
Hallás utáni szövegértés 53 - Elementary 
 

Ez most nem összefüggő szöveg lesz, hanem különálló mondatok! 

Összegyűjtöttem 41 darab mondatot, melyek hasznosak lehetnek. Főleg 

kérdéseket tartalmaz, ráadásul olyanokat, amelyeket Neked kell 

feltenned, és mivel a kérdések nehézséget okoznak a szórend miatt a 

tanulók többségének, így érdemes kissé többet gyakorolni. 

Ha teljesen kezdő vagy, ezek közül a mondatok közül lehetséges, hogy 

bonyolultnak hangzik némelyik, de ha már a főbb 

mondatszerkesztéseken túl vagy (elementary szint), ezek a mondatok és 

gyakorlásuk hasznosak lehetnek számodra. 

A hanganyagot letöltheted, és akár utazás közben is hallgathatod, ha 

pedig nyugis helyen vagy, akkor javaslom, hogy ismételd is hangosan! 

Először az angol (amerikai angol) mondatot hallod, utána pedig jön a 

magyar megfelelője! Figyelj az angol mondat dallamára, kérdő 

hangsúlyra is! 

1. How long have you been studying English? Mióta tanulsz angolul? 

2. What’s your name? Hogy hívnak? 

3. Do you have any vegeterian dishes? Van önöknél vegetáriánus étel? 

4. I need a doctor. Orvosra van szükségem. 

5. What did you say? Mit mondtál? (Mit mondott? Az angolban nincs 

önözés, de nálunk igen!) 

6. Could we have the bill please? Megkaphatnám a számlát? 

7. Have you been to the United States? Voltál az Egyesült Államokban? 

8. Do you take credit cards? Elfogadnak hitelkártyát (önök)?  

9. Can I see you again? Láthatlak ismét? 

10. Call the police please! Hívják a rendőrséget kérem! 

11. I am lost. Eltévedtem. 

12. What’s this? Mi ez? 



13. Where did you learn English? Hol tanultál angolul? 

14. Do you have any recommendations? Van valami 

javaslatod/javaslata? (Például étteremben vagy, és nem tudod, mit is 

válassz. Kérdezheted a barátodtól vagy a pincértől is.) 

15. Is the wi-fi free? A wi-fi ingyenes? 

16. Could I get a map? Kaphatnék egy térképet? 

17. I can’t find the way back to my hotel. Nem találom a visszafele vezető 

utat a szállodámhoz. 

18. Could you pass the salt? Ideadná/ideadnád a sót? 

19. Are there any specials today? Van valamilyen specialitás ma? 

20. Where are you from? Hová valósi vagy? 

21. Would you like to go out to dinner with me? Volna kedved eljönni 

velem vacsorázni? 

22. I’d like to try this dish. Szeretném kipróbálni ezt az ételt. 

23. Is there any dairy in this dish? Van ebben az ételben tejtermék? 

24. Do you like American food? Szereted az amerikai ételeket? 

25. When is your birthday? Mikor van a születésnapod? 

26. Can I try this on? Felpróbálhatom ezt?  

27. Can I have the password? Megkaphatnám a jelszót? (Például a 

szállodában az internethez.) 

28. Is there a pharmacy nearby? Van a közelben gyógyszertár? 

29. Can we get seperate checks? Kaphatnánk külön a számlát? 

(étteremben például) 

30. How old are you? Hány éves vagy? 

31. What’s your telephone number? Mi a telefonszámod? 

32. Where’s the bathroom? Hol van a mosdó? (Az amerikai angol nem 

használja a toilet szót, az túl közvetlen lenne.) 



33. I lost my passport. Elvesztettem az útlevelem. 

34. How are you? Hogy vagy? 

35. Could we have the menu please? Megkaphatnánk az étlapot? 

36. Could I have the check? Megkaphatnám a számlát? 

37. Where do you work? Hol dolgozol? 

38. Could you take a picture of me please? Lefényképezne, kérem? 

39. Can you help me? Segítene? 

40. Where do you live? Hol laksz? 

41. Could you give me a discount? Tudna nekem kedvezményt adni? 

(Nem mindenhol lehet alkudni, erre figyelj oda!) 

 



 


