
 

MEGOLDÁS 1. KÖNYV 

1. feladat 

1. he 2. she 3. she 4. he 5. it 6. it 7. it 8. it 9. it 10. she 11. it 12. it 13. he  

14. it 15. it 16. she 17. it 18. it 19. she/he 20. she/he 

2. feladat 

1. He is a friend. Ő egy barát. 2. It is new. Ez új. 3. They are 

driving to work. Munkába mennek autóval. 4. We are eating 

spaghetti. Spagettit eszünk. 5. What are you doing? Mit csináltok? 

6. Is she happy with her husband? Boldog a férjével? 7. They are 

happy. Boldogok. 8. It is nice. Szép. 9. It is very bad. Nagyon rossz. 

10. Are they here? Itt vannak? 11. She is fifteen. 50 éves. 12. It is 

old. Régi. 13. Are they at home? Otthon vannak? 14. Is it happy? 

Boldog? 15. They are at home. Otthon vannak. 16. Are they ugly? 

Csúnyák? 17. Is it old? Régi? 18. We are old. Idősek vagyunk. 19. It is 

here. Itt van. 20. Is she pretty? Csinos? 21. They are red. Pirosak. 

22. It is black. Fekete. 

3. feladat 

1. He is/He’s a clever boy. Ő egy okos fiú. 2. I am/I’m not happy. 

Nem vagyok boldog. 3. He is not/isn’t a doctor. Ő nem orvos. 4. It is 

not/isn’t an alarm clock. Ez nem egy ébresztő óra. 5. They are 

not/aren’t good apples. Ezek nem jó almák. 6. She is not/isn’t 

ugly. Ő nem csúnya. 7. It is not/isn’t a table. Ez nem egy asztal.  

8. It is/’s a big egg. Ez egy nagy tojás. 9. They are/’re at home. Ők 

otthon vannak. 10. They are not/aren’t sisters. Ők nem nővérek.  

11. We are/’re happy. Boldogok vagyunk. 12. They are not/aren’t 

young. Ők nem fiatalok. 13. He is not/isn’t rich. Ő nem gazdag.  

14. The milk is not/isn’t fresh. A tej nem friss. 15. The box is big. 

A doboz nagy. 16. She is not/isn’t old. Ő nem öreg. 17. The man is 

hungry. A férfi éhes. 

4. feladat 



1. The rose isn’t food. A rózsa nem élelem. 2. They aren’t happy 

men. Nem boldog férfiak. 3. We aren’t at the cinema. Nem a 

moziban vagyunk. 4. The mother and the father aren’t here. Az 

anya és az apa nincsenek itt. 5. Bob and Helen aren’t in the 

kitchen. Bob és Helen nincsenek a konyhában. 6. I’m not with my 

friend. Nem vagyok a barátommal. 7. They aren’t green apples. 

Ezek nem zöld almák. 8. New York isn’t a farm. New York nem farm. 

9. I’m not twenty. Nem vagyok húszéves. 10. Peter isn’t a teacher. 

Péter nem tanár. 11. George isn’t a student. George nem tanuló.  

12. The children aren’t hungry. A gyerekek nem éhesek. 13. The 

vegetable isn’t fresh. A zöldség nem friss. 14. The toilet isn’t 

dirty. A vécé nem piszkos. 15. The umbrella isn’t bad. Az esernyő 

nem rossz. 16. The spoon and the fork aren’t dirty. A kanál és a 

villa nem koszosak. 

5. feladat 

1. Is the rose food? 2. Are they happy people? 3. Are we at the cinema?  

4. Are my mother and father here? 5. Are Bob and Helen in the kitchen? 

6. Am I with my friend? 7. Are they green apples? 8. Is New York a farm? 

9. Am I twenty? 10. Is Peter a teacher? 11. Is George a student?  

12. Are the children hungry? 13. Is the vegetable fresh? 14. Is the toilet 

dirty? 15. Is the umbrella bad? 16. Are the spoon and the fork dirty? 

6. feladat 

1. a cat 2. an umbrella 3. a house 4. an old grandmother 5. an ugly dog  

6. a Hungarian mother 7. an ugly teapot 8. a letter 9. a good teacher  

10. a nice house 11. a dog 12. an elephant 13. a hamburger 14. a woman 

15. an old woman 16. a good umbrella 17. a toilet 18. an egg 19. an old egg 

20. a white egg 

7. feladat 

1. Henry is a man. 2. Robert is a teacher. 3. Peter is a student. 4. Betty is 

the doctor. 5. Alan is the father. 6. David is a dog. 7. Helen is the mother. 

8. Simon is a cat. 9. Adam is the boy/son. 10. Mary is the girl/daughter. 

8. feladat 



1. Kate is a woman. 2. Robert is the cat, David is the dog. 3. Henry is 

short. 4. Mrs Johnson is happy. 5. Helen is hungry. 6. Joseph is rich.  

7. Albert is ugly. 8. Mark is dirty. 9. Jenny is young. 10. Thomas is poor.  

9. feladat 

1. Timmy  is happy. 2. Peter is small 3. Henry is sad. 4. Péter is 

Hungarian. 5. The cat is hungry. 6. The man and the woman are married. 

7. The teacher is thin. 8. The old man is not thirsty. 9. The hamburger is 

not fresh. 10. The desk is green. 

10. feladat 

1. U 2. C 3. C 4. U 5. U 6. U 7. C 8. U 9 C/U 10. C 11. C 12. U 13. C 14. C  

15. C 16. U 17. C 18. U 19. C 20. U 

11. feladat 

1. – 2. churches 3. fridges 4. glasses 5. – /fruits 6. houses 7. – 8. offices  

9. shelves 10. – 11. – 12. knives 13. – 14. cigarettes 15. businessmen  

16. cups 17. – 18. apples 19. buses  

12. feladat 

1. What’s this? This is a book. It’s a book. 2. What are these? These are 

pictures. They’re pictures. 3. What’s this? This is a cigarette. It’s a 

cigarette. 4. What are these? These are walls. They’re walls. 5. What are 

these? These are chairs. They’re chairs. 6. What are these? These are 

dogs. They’re dogs. 7. What’s this? This is a cat. It’s a cat. 8. What’s this? 

This is a pen. It’s a pen. 9. What are these? These are spoons. They’re 

spoons. 10. What’s this? This is a church. It’s a church. 

 

13. feladat 

1. The churches are poor. 2. The grandmothers are not/aren’t thirsty.  

3. The boys are thin. 4. These girls are not/aren’t ugly. 5. Those cats are 

hungry. 6. These computers are old. 7. Those women are pretty. 8. These 

children are dirty. 9. Those books are not/aren’t white. 10. These tables 

are black.  

14. feladat 



1. Are these cookers old? Ezek a tűzhelyek régiek? 2. Are those jars 

thin? Azok az üvegek vékonyak? 3. Are these gardens big? Ezek a 

kertek nagyok? 4. Are those hats black? Azok a sapkák feketék? 5. 

Are these windows dirty? Ezek az ablakok koszosak? 6. Are those 

wives young? Azok a feleségek fiatalok? 7. Are these women 

happy? Boldogok ezek a nők? 8. Are those baskets small? Azok a 

kosarak kicsik? 9. Are these men short? Ezek a férfiak alacsonyak? 

15. feladat 

1. The black cat’s thirsty. 2. The small table isn’t white. 3. Is this small 

book old? 4. The poor student’s hungry. 5. That old man isn’t poor.  

6. The dog’s hungry. 7. The small/little shelf isn’t black. 8. Is this old 

father happy? 9. The young boy’s poor. 10. These desks are red. 

16. feladat 

1. What is this? Mi ez? 2. Where are you? Hol vagy?/Hol vagytok?  

3. Where is the cat? Hol van a macska? 4. Anna is nice. Anna szép.  

5. Helen is a rich woman. Helen egy gazdag nő. 6. Is it an ugly 

office? Ez egy csúnya iroda? 7. It is a cake. Ez egy sütemény. 8. This 

is a book. Ez egy könyv. 9. Is the black dog hungry? A fekete kutya 

éhes? 

17. feladat 

1. It’s a glass. Ez egy pohár. 2. She’s a woman. Ő nő. 3. He’s a 

child. Ő gyerek. 4. They’re happy. Ők boldogok. 5. Kathy’s rich. 

Kathy gazdag. 6. It’s an ugly office. Ez egy csúnya iroda. 7. They’re 

cats. Ezek macskák. 8. We’re hungry and poor. Éhesek és szegények 

vagyunk. 9. Where’s Mary? Hol van Mary? 10. Who’s that man? Ki 

az a férfi? 

18. feladat 

1. Helen is a nice girl. Helen szép lány. 2. The mother is a happy 

woman. Az anya boldog nő. 3. The boys are happy. A fiúk boldogok. 

4. The doctor is a Hungarian man. Az orvos egy magyar férfi.  

5. Are the teachers happy? A tanárok boldogok? 6. What’s this? Mi 

ez? 7. These books are red. Ezek a könyvek pirosak. 8. Where’s 

Helen? Hol van Helen? 9. What is this? Mi ez? 10. This is an ugly 

dog. Ez egy csúnya kutya. 



19. feladat 

1. cars 2. cities 3. books 4. sandwiches 5. photos 6. buses 7. houses  

8. foxes 9. glasses 10. bags 11. fridges 12. jars 13. knives 14. wives  

15. women 16. years 17. toilets 18. ladies 19. umbrellas 20. sisters 

20. feladat 

1. Where’s the hat? 2. Who’s this married woman? 3. What’s this 

vegetable? 4. Where are the black pens? 5. Who are here? 6. Who’s that 

ugly child? 7. Where are the carpets? 8. Where are the spoons and the 

knives? 9. Who’s that old man?  

21. feladat 

1. The shelves are small. A polcok kicsik. 2. Are the cups empty? A 

csészék üresek? 3. These are long streets. Ezek hosszú utcák.  

4. Those fridges are open. Azok a hűtők üresek. 5. The children 

aren’t hungry. A gyerekek nem éhesek. 6. Are the babies happy? A 

babák boldogok? 7. Are the knives dirty? A kések koszosak? 8. The 

hats are ugly. A kalapok csúnyák. 9. They are beautiful offices. 

Ezek gyönyörű irodák. 

22. feladat 

1. Those forks are not long. 2. Where are the red foxes? 3. These 

husbands are Hungarian. 4. Is this fruit fresh? 5. Those (jam) jars aren’t 

dirty. 6. This green apple’s bad. 7. Are those shop assistants thin? 8. This 

rich woman is pretty. 9. This soup is good. 10. Are those secretaries ugly? 

 

 

23. feladat 

1. are - Magyar diákok vagyunk. 2. hat - Hol van a fekete kalap? 3. Who 

- Ki az a nő? 4. shelves - A fekete csészék a polcon vannak. 5. aren’t - 

Ők nem nagyon jó tanárok. 6. a - Ez egy jó esernyő. 7. soup - A 

paradicsomleves finom. 8. Where - Hol van a vécé? 9. they are - Ezek a 

zöldségek nem zöldek, pirosak. 10. isn’t - Róma Spanyolországban van? 

Nem. 11. thirsty - Jane és Mary szomjasak. 12. He’s - Tizenöt éves.  

13. glasses - A poharak az asztalon vannak. 14. fresh - Ezek a virágok 



frissek. 15. this - Ez egy fiú? 16. a - Helen nem diák, tanár.  

17. husbands - A férjek éhesek. 18. jar - Ez a lekváros üveg piszkos.  

19. a - John jó barát. 20. this - Ez egy macska itt? 

24. feladat 

1. C next to - Az ébresztőóra az ágy mellett van. 2. B in front of - A férfi 

az ajtó előtt van. 3. B in - A férfi a fotelben van. 4. C on - A számok a 

táblán vannak. 5. A near - A tej a férfi közelében van. 6. A on - A 

poharak az asztalon vannak. 7. B near - Ez a férfi az asztal közelében 

van. 8. C next to - A lány az asztal mellett van. 9. A in front of - A férfi 

a nő előtt van. 10. B near - A férfi a hűtő közelében van. 11. B on - A süti 

nincs a tányéron. 12. C next to - A kutya a férfi mellett van. 13. C in - A 

lány nincs a vízben. 14. B in - A nő a fürdőkádban van. 

25. feladat 

1. Mi az ott az asztal mellett? 2. A macska a lány mellett van?  

3. A templom nem a bolt mellett van. 4. A fiúk az asztal mellett vannak? 

5. A hűtő a pult mellett van. 6. A vékony lány nem az anya mellett van.  

7. A csésze a kés mellett van? 8. A kanál nincs a mosogató mellett?  

9. A házak az iskola mellett vannak. 10. Gina a DVD lejátszó mellett van. 

26. feladat 

1. The cups are next to the hamburger. 2. The girls are next to the boys.  

3. The glasses aren’t next to the sink. 4. Is Mary next to the church?  

5. Joe isn’t next to the school. 6. The old doctor’s next to the 

supermarket. 7. The table isn’t next to the chair. 8. The pens are next to 

the telephone. 9. Are the young girls next to the chairs? 10. The cat’s next 

to the sink on the kitchen counter. 

27. feladat 

1. The cat’s in the box. 2. The pen’s in the hat. 3. This student’s in the 

office. 4. The doctor isn’t in the hotel. 5. The mother’s in the kitchen.  

6. The rich man’s in this hotel. 7. The teacher’s in the school. 8. The 

father’s in the house. 9. The dog’s in the bathroom. 10. The pencils are in 

this box. 

28. feladat 



1. A villa nem a teáskannában van. 2. A kés a konyhában van. 3. A gyerek 

a kertben van? 4. Az üzletemberek a bankban vannak. 5. A szemetes 

abban az irodában van. 6. Ezek a telefonok itt vannak. 7. A fekete macska 

a fürdőszobában van. 8. A fehér táskák nincsenek abban a szekrényben.  

9. A piros órák nincsenek a szupermarketben. 10. A kicsi lányok a 

parkban vannak. 

29. feladat 

1. A lányok a bank előtt vannak. 2. A macska az ablak előtt van. 3. Az autó 

előtt vannak. 4. Mi van a bank előtt? 5. A nők az iskola előtt vannak?  

6. A konyhapult előtt vagyok. 7. Az a csinos nő az étterem előtt van.  

8. Az étterem a templom előtt van? 9. A fiúk nincsenek a bank előtt.  

10. A kávézó a posta előtt van. 

30. feladat 

1. The bottle’s in front of the plate. 2. The dustbin’s in front of the kitchen 

counter. 3. The bread and butter’s in front of the coffee. 4. The rich man’s 

in front of the bank. 5. Are the knife and the spoon in front of the boiled 

eggs? 6. The children are in front of the computer. 7. The chicken isn’t in 

front of the cupboard. 8. The young girl’s in front of the man. 9. Are the 

apples in front of the basket? 10. The milk isn’t in front of the cooker. 

31. feladat 

1. has - Mary-nek van egy háza. Szép. 2. Has - Thomasnak van 

macskája? 3. have - Boldogok. Van pénzük a bankban. 4. have - George, 

van cigid? 5. have - Van lámpám az asztalon. 6. has - A macskának van 

hala a tányéron. 7. have - Ann-nek és Karennek vannak könyveik a 

polcon. 8. has - Annek vannak villái és kései a pulton? 9. have - Neked 

(nektek) és Helennek szomorú a kutyátok. 10. have - A kutyáknak 

vannak házaik a kertben. 11. have - Ezeknek a virágoknak gyönyörű 

színük van. 12. has - A férfinek rövid haja van. 13. has - A városnak 

három temploma van. 14. have - Két fotelem van a hálószobában. 

15. Have - Helennek és Alexnek új tűzhelyük van? 16. Has - A városnak 

van órája a templomon? 17. have - Mrs és Mr Mortonnak új naptárja 

van. 18. Have - Van kávéd/kávétok reggelire? 19. Have - Vannak 

testvéreik? 20. has - Nincs új munkája. 21. Have - Vannak 

szomszédaitok?/Vannak szomszédaid? 22. has - Az anyának fehér 



tányérjai és csészéi vannak. 23. have - A kisgyerekeknek csúnya kutyája 

van. 

32. feladat 

1. Yes, she has. Mary-nek szép háza van? 2. No, they haven’t. 

Tomnak és Jeffnek van pénzük a bankban? 3. Yes, I have./Yes, we 

have. Vannak barátaid?/Vannak barátaitok. 4. No, it hasn’t. Ennek a 

háznak van kertje? 5. Yes, he has. Van felesége ennek a férfinek?  

6. No, she hasn’t. Joannának vannak fivérei? 7. Yes, he has. Pete-nek 

vannak leánytestvérei? 8. Yes, they have. Ezeknek a férfiaknak vannak 

feleségeik? 9. No, they haven’t. Azoknak a nőknek vannak férjeik?  

10. Yes, they have. Van ezeknek a fiúknak levese? 11. No, she hasn’t. 

Ennek a lánynak van szendvicse? 

33. feladat 

1. Have I got a poor friend? Szegény barátom van? 2. Has Janet 

got money in the bank? Janetnek van pénze a bankban? 3. Has 

Mark got a pretty wife? Marknak csinos felesége van? 4. Has 

Marian got nice children? Mariannak szép gyerekei vannak?  

5. Have I got photos on the wall? Vannak fotóim a falon? 6. Has 

the cat got milk? Van a macskának teje? 7. Has she got a rich 

husband? Gazdag férje van? 8. Has Helen got a thirsty friend? 

Helennek szomjas barátja van? 9. Has this town got two rivers? 

Ennek a városnak két folyója van? 10. Have these teachers got a 

hundred students? Ezeknek a tanároknak száz tanulója van?  

11. Has the grandmother got a nice kitchen? A nagymamának 

szép konyhája van? 

34. feladat 

1. I haven’t got a poor friend. 2. Janet hasn’t got money in the bank.  

3. George hasn’t got a pretty wife. 4. Marian hasn’t got nice children.  

5. I haven’t got photos on the wall. 6. The cat hasn’t got milk. 7. She 

hasn’t got a rich husband. 8. Julie hasn’t got a nice house. 9. The city 

hasn’t got three cinemas. 10. This bedroom hasn’t got a big bed. 

35. feladat 

1. James has got a big house. 2. The grandfather and the grandmother 

have got five cats. 3. Have you got five books on the shelf? 4. Mary’s got 



two computers. 5. Have you got cottage cheese and butter in the fridge?  

6. I’ve got a grandmother but I haven’t got a grandfather. 7. John’s got a 

big farm with chickens. 8. I haven’t got money in the bank. 9. The poor 

man’s got ten hungry children. 10. That man and that woman haven’t got 

children. 11. I’m hungry. Have you got eggs in the fridge? 

36. feladat 

1. ITS - A kutyának van hal a tányérján. 2. HER - Mary-nek vannak 

polcok a konyhájában. 3. THEIR - Arthurnak és Bobnak van telefon a 

szobájukban. 4. OUR - Van szupermarket és posta az utcánkban.  

5. YOUR - Van hal a hűtődben./Van hal a hűtőtökben. 6. HIS - Frednek 

van tévé a szobájában. 7. HER - Mrs Jenkinsnek vannak tanulói az 

osztályában. 8.  THEIR - Sheilanak és Henriettenek vannak esernyőik a 

szobájukban. 9. OUR - Vannak zöldségeink és gyümölcseink a 

kertünkben. 10. MY - Van egy könyv a polcomon. 11. HER - Az anyának 

fehér pultjai vannak a konyhájában. 12. HIS - Mr Pope-nak van 

paradicsoma és tojása a hűtőjében. 13. YOUR - Van pénzed a 

bankodban?/Van pénzetek a bankotokban? 14. THEIR - Mrs Blacknek 

és Mr Blacknek vannak könyvei a polcaikon. 15. YOUR - Mi van a 

házadban/házatokban? 16. HER - Mi van a házában? 17. THEIR - 

Ezeknek a kutyáknak nincs hús a tányérjaikon. 18. ITS - Ennek a 

macskának nincs hal a tányérján. 19. HER - A nagymamámnak van 

szemetese a szobájában. 20. ITS - A nappaliban két óra van a falon. (szó 

szerint: A nappalinak két órája van a falain.) 21. THEIR - A gyerekeknek 

nincs keksze a tányérjukon. 22. THEIR - Ezeknek az embereknek 

vannak macskái a házukban? 

 

37. feladat 

1. What’s your name? 2. Where’s my cat? 3. Is your telephone in the 

room? 4. Where’s my cake? 5. Where are their children? 6. Their children 

are in the room. 7. His cake is on his table./He’s got a cake on his table.  

8. My church’s near. 9. The cat’s hungry. Its plate’s empty. 10. Mary’s 

happy. Her children aren’t hungry. 11. How old is your son? 

38. feladat 



1. igaz - Van egy lámpa a fal mellett. 2. hamis - Van macska a szobában. 
3. igaz - Két férfi van a szobában. 4. hamis - Vannak üvegek a padlón. 
5. igaz - Van ablak a szobában. 6. igaz - Van kutya a szőnyegen. 7. igaz 
- Két fotel van a szobában. 8. igaz - Van egy lány a padlón. 9. hamis - 
Vannak lányok a fotelekben. 10. hamis - Két lámpa van a szobában.  
11. igaz - Van egy lámpa a fotel mellett. 12. igaz - Van egy asztal a lány 
közelében. 

39. feladat 

1. There isn’t a clock on the wall. Nincs óra a falon. 2. There aren’t 
two girls in the room. Nincs a szobában két lány. 3. There aren’t 
two cats in the room. Nincs két macska a szobában. 4. There isn’t a 
red carpet on the floor. Nincs vörös szőnyeg a padlón.  
5. There aren’t two pictures on the wall. Nincs két kép a falon.  
6. There aren’t books on the floor. Nincsenek könyvek a padlón.  
7. There isn’t a girl on the carpet. Nincs lány a szőnyegen. 8. There 
isn’t a cat on the sofa. Nincs macska a heverőn. 9. There aren’t 
eggs in the fridge. Nincsenek tojások a hűtőben. 10. There aren’t 
two lamps in the room. Nincs két lámpa a szobában. 11. There isn’t 
a girl in front of the shop. Nincs lány a bolt előtt. 

40. feladat 

1. Yes, there are. Két lábos van a tűzhelyen? 2. No, there isn’t. Van 

óra a falon? 3. Yes, there is. Van üveg a pulton? 4. No, there aren’t. 

Vannak macskák a pulton? 5. Yes, there is. Van gyümölcs az üveg 

mellett? 6. No, there isn’t. Van alma a mosogató közelében. 7. Yes, 

there are. Vannak tányérok a polcon? 8. Yes, there are. Vannak 

poharak a polcon? 9. No, there isn’t. Van csirke a tűzhelyen?  

 

 

41. feladat 

1. isn’t Nincs szék a nappaliban. 2. aren’t Nincs két lámpa a nappaliban. 

3. is Van asztal a nappaliban. 4. are Vannak könyvek a nappaliban.  

5. aren’t Nincsenek képek a nappaliban. 6. aren’t Nincsenek virágok a 

nappaliban. 7. aren’t Nincsenek poharak a nappaliban. 8. is Van fotel a 

nappaliban. 9. are Vannak polcok a nappaliban. 10. are Vannak 

könyvek a polcon. 11. aren’t Nincsenek könyvek az asztalon. 12. isn’t 



Nincs hűtő a nappaliban. 13. is Van heverő a polcok közelében.  

14. aren’t Nincsenek ablakok a nappaliban. 

42. feladat 

1. any Vannak testvéreid? 2. some, any Van halunk, de nincsenek 

almáink. 3. any Van pénz a zsebedben? 4. some Annak a férfinek 

fegyverei vannak. 5. any Az apádnak van haja? 6. any Nincsenek 

virágok a konyhámban. 7. some Van paradicsom és alma a hűtőben.  

8. any Van vaj az asztalon? 9. any Nincsenek hagymák a kosárban.  

10. any Van víz az üvegben? 11. any Vannak gyerekei?  

12. any Vannak szállodák ebben a városban? 13. any Nincsenek csirkék 

ezen a farmon. 14. any Van itt gyümölcs? 15. some Vannak képeim a 

falon. 16. any Nincsenek virágok ebben a parkban. 17. any Van vaj a 

szekrényben? 18. some Van halunk a pulton. 19. some Vannak tojások a 

hűtőben. 20. any Vannak óráid a hálószobában? 21. some Mary-nek 

vannak könyvek a polcán. 22. some Vannak tollak és ceruzák az 

íróasztalomon. 

43. feladat 

1. a 2. some 3. some 4. some 5. an 6. some 7. some 8. some 9. a 10. some 

11. an 12. some 13. some 14. a 15. some 16. an 17. some 18. some 19. some 

20. a 

44. feladat 

1. That woman’s pretty. 2. Have these old women got any children?  

3. That nice/beautiful woman’s my mother. 4. Is there any fruit on your 

table?/Have you got any fruit on your table? 5. This isn’t my book.  

6. These computers are bad. 7. Is there a carpet in your room?/Have you 

got a carpet in your room? 8. This thin girl’s hungry. 9. The tomato and 

the pepper are in the fridge. 10. There isn’t any cheese and milk in 

his/her fridge. 

45. feladat 

1. Mary’s a poor woman. Mary szegény nő. 2. I’m a hungry 

doctor. Éhes orvos vagyok. 3. They’re happy boys. Ők boldog fiúk.  

4. This is a thirsty dog. Ez egy szomjas kutya. 5. You’re a poor 

man. Te egy szegény férfi vagy. 6. Mr Johnson’s a young doctor. 

Mr Johnson egy fiatal orvos. 7. Kate’s a pretty girl. Kate egy csinos 



lány. 8. I’m a short woman. Alacsony nő vagyok. 9. He’s a tall man. 

Ő egy magas férfi.  

46. feladat 

1. These children are happy. Ezek a gyerekek boldogok. 2. This is a 

dirty child. Ez egy koszos gyerek. 3. This hungry boy is my son. Ez 

az éhes fiú az én fiam. 4. These boys are in the park. Ezek a fiúk a 

parkban vannak. 5. That vegetable is fresh. Az a zöldség friss.  

6. Those dogs are hungry. Azok a kutyák éhesek. 7. Are these men 

married? Ezek a férfiak házasok? 8. Those hotels are not dirty. 

Ezek a szállodák nem piszkosak. 9. There’s some jam in the jar. Van 

lekvár az üvegben. 

47. feladat 

1. Is John a student? John diák? 2. Is Peter a teacher? Peter tanár?  

3. Is Helen a woman? Helen nő? 4. Is that cat hungry? Az a 

macska éhes? 5. Is Robert a boy? Robert fiú? 6. Is Ann a child? Ann 

gyerek? 7. Is Lilly a student? Lilly diák? 8. Is Rex a hungry dog? 

Rex éhes kutya? 9. Has this garden got any flowers? Ebben a 

kertben vannak virágok? 10. Is there any meat and milk in my 

fridge? Van a hűtőmben hús és tej? 

48. feladat 

1. My grandmother hasn’t got any houses. A nagymamámnak 

nincsenek házai. 2. There aren’t any people in this hotel. 

Nincsenek emberek ebben a szállodában. 3. The cat hasn’t got any 

meat on its plate. A macskának nincs hús a tányérján. 4. There 

aren’t any pens and pencils on your desk. Nincsenek tollak és 

ceruzák az íróasztalodon. 5. We haven’t got any fresh peppers and 

tomatoes. Nincs friss paprikánk és paradicsomunk. 6. Mary hasn’t 

got any children. Mary-nek nincsenek gyermekei. 7. Your English 

teacher hasn’t got any money in the bank. Az angol tanárodnak 

nincsen pénze a bankban. 8. There isn’t any fish in the fridge. 

Nincs hal a hűtőben. 9. There aren’t any books on my shelf. 

Nincsenek könyvek a polcomon. 10. There isn’t any milk in his 

glass. Nincs tej a poharában. 

49. feladat 



1. she - Helen a lányom. A szobájában van. 2. he - Hol van Tom? A 

boltban van. 3. your - Van vaj a kenyereden? 4. it - A nagyanyámnak 

van kutyája. Mindig éhes. 5. they - A szomszédainak két macskája van. 

Mindig vidámak. 6. we - Nekem és a férjemnek gyönyörű lakásunk van 

ebben a városban. Boldogok vagyunk itt. 7. her - Egy lánytestvérem van, 

Alice-nek hívják. 8. our - Van konyhánk a házunkban. 9. they - Vannak 

almák az asztalon. Frissek. 10. it - Nincs pénz a zsebemben. Üres.  

11. they - Nagyon jó könyvei vannak. A polcán vannak. 12. my - Van 

kávé a csészémben. 13. she - Péternek van egy lánytestvére, aki tanár.  

14. they - Két fivérem van. Ők 23 évesek. 15. its - A nagymamámnak van 

egy kutyája, a neve Bobby. 16. they - Bob és Alice vannak a képen, 

házasok. 17. their - A gyerekeknek van csokijuk az íróasztalukon.  

18. we/you - Van szalonnánk/szalonnátok itthon. Nem, nincsen. 

50. feladat 

1. Yes, it is. 2. No, I’m not./No, we aren’t. 3. Yes, they are. 4. Yes, it is.  

5. No, she isn’t. 6. No, he isn’t. 7. Yes, she is. 8. No, he isn’t. 9. Yes, she is. 

10. No, they aren’t. 11. Yes, it is. 12. Yes, I am. 13. No, it isn’t. 14. Yes, it is. 

15. Yes, they are. 16. No, she isn’t. 17. No, they aren’t. 18. Yes, it is.  

19. Yes, he is. 

51. feladat 

1. Harold 2. Barbara 3. Jill 4. Roy 5. Jane 6. Peter 

52/A. feladat 

1. Peter isn’t a teacher, he’s a student. 2. Jane isn’t a doctor, she’s a nurse. 

3. Barbara isn’t a detective, she’s a dentist. 4. Jill is a teacher, she isn’t a 

nurse. 5. Roy isn’t a dentist, he’s a detective. 6. Harold isn’t a nurse, he’s 

a doctor. 

52/B. feladat 

1. Peter nem tanár, tanuló. 2. Jane nem orvos, nővér. 3. Barbara nem 

detektív, fogorvos. 4. Jill tanár, nem nővér. 5. Roy nem fogorvos, 

detektív. 6. Harold nem nővér, orvos. 

53. feladat 



1. This woman isn’t beautiful. Ez a nő nem szép. 2. Bill hasn’t got 

a big office. Billnek nincs nagy irodája. 3. There are some green 

apples in this basket. Zöld almák vannak ebben a kosárban. 4. This 

milk isn’t fresh. Ez a tej nem friss. 5. My neighbour, Mrs Peterson 

isn’t a thin woman. A szomszédom, Mrs Peterson nem egy vékony nő. 

6. My grandfather and grandmother are old people. A 

nagypapám és a nagymamám idős emberek. 7. This woman is ugly. 

Ez a nő csúnya. 8. This man is hungry. Ez a férfi éhes. 9. George 

and his son are sad. George és a fia szomorúak.  10. The snowman 

is white. A hóember fehér. 11. This bread is fresh. Ez a kenyér friss. 

12. These cakes are not bad. Ezek a sütik nem rosszak. 

54. feladat 

1. The neighbour’s in the cinema. 2. Where’s your house? 3. What are 

these in my glass? 4. My teacher’s a good man. 5. The apples are next to 

the sink. 6. The supermarket’s near the church. 7. Are you in the 

bathroom? 8. The bacon and the tomato are on your bread. 9. Your 

clock’s on the wall. 10. Is there a cinema in your town/city?  

55. feladat 

1. on - Az ébresztő a szekrényen van. 2. next to - Az ébresztő az ágy 

mellett van. 3. in - A fiú a dobozban van. 4. next to - A nő és a férfi az 

asztal mellett vannak. 5. in - Mi van ebben a tojásban? 6. on - A kekszek 

a tányéron vannak. 7. in - A fiú az ágyában van. 8. on - A könyvek a 

polcon vannak. 9. next to - Robin Jill mellett van. 10. in - Az étel nincs a 

hűtőben. 11. on - A tej az asztalon van. 12. in/next to - A férfi nincs az 

étteremben/az étterem mellett. 13. on - Az alma az íróasztalon van.  

14. next to - A fiú a telefon mellett van. 15. on - A csészék az asztalon 

vannak. 

 

56. feladat 

1. These boys aren’t happy. Ezek a fiúk nem boldogok. 2. Those 

girls are pretty. Azok a lányok csinosak. 3. These happy cats are 

on the bed. Ezek a boldog macskák az ágyon vannak. 4. Those new 

baskets are dirty. Azok az új kosarak koszosak. 5. Those pots are 

next to the cooker. Azok a lábosok a tűzhely mellett vannak. 6. These 



flowers are white. Ezek a virágok fehérek. 7. Those boards are 

black. Azok a táblák feketék. 8. These cupboards are old. Ezek a 

szekrények régiek. 9. These women are young. Ezek a nők fiatalok. 

10. Those hamburgers are good. Azok a hamburgerek jók. 

57. feladat 

1. This cup’s in the sink. Ez a csésze a mosogatóban van. 2. That 

cat’s on the table. Az a macska az asztalon van. 3. This glass’s in 

the cupboard. Ez a pohár a szekrényben van. 4. That telephone’s 

white. Az a telefon fehér. 5. This woman’s very pretty. Ez a nő 

nagyon csinos. 6. That kitchen’s very dirty. Az a konyha nagyon 

koszos. 7. This carpet’s old. Ez a szőnyeg régi. 8. That man’s 

married. Az a férfi házas. 9. This lady’s short. Ez a hölgy alacsony. 

58. feladat 

1. Yes, it is. 2. Yes, they are. 3. Yes, he/she is. 4. Yes, they are. 5. Yes, she 

is. 6. Yes, he is. 7. Yes, it is. 8. Yes, they are. 9. Yes, it is. 

59. feladat 

1. No, it isn’t. 2. No, they aren’t. 3. No, they aren’t. 4. No, she isn’t. 5. No, 

it isn’t. 6. No, they aren’t. 7. No, they aren’t. 8. No, it isn’t. 9. No, it isn’t. 

60. feladat 

1. He’s in the box. 2. They’re in the bag. 3. He’s in front of the restaurant. 

4. They’re in the car. 5. They’re on the car. 6. He’s in front of the 

table/computer. 7. It’s in the water. 8. It’s on the table. 9. They’re on the 

table. 

61. feladat 

1. It’s a happy dog. 2. He’s a thin man. 3. She’s a young woman.  

4. He’s/She’s a young doctor. 5. They’re nice teachers. 6. They’re old 

books. 7. They’re black pencils. 8. It’s a new table. 9. They’re old 

computers. 10. They’re dirty sons. 11. They’re old cups. 12. They’re 

Hungarian vegetables. 13. It’s a white flower. 14. They’re happy girls.  

15. They’re empty hotels. 16. She’s a hungry daughter. 17. They’re 

married women. 18. They’re ugly cupboards. 19. They’re thin daughters. 

20. It’s a nice cooker. 21. It’s a big city. 



62. feladat 

1. our - Vannak könyveink. A könyveink a polcon vannak. 2. his - A 

férfinek jó étterme van. Vannak emberek az éttermében. 3. its - A fal 

gyönyörű. A színe zöld. 4. our - Marknak és nekem van egy macskánk. A 

macskánk fekete és fehér. 5. her - Mary-nek van egy kosara. Harminc 

alma van a kosarában. 6. their - A kutyáimnak van húsa. A húsuk friss.  

7. my - Van számítógépem. A számítógépem nem régi. 8. her, their - 

Helen és a férje boldogok. A gyerekeik fiatalok. 9. my - Tojásaim vannak 

reggelire. A tojásaim főttek. 10. their - A házukban van egy nappali és 

három hálószoba. A szobáik nagyok és szépek. 11. their - Ezeknek az 

üzletembereknek szép irodáik vannak. Az irodáik nagyok és modernek. 

12. my - Van egy padlásom. A padlásom nagy. 13. his - Mr Crawfordnak 

van egy autója. Az autója piros. 14. their - Ezeknek az üzletembereknek 

két bankja van. A bankjaik gazdagok. 15. their - A gyerekek éhesek. Az 

ebédjük az asztalon van. 16. her - A lánynak vannak tányérjai. A 

tányérjai a szekrényben vannak. 

63. feladat 

1. this 2. this 3. these 4. these 5. this 6. these 7. these 8. this 9. these  

10. these 11. these 12. this 13. these 14. this 15. this 16. this 17. these  

18. these 19. these 

64. feladat 

1. What, she - Mi a foglalkozása Mrs Megpie-nak? Tanár. 2. Where, It 

- Hol van a kávém. A konyhapulton van. 3. Where, They - Hol vannak a 

gyerekek? A szobájukban vannak. 4. Who, He - Ki az a férfi? Ő a férjem. 

5. Who, They - Kik azok a gyerekek? Ők a lányaim. 6. How, They - 

Hány éves az édesanyád és az édesapád? 50 évesek. 7. What, It - Mi az? 

Vajaskenyér. 8. Where, they - Hol vannak a barátaim? A postán 

vannak. 9. Who, She - Ki az a boldog nő? Ő az édesanyám. 10. What, It 

- Mi a reggelid. Pirítós. 11. Where, It - Hol van az ebédem? A tűzhelyen 

van. 12. Who, They - Kik a barátaid? Penny és Jim. 13. Where, It - Hol 

van a kávém? A csészédben. 14. What, It - Milyen színű ez az alma? 

Zöld. 15. Who, She - Ki az a hölgy? Ő a feleségem. 

65. feladat 



1. Who is, is, is - Ki az a férfi? Ő az én fivérem. A neve Pete. 2. What 

are, are - Mik azok? Számítógépek. 3. Who is, is - Ki az? Mr J., a 

tanárom. 4. What is, is - Mi az? Az az én új csészém. 5. What is - Hogy 

hívják? 6. Who is, is - Ki a te új angol tanárod? Mrs P. Nagyon jó tanár.  

7. What is, is, are - Mi ez? Ez a reggelim? Főtt tojás pirítóssal és teával. 

8. What is, is - Mi a fivéred (foglalkozása)? Orvos. 9. What are, are - 

Mik ezek? Banán, zöld banán. 10. Where are, are - Hol vannak a 

banánjaim? Abban a kosárban vannak. 11. What is, is - Mi ez? Az új 

ruhám. 12. What are, are - Mik ezek? A régi könyvei. 

66. feladat 

1. Whose cupboards are they? 2. Whose daughter is she? 3. Whose cups 

are they? 4. Whose jar is it? 5. Whose son is he? 6. Whose hamburger is 

it? 7. Whose pencils are they? 8. Whose newspaper is it? 9. Whose 

computers are they? 

67. feladat 

1. Whose onion is this?/Whose is this onion? 2. Whose meat is it?  

3. Whose are these eggs here? 4. Whose knives are they? 5. Whose 

neighbour is he/she? 6. Whose plate is empty? 7. Whose music is it?  

8. Whose is this egg? 9. Whose children are dirty? 10. Whose teachers are 

these?  

68. feladat 

1. Whose butter is this/it? Kié ez a vaj? 2. Whose are these 

apples? Kinek az almái ezek? 3. Whose armchairs/chairs are 

they/these? Kinek a foteljei ezek? 4. Whose are these letters? 

Kinek a levelei ezek? 5. Whose is this lamp? Kié ez a lámpa?  

6. Whose cake is it/this? Kié ez a süti? 

  



69. feladat 

1. These students are yours. 2. These farms are ours. 3. This hotel’s his.  

4. These cups are hers. 5. That daughter’s yours. 6. Those clocks are 

mine. 7. That milk’s its. 8. This church’s ours. 9. Is this cooker hers?  

10. That son isn’t mine. 11. Are these balls ours? 12. This restaurant’s 

theirs. 13. These cats are ours. 14. Is this car yours? 15. These boiled eggs 

are hers. 16. These spoons are yours. 17. This office’s his. 18. Those 

cupboards are ours. 19. This cheese’s mine. 20. This box’s yours.  

21. Those bags are hers. 

70. feladat 

1. hers 2. its 3. theirs 4. its 5. his/hers 6. hers 7. theirs 8. his 9. its  

10. theirs 11. hers 12. its 13. its 14. his  

71. feladat 

1. hers 2. theirs 3. his 4. hers 5. its 6. mine 7. theirs 8. his 

72. feladat 

1. my - John vagyok. Ez az én házam. 2. hers - Helennek két macskája 

van. Ezek a macskák az övéi. 3. mine - Ez a te pénzed? Nem, nem az 

enyém. 4. its - Van egy kutyám. A neve Husker. 5. its - Ez egy szép 

konyha, a falai fehérek. 6. my - Boldog vagyok. A gyerekeim nem éhesek 

és szomjasak. 7. hers - Mary-nek új számítógépe van? Igen, ez a 

számítógép az övé. 8. mine/ours - Ezek a te polcaid/ti polcaitok. Igen, a 

az enyémek/miénk. 9. their - Ambernek és Johnnak vannak cigarettái. 

Ezek az ő cigarettáik. 10. mine - Kié ez a vajaskenyér? A tiéd? Igen, az 

enyém. 11. her - Debbie-nek van egy kutyája. A kutyája a kertben van.  

12. your - Magyar vagy? A neved nem magyar. 13. hers - Sandra a 

lányom. Ez a táska az övé. 14. his - Emmának van egy fivére. A neve 

Charlie. 15. her - Helen és a nővérei, Alice és Cindy, jó tanulók. 16. hers 

- Nincs hitelkártyája. Ez a hitelkártya nem az övé. 17. their - Ők John és 

Peter. Az anyjuk Jane Watkins. 18. ours - Új naptárunk van. Ez a naptár 

a mienk. 19. mine - Ez az én tányérom. Ez a tányér az enyém. 

73. feladat 

1. Her mother is Helen Prey. Az anyja Helen Prey. 2. Is your 

mother happy? Az édesanyád boldog? 3. My name is Monic. A 



nevem Monic. 4. Their hotels are very dirty. A szállodáik nagyon 

koszosak. 5. My attic is very big. A padlásom nagyon nagy. 6. Where 

is your bacon? Hol van a szalonnád? 7. Their DVD player is not 

new. A DVD lejátszójuk nem új. 8. Is that cat hers? Az a macska az 

övé? 9. My name is Henry. A nevem Henry. 10. Our daughter is 

happy. A lányunk boldog. 

74. feladat 

1. My grandmother’s a happy woman. 3. We’ve got/There are some 

flowers in our garden. 3. Is this hamburger mine? 4. Where are your dogs 

and cats? 5. These are not my friends, they’re yours. 6. Your glasses are 

empty. 7. That empty plate’s mine. 8. Are those long knives yours?  

9. Where’s our money? 10. That pretty woman’s my wife. 

75. feladat 

1. the girls’ tables 2. Tod’s cigarette 3. the men’s bags 4. the daughters’ 

cups 5. Helen’s butter 6. the lady’s carpet 7. the women’s coffee 8. the 

man’s child 9. the children’s friends 10. the husband’s fish 11. the men’s 

shelves 12. the woman’s apples 13. Paul’s bathroom 14. my friend’s nose 

15. Henry’s office 16. Julie’s kitchen 17. the girls’ lunch 18. my father’s 

money 19. Roy’s letters 

76. feladat 

1. Bob’s - Bob barátja boldog fiú. 2. Helen’s - Helen macskái éhesek és 

szomjasak. 3. mother’s - Az anyám neve Henriett. 4. father’s - Pauline 

az apám lánytestvére. 5. girl’s - Pauline lánynév. 6. boys’ - Ezeknek a 

fiúknak a csokija finom. 7. Tom’s - Tom kosara üres. 8. girl’s - Ennek a 

lánynak az almái pirosak. 9. Helen’s - Hol vannak Helen könyvei? 

77. feladat 

1. Are the children’s letters on the table? 2. Where are your mother’s 

white plates? 3. My friend’s telephone number is 76765. 4. The women’s 

cups are on the kitchen counter. 5. Robert’s in his mother’s house.  

6. Albert’s wife’s in the post office. 7. Your father’s newspapers are on the 

armchair. 8. The children’s sandwiches are in the fridge. 9. Where are the 

teachers’ students? 10. My grandmother’s teapot’s on the cooker. 

 



78. feladat 

1. It’s Helen’s soup. 2. She’s my friend’s sister. 3. They are Mrs Jerks’ 

tomatoes. 4. They’re his sisters’ sandwiches. 5. It’s my mother’s shelf.  

6. It’s our neighbours’ television. 7. They’re those businessmen’s 

secretaries. 8. It’s Ron’s coffee. 9. They’re Joan’s children.  

79. feladat 

1. Who’s that man? Ki az a férfi? 2. My children’s books are in the 

room. A gyerekeim könyvei a szobában vannak. 3. Those people’s 

baskets are empty. Azoknak az embereknek a kosarai üresek. 4. Those 

apples are yours, not ours. Azok az almák a tiéid, nem a mieink.  

5. Whose is this banana on the table. Ez a banán kié az asztalon? 

6. My mother’s office is big. Az anyám irodája nagy. 7. This is my cup. 

Ez az én csészém. 8. Whose are those balls? Kiéi azok a labdák?  

9. I’ve got two daughters. My daughters’ room is big. Két lányom van. A 

lányaim szobája nagy. 10. Whose house is this? Kinek a háza ez? 

80. feladat 

1. She’s helping. Segít. 2. I’m eating. Eszek. 3. The cat’s drinking. 

A macska 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. 8. My children are playing in the 

living room. A gyerekeim játszanak a nappaliban. 9. The secretary’s 

pouring tea into the cups. A titkár/titkárnő teát tölt a csészékbe.  

10. My neighbours are playing the piano. A szomszédaim 

zongoráznak. 11. His mother’s playing tennis. Az anyja teniszezik. 

12. It’s raining. Esik az eső. 13. Their father’s working in the 

office. Az apjuk az irodában dolgozik. 14. I’m writing a book now. 

Most könyvet írok. 15. Lilly and Hannah are watching TV in their 

room. Lilly és Hanna tévéznek a szobájukban. 

81. feladat 

1. My mother’s cooking in the kitchen. 2. His/Her daughter’s dancing in 

the room. 3. The bus’s arriving. 4. The children are going to bed.  

5. His/Her father’s eating a hamburger in the kitchen. 6. Helen’s having a 



bath in the bathroom. 7. We’re having breakfast in the kitchen. 8. Your 

neighbours are leaving home. 9. Our grandmother’s making a cake in the 

kitchen. 10. Peter’s paying by credit card in the shop. 

82. feladat 

1. Peter’s working in the office. Péter az irodában dolgozik.  

2. They’re drinking water. Vizet isznak. 3. They’re buying books. 

Könyvet vásárolnak. 4. Bob’s eating vegetables. Bob zöldséget eszik.  

5. It’s raining. Esik az eső. 6. Jason’s going/waling home. Jason 

haza megy. 7. I’m going to bed. Megyek aludni. 8. We’re 

having/eating breakfast. Reggelizünk. 9. My mother’s driving a 

car. Az anyám autót vezet. 10. They’re eating a pizza. Pizzát esznek. 

11. George’s smoking in his office. George az irodájában dohányzik. 

83. feladat 

1. Henry and Maggie are having breakfast. Henry és Maggie 

reggeliznek. 2. My daughter is watching TV in the living room. A 

lányom tévézik a nappaliban. 3. I am going to work. Megyek dolgozni. 

4. My children are having a bath in the bathroom. A gyerekeim 

fürödnek a fürdőszobában. 5. She is having lunch in a restaurant. 

Ebédel egy étteremben. 6. Helen is pouring coffee into her cup. 

Helen kávét tölt a csészéjébe. 7. My sons are visiting their 

grandmother. A fiaim meglátogatják a nagyanyjukat. 8. I am 

opening my window. Kinyitom az ablakom. 9. Liz is writing a 

new book. Liz egy új könyvet ír. 10. He is watching a film in the 

cinema. Filmet néz a moziban.  

84. feladat 

1. She isn’t helping her mother. Nem segít az anyjának. 2. I’m not 

drinking milk in the kitchen. Nem tejet iszom a konyhában. 3. My 

dog isn’t sleeping on the sofa. A kutyám nem alszik a heverőn.  

4. His father isn’t going shopping. Az apja nem vásárolni megy.  

5. My grandmother and grandfather aren’t having lunch. A 

magymamám és a nagyapám nem ebédelnek. 6. James isn’t listening 

to music. James nem hallgat zenét. 7. The teacher isn’t teaching 

English. A tanár nem angolt tanít. 8. My children aren’t playing in 

their room. A gyerekek nem a szobájukban játszanak. 9. The 

businessman isn’t going to work. Az üzletember nem megy 



munkába. 10. My neighbours aren’t playing the piano. A 

szomszédok nem zongoráznak. 

85. feladat 

1. I’m not having breakfast in my kitchen. 2. Her son and daughter aren’t 

having eggs for breakfast. 3. I’m not having a bath, I’m having lunch in 

the kitchen. 4. The children aren’t going to sleep. 5. My brother isn’t 

playing tennis. 6. Helen isn’t eating (any) bread and butter. 7. I’m not 

visiting my mother. 8. Your neighbours aren’t sleeping in the bedroom.  

9. Our grandmother isn’t making a cake in the kitchen. 10. Peter isn’t 

paying by credit card in the shop.  

86. feladat 

1. They aren’t smoking. 2. She’s phoning. 3. He isn’t writing. 4. The girl 

isn’t eating. 5. It isn’t raining. 6. My neighbours are having breakfast.  

7. The women aren’t making a cake. 8. He’s speaking. 9. The girl isn’t 

reading. 10. My mother’s doing the shopping. 11. The children aren’t 

drinking. 12. Bobby’s swimming.  

87. feladat 

1. Are you learning English? Angolul tanulsz? 2. Are Bob and Jim 

skiing? Bob és Jim síel? 3. Are they playing the piano? 

Zongoráznak? 4. Are my mother and father leaving home? Az 

anyám és apám elmennek otthonról? 5. Is our neighbour opening 

his door? A szomszédunk az ajtaját nyitja ki? 6. Is Janet eating 

bread with peanut butter? Janet mogyoróvajas kenyeret eszik?  

7. Is the grandmother pouring coffee? A nagymama kávét tölt?  

8. Is Helen making a good cake? Helen jó sütit süt? 9. Is George 

eating meat? George húst eszik? 10. Is Peter driving to his office? 

Peter az irodájába megy autóval? 

88. feladat 

1. Is he having lunch in the kitchen? A konyhában ebédel? 2. Is 

your daughter dancing on the carpet? A lányod a szőnyegen 

táncol? 3. Are they doing the shopping in the supermarket? A 

szupermarketben vásárolnak be? 4. Is your mother going to work? 

Az anyád dolgozni megy? 5. Are your sons making a cake? A fiaid 

süteményt készítenek? 6. Is your neighbour playing the piano?  A 



szomszédod zongorázik? 7. Is the cat eating in the garden? A 

macska a kertben eszik? 8. Is James drinking water? James vizet 

iszik? 9. Is Mary thinking about her husband? Mary a férjére 

gondol? 10. Are we watching a good film? Jó filmet nézünk? 

89. feladat 

1. Are you having breakfast in the kitchen? 2. Is your son playing with the 

dog in the garden? 3. Is your husband going to work? 4. What’s your 

grandmother making? 5. Is your sister eating spinach? 6. Is our 

neighbour drinking coffee? 7. Is the cat playing with the dog in the 

garden? 8. Is James dancing in the dining room? 9. Are you thinking 

about/of your friend? 10. Are you watching a good film? 

90. feladat 

1. No, they aren’t. 2. Yes, she is. 3. Yes, they are. 4. No, they aren’t.  

5. No, he isn’t. 6. Yes, it is. 7. Yes, he is. 8. Yes, you are. 9. No, they aren’t. 

10. Yes, she is. 11. No, he isn’t. 12. Yes, I am. 13. No, she isn’t. 14. Yes, 

they are. 

91. 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 13. sleeps 14. lives 15. helps 16. skis 

17. hates 18. cooks 19. buys 20. arrives  

92. feladat 

1. drinks - Mary teát szokott inni. 2. go - Helen és James járnak moziba. 

3. drives - John szokta vezetni az autóját. 4. learn - A lánytestvéreim 

angolul tanulnak. 5. do - Mrs és Mr Peterson a szupermarketben szoktak 

bevásárolni. 6. read - Jó könyveket szoktam olvasni. 7. makes - Az 

anyjuk jó sütiket készít. 8. helps - Dr Johnson gyerekeknek segít.  

9. buys - A szomszédom kenyeret és túrót szokott vásárolni. 10. go - Az 

anyám és apám járnak templomba. 11. plays - A lánya zongorázik.  

12. go - Munkába szoktak menni. 13. skis - David szokott síelni.  

14. wants - Marlene angolul akar tanulni. 15. have - A nagymamám és a 

nagyapám az ebédlőben szoktak vacsorázni. 16. pays - Martin szokott 

fizetni a szupermarketben. 17. drive - Az üzletemberek autóval szoktak 

munkába menni. 



93. feladat 

1. drinks - Mrs Peterson tejet iszik szombaton. 2. read - Az apám és az 

anyám szoktak olvasni az ágyban. 3. works - Az az üzletember irodában 

dolgozik. 4. arrives - A busz kettőkor érkezik. 5. buy - Gyakran veszek 

kávét. 6. smokes - A nagyapám a kertben szokott dohányozni. 7. have - 

Az ebédlőben szoktunk ebédelni. 8. has - A szomszédunk a konyhában 

szokott ebédelni. 9. sleeps - A macskám az ágyam előtt szokott aludni. 

10. help - A lánytestvéreim gyakran segítenek a szomszédaiknak.  

11. does - Mr J. ebben a szupermarketben szokott bevásárolni. 12. rains 

- Sosem esik az eső télen. 13. live - A barátai ebben a házban laknak.  

14. has - John minden nap fürdik. 15. go - 11-kor fekszünk le.  

16. listens - A barátjuk szokott rádiót hallgatni. 17. speak - Beszélek 

angolul. 18. likes - A barátom szeret otthon táncolni. 

94. feladat 

Ennél a feladatnál nincs megoldás, hiszen bármelyiket írod, helyes lehet. 

Itt egy-egy példát látsz. Ami fontos, hogy ha a never szót használtad, ne 

használj not szót a mondatodban, mert az angol nem tagad kétszer. A 

never szó már önmagában is tagadás. 

1. I never go to school. 2. I often do the shopping. 3. I often have a bath. 

4. I never have breakfast. 5. I never buy bread. 6. I often drink coffee.  

7. I never eat bananas. 8 I occasionally eat chocolate. 9. I never dance.  

10. I always sing in the bathroom. 11. I always have lunch at home.  

12. I usually cook. 13. I often make cakes. 14. I never ski in winter.  

15. I sometimes watch television. 16. I often go to bed at 10.00 p.m.  

17. I never drink beer. 18. I never listen to the radio. 

95. feladat 

1. My brother goes to school every day. A fivérem minden nap 

megy iskolába. 2. His grandmother lives in this house. A 

nagymamája ebben a házban lakik. 3. The small baby plays on the 

red carpet. A kisbaba a vörös szőnyegen szokott játszani. 4. Mrs 

Jenkins buys a new bag every month. Mrs J. minden hónapban új 

táskát vásárol. 5. I like hamburger. Szeretem a hamburgert. 6. They 

drink coffee in this cafe. Ebben a kávézóban szoktak kávézni. 7. She 

usually does the shopping in the big supermarket. Általában a 

nagy szupermarketben szokott bevásárolni. 8. My daughters rarely 



play in the garden. A lányaim ritkán játszanak a kertben.  

9. Their dog plays with the cat in the garden. A kutyájuk a 

macskával játszik a kertben. 

96. feladat 

1. She/He never has a bath. 2. I hate spinach. 3. My cat sleeps in front of 

the sofa. 4. She/He has five eggs for breakfast. 5. My father usually has 

fish for lunch. 6. She/He always drives to work. 7. She/He never sleeps in 

her/his bed. 8. I get up early every day. 9. I rarely write letters to my 

mother. 10. Mary goes to bed early.  

97. feladat 

1. get up 2. have 3. have 4. leave 5. go 6. have 7. eat 8. finish 9. do 10. go  

11. arrive 12. cook 13. have 14. have 15. watch 16. go to bed 

98. feladat 

He gets up at 7.30. He has breakfast at 8.00. He has coffee with milk and 

toast for breakfast. He leaves home at 8.45. He goes to work by bus. He 

has lunch at 1.00 o’clock. He always eats a sandwich for lunch.  

He finishes work at 5.00. He does the shopping in the supermarket, then 

he goes home. He arrives home at 6.30. He cooks dinner and he dinner at 

8.00. He has some meat or fish and potatoes or vegetables for dinner. He 

watches TV and he goes to bed at 11.00. 

99. 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 the dining room. George és 

Henry nem szoktak tévézni az ebédlőben. 7. My mother doesn’t go 

shopping every week. Az anyám nem megy vásárolni 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. 

100. feladat 

1. do 2. does 3. do 4. does 5. does 6. does 7. do 8. do 9. does 10. do  

11. does 12. does 13. do 14. do 15. does 16. does 17. does 18. does 19. do 

101. feladat 

1. They don’t eat meat. 2. My grandmother doesn’t watch television every 

day. 3. His neighbours don’t get up early. 4. Their neighbour doesn’t read 

in bed. 5. My husband doesn’t have dinner at home. 6. George doesn’t 

often listen to the radio. 7. Her children don’t learn English. 8. I don’t 

speak Italian. 9. Their friend doesn’t finish work at 5.00. 10. They don’t 

play tennis in their garden. 11. He doesn’t want to get up early. 12. She 

doesn’t help her mother in the kitchen. 13. My children don’t study at 

home. 14. I don’t drink coffee with milk. 15. My mother doesn’t work on 

Saturday. 16. It doesn’t rain in summer. 17. His father doesn’t smoke in 

the flat. 18. Their dog doesn’t sleep in the house. 19. His cats don’t eat in 

the kitchen. 

102. feladat 

1. Nem esznek húst. 2. A nagyanyám nem minden nap néz tévét.  

3. A szomszédai nem kelnek korán. 4. A szomszédjuk nem olvas az 

ágyban. 5. A férjem nem itthon vacsorázik. 6. George nem gyakran 

hallgatja a rádiót. 7. A gyerekei nem tanulnak angolul 8. Nem beszélek 

olaszul. 9. A barátjuk nem fejezi be ötkor a munkát. 10. Nem szoktak 

teniszezni a kertjükben. 11. Nem akar korán felkelni. 12. Nem szokott 

segíteni az anyjának a konyhában. 13. A gyerekeim nem otthon szoktak 

tanulni. 14. Nem tejjel iszom a kávét./Nem iszom tejeskávét. 15. Az 

anyám nem dolgozik szombaton. 16. Nyáron nem szokott esni az eső. 17. 

Az apja nem dohányzik a lakásban. 18. A kutyájuk nem szokott a házban 

aludni. 19. A macskái nem a konyhában esznek. 

103. feladat 

1. John doesn’t drive to work. 2. My daughter doesn’t get up early on 

Saturday and Sunday. 3. I don’t always have eggs for breakfast.  

4. My neighbours don’t work in their garden. 5. My husband doesn’t 



cook. 6. My neighbour doesn’t pay in the shop. 7. My sons don’t go to bed 

early. 8. We don’t read Hungarian books. 9. I don’t hate coffee. 

104. feladat 

1. Does he watch TV in the evening? 2. Does your mother cook every day? 

3. Does your husband speak Hungarian? 4. Do your children study at 

school? 5. Does Helen help her mother in the kitchen? 6. Does it rain 

every day? 7. Does his grandmother go shopping on Saturday? 8. Do her 

friends listen to music? 9. Does his wife drive to work? 10. Does your son 

get up early on Monday? 

105. feladat 

1. do - Hol szoktál tévézni? 2. do - Milyen gyakran szoktak moziba járni? 

3. do - Kit szeretsz az osztályodban? 4. does - Mit szokott venni az anyád 

a boltban? 5. do - Mit szoktak a gyerekeid reggelizni? 6. does - Hol 

dolgozik a férjed? 7. do - Kit utálnak? 8. do - Kivel beszélnek a 

szomszédaid? 9. does - Kinek segít a lányod? 10. does - Mit készít 

vasárnap az anyja ebédre? 11. does - Hol alszik a nagymamád?  

12. does - Milyen gyakran szokott Bill Olaszországban síelni?  

13. do - Mit szoktál énekelni a fürdőszobában? 14. does - Mikor látogatja 

meg Mary a nagyapádat? 15. do - Hol szoktál jó kávét inni? 16. does - 

Mikor esik sokat az eső? 17. does - Hol eszik a macskád? 18. do - Mit kér 

Helen és Henry vacsorára? 19. do - Hova szoktak autózni vasárnap és 

szombaton? 

106. feladat 

1. Do you go to church every Sunday? Minden szombaton szoktál 

templomba menni? 2. Does she work with a good computer? Jó 

számítógéppel dolgozik? 3. Does your friend drink coffee in a 

cafe? A barátod kávézóban szokott kávézni? 4. Do they have cottage 

cheese for breakfast? Túrót szoktak reggelizni? 5. Do you make 

good biscuits? Jó kekszet szoktál/szoktatok készíteni? 6. Does your 

father hate bad hotels? Az apád utálja a rossz szállodákat? 7. Where 

do you live in England? Hol laksz Angliában? 8. Do you often visit 

your mother? Gyakran látogatod az édesanyádat? 9. Does your 

grandmother go shopping? A nagymamád szokott vásárolni?  

10. What do they eat for breakfast? Mit szoktak enni reggelire? 



107. feladat 

1. Yes, she does. 2. No, I don’t. 3. No, he doesn’t. 4. Yes, they do.  

5. Yes, she does. 6. No, I don’t. 7. No, she doesn’t. 8. No, they don’t. 

108. feladat 

1. No, she doesn’t. 2. No, she doesn’t. 3. Yes, they do. 4. Yes, I do./Yes, we 

do. 5. No, they don’t. 6. Yes, he does. 7. No, she doesn’t. 8. Yes, he does. 

9. Yes, they do. 10. No, I don’t. 11. No, she doesn’t. 12. Yes, I do. 13. No, 

we don’t./No, you don’t. 14. Yes, she does. 15. No, they don’t. 16. Yes, he 

does. 17. No, it doesn’t. 18. Yes, she does. 19. Yes, we do. 20. No, he 

doesn’t.  

109. feladat 

1. much (butter) 2. many (pancakes) 3. many (plants) 4. much (money)  

5. much/many (cake lehet megszámlálható és megszámlálhatatlan főnév 

is) 

110. feladat 

1. Yes, there is a lot of wine in the bottle. 2. Yes, there are a lot of carpets 

in the room. 3. Yes, I’ve got a lot of money. 4. Yes, I drink a lot of coffee. 

5. Yes, I eat a lot of apples. 6. Yes, a lot of Hungarian people drink beer. 

7. Yes, she eats a lot of jam for breakfast. 8. Yes, there are a lot of flowers 

in the shop. 9. Yes, there are a lot of children in my classroom. 

111. feladat 

1. Have you got many cigarettes in your pocket? 2. Has she got much 

money in her pocket? 3. He’s got a lot of/lots of money on his table.  

4. Have you got much jam on your bread?/Is there much jam on your 

bread? 5. I haven’t got much jam on my bread./There isn’t much jam on 

my bread. 6. He’s got a lot of/lots of jam on his bread./There’s a lot 

of/lots of jam on his bread. 7. Are there many cars on the road? 8. There 

aren’t many cars on the road. 9. There are a lot of/lots of cars in our 

street. 

112. feladat 

1. Sok pénzem van. 2. Sok cukrot szoktam enni. 3. James nem sok kávét 

iszik. 4. Mary sok gyümölcsöt eszik. 5. Hannah nem sok almát eszik.  



6. Sok férfi úszik a vízben. 7. Nem sok nő van a kávézóban. 8. Sok ház van 

ebben az utcában? 9. Mindig sok levelet ír a barátainak. 

113. feladat 

1. much/a lot of/lots of 2. many/a lot of/lots of 3. a lot of/lots of  

4. much/a lot of/lots of 5. many/a lot of/lots of 6. a lot of/lots of  

7. a lot of/lots of 8. much/a lot of/lots of 9. much/a lot of/lots of 

10. many/a lot of/lots of 11. a lot of/lots of 12. much/a lot of/lots of 

13. many/a lot of/lots of 14. a lot of/lots of 15. many/a lot of/lots of 

16. much/a lot of/lots of 17. much/a lot of/lots of 18. much/a lot of/lots 

of 19. many/a lot of/lots of 

114. feladat 

1. many - Hány ember van a boltban? 2. much - Mennyi tej van a 

hűtőben? 3. many - Hány könyvet olvasol éppen? 4. much - Mennyi 

kávét iszol meg naponta? 5. much - Mennyibe kerül ez a könyv?  

6. many - Hány gyerek eszik a nappaliban? 7. many - Hány ember 

megy éppen a templomba? 8. much - Mennyi pénzed van? 9. much - 

Mennyi bor van az üvegben? 10. much - Mennyi ételt eszik a 

nagymamád? 11. many - Hány testvéred van? 12. many - Hány iskola 

van Budapesten? 13. many - Hány rendőr van az utcában? 14. much - 

Mennyi fagylaltot szoktál enni nyáron? 15. many - Mennyi zöldség van 

itthon? 16. many - Hány csésze van a szekrényben? 17. many - Mennyi 

koszos tányér van a mosogatóban? 18. much - Mennyi sört iszik az 

apád? 19. much - Mennyi cukrot szoktál enni? 20. much - Mennyibe 

kerül az az autó? 

115. feladat 

1. How many bananas have they got? 2. How much butter have we got? 

3. How many biscuits has she got? 4. How much cheese have you got?  

5. How many apples has he got? 6. How much milk have they got?  

7. How many dogs have you got? 8. How much money has she got?  

9. How many tomatoes have we got? 

116. feladat 

1. can - Van pénzünk, tudunk venni ételt. 2. can’t - Nincs cigarettájuk. 

Nem tudnak dohányozni. 3. can’t - Nincs itthon kávé. Nem tudunk 

kávézni. 4. can - Ez jó zene. Tud táncolni. 5. can’t - Nem ehetünk az 



ebédlőben, koszos. 6. can - A hűtő nem üres. Van benne étel. Tud enni. 

7. can’t - A tea forró. Nem tudja meginni. 8. can’t - Nincs autóm. Nem 

tudok autóval menni munkába. 9. can’t - A gyerekei beszélnek. Nem tud 

aludni. 10. can - Van pirítósunk és lekvárunk. Reggelizhetünk. 11. can - 

Van pénzük. El tudnak menni vásárolgatni. 12. can’t - Nincs víz a 

házban. Nem tudsz/tudtok fürdeni. 13. can’t - Nincs tojása otthon. Nem 

tud omletet készíteni. 14. can - Van tévéd/tévétek. Tudsz/Tudtok 

filmezni. 15. can’t - Két éves, nem tud buszt vezetni. 16. can - Mary-nek 

van tolla, tud levelet írni. 17. can’t - Nincs könyvünk. Nem tudunk 

olvasni. 18. can’t - Sok papír van az íróasztalon. Nem tudom korán 

befejezni a munkát. 

117. feladat 

1. Yes, it can. 2. No, he can’t. 3. Yes, they can. 4. Yes, they can. 5. Yes, he 

can. 6. No, she can’t. 7. No, he can’t. 8. No, he can’t. 9. Yes, she can.  

10. No, she can’t. 11. No, she can’t. 12. No, I can’t./No, we can’t. 

118. feladat 

1. it 2. them 3. him 4. them 5. it 6. him 7. her 8. him 9. him 10. them  

11. them 12. her 13. them 14. it 15. her 16. it 17. him 18. him 19. it 

 

 

119. feladat 

1. has - Minden reggel megfürdik. 2. ’s raining - Nézd! Esik az eső. 

Nem teniszezhetsz Jimmel. 3. are you doing - Mit csinálsz most a 

konyhában? 4. go - Általában hétfőn mennek moziba. 5. do they go - 

Hova szoktak nyaralni menni? 6. do you do - Mit csinálsz? (Mi a 

foglalkozásod?) Bolti eladó vagyok. 7. ’s drinking - Ő a férjem. Egy 

pohár bort iszik. 8. works - Bill üzletember. Egy irodában dolgozik.  

9. don’t speak - Nem beszélek franciául, de beszélek magyarul és 

olaszul. 10. do - Minden pénteken bevásárolok. 11. ’s working - Az apja 

nincs a házban. A kertben dolgozik. 12. ’s smoking - Hol van Duke? A 

ház előtt dohányzik. 

120. feladat 



1. Whose are the books? They’re theirs. 2. Whose are the apples? They’re 

hers. 3. Whose is the water? It’s theirs. 4. Whose is the money? It’s theirs. 

5. Whose is the fridge? It’s his. 6. Whose is the telephone? It’s hers.  

7. Whose is the umbrella? It’s theirs. 8. Whose is the money? It’s his.  

121. feladat 

1. ’s watching, watches 2. ’s raining, rains 3. ’m not eating, don’t eat  

4. ’s having a bath, has a bath 5. works, isn’t working 

122. feladat 

1. doesn’t 2. is 3. are 4. are 5. Do, don’t 6. ’m not 7. ’re, ’re 8. don’t 9. ’s  

10. doesn’t 11. does 12. ’s 13. Does, doesn’t 14. does 15. Is, ’s 16. are 

123. feladat 

1. It’s his. 2. They’re mine. 3. This is hers. 4. They’re theirs. 5. They’re 

mine. 6. This is yours. 7. It’s ours. 8. They’re theirs. 9. It’s his. 10. It’s 

hers. 11.  They’re hers. 12. It’s mine. 13. It’s hers. 14. This is mine.  

15. These are his. 16. It’s ours. 17. They’re his. 18. They’re ours. 

124. feladat 

1. those, they - Azok a lányok a te testvéreid? Igen. 2. that, it - Nem 

tetszik az a ruha. Nem tetszik. 3. that, it - Tetszik az a fénykép? Igen, 

tetszik. 4. They - Szeretnék virágot venni ebben a boltban. Csodásak.  

5. They - Ők a gyermekeim. Nem rosszak. 6. those - Mennyibe kerülnek 

azok a tévék? 7. that - Az Henry autója? 8. they - Szoktál csokis kekszet 

enni. Igen, finomak. 9. They - Imádom a macskáim. Éppen a konyhában 

esznek. 10. that, it - Az egy mozi? Igen, az. 11. They/Those, They - Ők 

Mike gyerekei. Éhesek és szomjasak. 12. that, It - Mennyibe kerül az a 

hűtő? 350 dollár. 13. They - Húsz sapkám van. Szépek. 14. it - A 

házadban sok szoba van? Igen, tíz szobája van. 15. that, it - Hány éves az 

a szekrény? Ötven éves. 16. those, They - Kik azok a férfiak? Ők a 

szomszédaim. 17. those, They - Meg szeretném venni azokat az órákat. 

Szépek. 

125. feladat 

1. any - Van posta ebben a városban? 2. a - Van kávézó az iskoládban?  

3. any - Vannak számítógépek a szobádban? 4. some - Van tojás a 



hűtőben. (szó szerint: Vannak tojásaim a hűtőben.) 5. a - Paradicsomot 

eszel? 6. some - Gyakran eszem paradicsomot. 7. any - Sosem eszem 

gyümölcsöt. (never tagadásnak számít!) 8. any - Vannak fák és virágok a 

kertedben? 9. some - Ebben az utcában vannak jó éttermek. 10. some - 

Pirítóst és lekvárt szoktam reggelizni. 11. a - Igen jó tűzhely van a 

konyhámban. 12. any - Vannak polcok a szobádban? 13. a, any - Van 

egy fénykép az asztalomon, de nincsenek könyvek. 14. a - A lányom egy 

széken ül. 15. any - Nincs zöldség a hűtőben. 16. any - Szokott spenótot 

enni? 17. a - A mosdókagyló mellett van törölköző. 18. some (nem hiba 

ha ’a’ névelőt használsz, hiszen utalhat a csészére) Tejes kávét szeretnék 

inni. 

126. feladat 

1. Hány nyelvet beszélsz? 2. Hány évesek a lánytestvéreid? 3. Szeretek 

télen síelni. 4. Hány órakor szoktál iskolába menni? 5. Adam szereti a 

kávét? 6. Greg gyakran megy étterembe péntek esténként. 7. Sally új 

tanára minden nap vesz újságot. 8. Paul minden nap Margoval megy 

munkába. 9. Ebben a városban akarok élni. 10. Walternak három fia van. 

Minden vasárnap focizik velük.  

127. feladat 

1. A tanárunk sok házi feladatot ad nekünk. 2. Jane szokott tejet inni, 

mert szereti. 3. Jack lánya tanár, és a fia orvos. 4. Jason kávét iszik, és 

újságot olvas a konyhában. 5. A nagymamád és a nagyapád milyen 

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 fürdőszobában énekel. 9. Szeretnék táncolni Timmel. 

128. feladat 

1. He’s in a restaurant. 2. He’s looking at the menu. 3. Jame’s in his 

office. 4. He’s drinking coffee. 5. Thomas is in his bedroom. 6. He’s going 

to bed. 7. George’s in the street. 8. He’s listening to music. 9. Jane’s at/in 

school. 10. She’s sleeping. 11. She’s in the kitchen. 12. She’s 

cooking./She’s making breakfast. 13. My father is in his office./He’s at 

work. 14. He’s phoning. 15. It’s on the sofa. 16. It’s watching TV.  

17. They’re in the cafe. 18. They are speaking./They’re having coffee. 

129. feladat 



1. doing 2. cooking/eating 3. When 4. old 5. Where 6. isn’t 7. any, in 8. ’s 

9. on 10. There 11. them 12. Who 13. the 14. having/eating 15. ’s/speaks 

16. in/near/next to 17. are, in 18. at 

130. feladat 

1. my 2. your 3. his 4. my 5. their 6. her 7. its 8. their 9. your 10. our 11. 

his 12. our 13. her 14. their 15. your 16. his 17. their 18. her  

131. feladat 

1. me 2. her 3. you 4. it 5. it 6. us, you 7. them 8. him 9. it 10. them 11. us 

12. her 13. me 14. him 15. them 16. them 17. them 18. them/her 

132. feladat 

1. wash - Mindig szombaton mosom le az autóm. 2. you washing - 

Most az autódat mosod? 3. ’s cooking - Alan a konyhában van. Vacsorát 

főz. 4. does she drive - Milyen gyakran megy munkába autóval? 5. eat, 

don’t like - Soha nem eszem spagettit, nem szeretem. 6. ’s working - A 

férjem az irodájában van. Dolgozik. 7. studies - Martin általában otthon 

tanul. 8. speak - Beszélsz angolul? 9. watch - Esténként tévét néznek. 

10. Are you going - Moziba mész? 11. play - Általában teniszezem a 

parkban. 12. Do you like - Szereted az indiai ételeket? 13. Do your 

children - A gyerekeid minden nap járnak iskolába? 14. ’s reading - 

Hol van Alice? Könyvet olvas a nappaliban. 15. having, ’s having - 

Peter fürdik. Nem. Reggelizik a konyhában. 16. Does your daughter 

help - A lányod szokott segíteni neked ebédet készíteni vasárnap? 

133. feladat 

1. Mr Jacskon’s having breakfast. Mr Jackson’s breakfast is some toast 

and tea. 2. Bob likes his school. Bob’s school’s very good. 3. Joe’s driving 

his car. Joe’s car’s red. 4. The teacher’s teaching in the classroom. The 

teacher’s class is big. 5. Mr and Mrs Finn are having lunch with their 

friends. The Finns’ friends are good people. 6. The children are reading 

their books. The children’s deks are black. 7. Mr and Mrs Black are 

speaking/talking to/with their children. Mr and Mrs Balck’s children are 

good. 8. George and Ann live with their father and mother. George and 

Ann’s father and mother are very young. 

134. feladat 



1. they - Liz és David jó diákok. Iskolában vannak. 2. he - Bob fiú. Jó 

diák. 3. he - Ő egy férfi. Limonádét iszik. 4. they - Bob és Helen házasok. 

Boldogok? 5. she - Mary diák. Könyvet olvas az osztályomban. 6. he - 

Szerintem George nagyon csúnya. Igen, az. 7. it - Ez a macska a 

tiéd/tiétek? Nem. 8. they - Három pohár van a konyhapulton. Fekete 

poharak. 9. it - Ez a szék nagyon kényelmes. Szép is. 10. they - Hol 

vannak a gyerekek? A kertben játszanak. 11. it - Esik az eső. 12. she - Mrs 

Allen bevásárol. Egy kiló kenyeret és egy liter tejet akar venni. 13. he - A 

fivéred jó orvos? Igen, az. 14. it - Ez az én macskám. Fekete. 15. he - A 

barátod boldog? Nem, nem boldog ember. 16. they - A szomszédai 

gyakran főznek a kertben. Mit szoktak készíteni? 

135. feladat 

Have you got a cellphone? I think everybody has got a cellphone these 

days. My cellphone is brown. My husband’s cellphone is black. My 

mother’s cellphone is small. My cellphone is very modern. Much different 

than my mother’s phone. Do you like looking at other people’s phones? I 

do. My mother’s friend hasn’t got a cellphone. I do not know why. I think 

cellphones are very useful. My cellphone has got many capacities. I can 

watch films on it and check my emails. What is your cellphone look like? 

 

 

136. feladat 

Van mobilod? Szerintem manapság mindenkinek van mobilja. Az én 

mobilom barna. A férjem mobilja fekete. Az anyukám mobilja kicsi. Az én 

mobilom igen modern. Nagyban különbözik az anyukám telefonjától. Te 

szereted más emberek mobilját megnézni? Én igen. Az anyukám 

barátjának nincs mobilja. Nem tudom, miért. Szerintem a mobilok 

nagyon hasznosak. A mobilom sokmindent tud. Tudok rajta filmet nézni, 

és ellenőrízhetem az emailjeimet. A te mobilod milyen? 


