is 
white. I can ski, so I go skiing every winter. I like 
going to Italy. It's December now, but it isn't 
snowing, it's raining. I hate rainy weather. 

A kedvenc évszakom a tél. Igen, tényleg a tél! 
Imádok sétálni, amikor havazik, és minden fehér. 
Olaszországba szeretek menni. Most december van, 
de nem havazik, esik az eső. Utálom az esős 
időjárást. 



61. FELADAT 
1. igaz 2. hamis 3. nem tudjuk 4. nem tudjuk  
5. hamis 6. igaz 7. hamis 8. hamis 

Tom and Kim are married. They're happy together. 
They've got a flat in London, but they don't like 
London very much. They hate watching TV, but they 
like going to concerts. In their free time they like 
eating in restaurants or having coffee in a nice cafe. 
Restaurants in London are expensive, but they go to 
a restaurant every week. They hate Italian food, but 
they love Chinese food. What do you do in your free 
time? 

Tom és Kim házasok. Boldogok együtt. Van egy 
lakásuk Londonban, de nem nagyon szeretik 
Londont. Utálnak tévézni, de szeretnek koncertre 
menni. Szabadidejükben szeretnek étterembe járni, 
vagy kávézni egy szép kávézóban. Az éttermek 
Londonban drágák, de minden héten elmennek 
étterembe. Utálják az olasz ételeket, de imádják a 
kínai ételeket. Te mit szoktál szabidődben csinálni? 

  



A KÖNYV SZÓKINCSE 

always - mindig 
apple - alma 
armchair - fotel, 
 karosszék 
arrive - megérkezik 
ask - kérdez 
at home - otthon 
baby - baba 
bacon - szalonna 
bad - rossz 
bag - táska 
banana - banán 
bank - bank 
basket - kosár 
bathroom - 
 fürdőszoba 
bathtub - fürdőkád 
beach - tengerpart 
beautiful - gyönyörű 
because - azért, mert 
bed - ágy 
bedroom - hálószoba 
beer - sör 
bench - pad 
big - nagy 
birthday - 
 születésnap 
biscuit - keksz 
black - fekete 
book - könyv 
box - doboz 

bread - kenyér 
bread and butter - 
 vajaskenyér 
breakfast - reggeli 
brother - fivér 
brown - barna 
bus - busz 
businessman - 
 üzletember 
butter - vaj 
buy - vesz, megvesz 
cafe - kávézó 
cake - süti 
can - tud, képes 
candle - gyertya 
car - autó 
carpet - szőnyeg 
carton - doboz 
cat - macska 
chicken - csirke 
children - gyerekek 
Chinese - kínai 
chocolate - 
 csokoládé 
church - templom 
cigarette - cigaretta 
cinema - mozi 
city - város 
class - osztály 
classroom - 
 osztályterem 
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coat - kabát 
coffee - kávé 
comfortable - 
 kényelmes 
computer - 
 számítógép 
concert - koncert 
cook - főz 
cottage cheese - 
 túró 
credit card - 
 hitelkártya 
cup - csésze 
'd like - szeretne 
dance - táncol 
daughter - lánya 
 valakinek 
day - nap 
delicious - ízletes 
desk - íróasztal 
dining room - 
 ebédlő 
dirty - piszkos 
do the shopping - 
 bevásárol 
dog - kutya 
door - ajtó 
dress - ruha 
drink - iszik 
drive - vezet 
dustbin - szemetes 
early - korán 
eat - eszik 

egg - tojás 
empty - üres 
England - Anglia 
English - angol 
evening - este 
every - minden 
everybody - 
 mindenki 
everything - minden 
expensive - drága 
famous - híres 
father - apa 
favourite - kedvenc 
fifteen - tizenöt 
finish - befejez 
fish - hal 
flat - lakás 
flower - virág 
food - étel 
four - négy 
free time - szabadidő 
fresh - friss 
fridge - hűtő 
friend - barát 
fruit - gyümölcs 
full - tele 
garden - kert 
get up - felkel 
girl - lány 
give - ad 
glass - pohár 
go - megy 
go home - hazamegy 
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good - jó, finom 
go shopping - 
 vásárolni megy 
go to bed - lefekszik 
 aludni 
grandfather - 
 nagyapa 
grandmother - 
 nagymama 
grey - szürke 
hair - haj 
hamburger - 
 hamburger 
happy - boldog 
hate - utál 
have - fogyaszt 
have a bath - fürdik 
have a cigarette - 
 dohányzik 
have a party - bulit 
 rendez, bulizik 
have a shower - 
 zuhanyozik 
have breakfast - 
 reggelizik 
have coffee - kávézik 
have lunch - ebédel 
have dinner - 
 vacsorázik 
help - segít 
holiday - nyaralás 
home - otthon 

homework - házi 
 feladat 
hospital - kórház 
hot - forró 
hotel - szálloda 
house - ház 
how many? - hány? 
 mennyi? 
how often? - milyen 
gyakran? 
how old? - milyen 
 idős? 
hundred - száz 
Hungarian - magyar 
husband - férj 
ice-cream - fagylalt 
in front of - előtt 
interesting - érdekes 
Italian - olasz 
Italy - Olaszország 
jam - lekvár 
job - munka, 
 foglalkozás 
kind - fajta, féle 
kitchen - konyha 
kitchen counter - 
 konyhapult 
late - későn 
learn - tanul 
leave home - elmegy 
 otthonról 
leg - láb 
lemon - citrom 
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letter - levél 
like - szeret, tetszik 
listen (to) - hallgat 
live - lakik, él 
living room - 
 nappali 
look (at) - néz 
lot - sok 
lots - sok 
love - szeret 
lunch - ebéd 
make - elkészít 
married - házas 
mathematics - 
 matematika 
May - május 
men - férfiak 
many - sok 
meat - hús 
menue - étlap 
milk - tej 
million - millió 
Monday - hétfő 
money - pénz 
month - hónap 
morning - reggel, 
 délelőtt 
mother - anya 
much - sok 
music - zene 
near - közel 
neighbour - 
 szomszéd 

never - soha 
newspaper - újság 
next - következő 
next to - mellett 
nice - szép 
now - most 
nurse - ápoló, 
 ápolónő 
o’clock - óra 
occassionally - 
 alkalmanként 
office - iroda 
often - gyakran 
omelette - omlett 
once - egyszer 
only - csak 
open - kinyit 
orange juice - 
 narancslé 
paper - papír 
park - park 
pay - fizet 
peanut butter - 
 mogyoróvaj 
pen - toll 
people - emberek 
phone - telefonál 
photo - fénykép 
piano - zongora 
piece - darab 
plate - tányér 
play - játszik 
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play tennis - 
 teniszezik 
play the piano - 
 zongorázik 
problem - probléma 
pocket - zseb 
potato - krumpli 
pour - önt 
question - kérdés 
radio - rádió 
rain - esik (eső) 
rainy - esős 
rarely - ritkán 
read - olvas 
really - tényleg, 
 valóban 
red - vörös, piros 
restaurant - étterem 
road - út 
room - szoba 
run - fut 
sandwich - szendvics 
Saturday - szombat 
school - iskola 
scrambled egg - 
 rántotta 
sea - tenger 
season - évszak 
shopping list - 
 bevásárlólista 
sick - beteg 
sing - énekel 
sink - mosogató 

sister - lánytestvér 
sit - ül 
ski - síel 
sleep - alszik 
small - kicsi 
smoke - dohányzik 
snow - havazik 
shop - bolt 
so - tehát 
sofa - heverő 
son - fia valakinek 
song - dal 
soup - leves 
speak - beszél 
spider - pók 
spinach - spenót 
summer - nyár 
Sunday - vasárnap 
supermarket - 
 szupermarket 
stay - lakik 
street - utca 
study - tanul 
sugar - cukor 
swim - úszik 
table - asztal 
take photos - 
 fényképez 
talk - beszél 
teach - tanít 
teacher - tanár 
teeth - fogak 
telephone - telefon 
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ten - tíz 
that - az 
there - ott 
thin - vékony 
think about - gondol 
 valakire 
thirty - harminc 
this - ez 
those - azok 
three - három 
three times - 
 háromszor 
toast - pirítós 
today - ma 
together - együtt 
trousers - nadrág 
too - is 
town - város 
travel - utazik 
Tuesday - kedd 
twelve - tizenkettő 
twenty - húsz 
twenty-five - 
 huszonöt 
usually - általában 
vegetable - zöldség 
visit - látogat 
walk - sétál 
want - akar 
wash - mos 
water - víz 
watch - néz, figyel 
wear - visel, hord 

weather - időjárás 
Wednesday - szerda 
week - hét 
weekend - hétvége 
what? - mi? mit? 
where? - hol? 
who? - ki? 
whose? - kié? 
wife - feleség 
window - ablak 
winter - tél 
woman - nő 
women - nők 
work - dolgozik 
write - ír 
year - év 
years old - éves 


