
MEGOLDÁS 

1. FELADAT 

1. Fred is a friend. He’s a friend. 2. The kitchen’s new. It’s new. 3. George and Helen 

are happy. They’re happy. 4. I and Mary are hungry. We’re hungry. 5. You and Bob 

are here. You’re here.  

6. Jane is happy. She’s happy. 7. The father and the mother are happy. They’re happy. 

8. London is nice. It’s nice. 9. The cat's very bad. It’s bad. 10. The children are thirsty. 

They’re thirsty. 11. Helen is fifteen. She’s fifteen. 12. The kitchen counter is old. It’s 

old. 13. The friends are at home. They’re at home. 14. The neighbour’s poor. She’s 

poor. 15. The spinach is bad. It’s bad. 16. The chairs are ugly. They’re ugly. 17. The 

photo’s old. It’s old.  

18. Henry’s small. He’s small. 19. The post office is white. It’s white. 20. Mrs Higgins 

is pretty. She’s pretty. 21. The tomato and the pepper are red. They’re red. 22. The 

pens are black. They’re black.  

2. FELADAT 

1. He’s a clever boy. Ő egy okos fiú. 2. I’m not happy. Nem vagyok boldog. 3. He isn’t 

a doctor. Ő nem orvos. 4. It isn’t an alarm clock. Ez nem ébresztő óra. 5. They aren’t 

good apples. Ezek nem jó almák. 6. She isn’t ugly. Ő nem csúnya. 7. It isn’t a table. Ez 

nem asztal. 8. It’s a big egg. Ez nagy tojás. 9. They’re at home. Otthon vannak. 10. 

They aren’t sisters. Ők nem (lány)testvérek. 11. We’re happy. Boldogok vagyunk. 12. 

They aren’t young. Ők nem fiatalok. 13. He isn’t rich. Ő nem gazdag. 14. The milk 

isn’t fresh. A tej nem friss. 

3. 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 a  barátommal vagyok. 7. They aren’t 

green apples. Ezek nem zöld almák. 8. New York isn’t a farm. New York nem farm. 9. 

Peter isn’t a teacher. Péter nem tanár.  

10. The apple and the banana aren’t green. Az alma és a banán nem zöld. 11. Mary 

and Jane aren’t ugly. Mary és Jane nem csúnyák. 12. The artist isn’t in the attic. A 

festő nincs a padláson. 13. The bag and the suitcase aren’t here. A táska és a bőrönd 

nincsenek itt. 

4. FELADAT 

1. The rose is food. A rózsa élelem. Is the rose food? 2. They’re happy people. Ők 

boldog emberek. Are they happy people? 3. We’re at the cinema.  Moziban 

vagyunk. Are we at the cinema? 4. My mother and my father are here. Az anyám 

és az apám itt vannak. Are my mother and father here? 5. Bob and Helen are in the 

kitchen. Bob és Helen a konyhában vannak. Are Bob and Helen in the kitchen? 6. I’m 

with my friend. A barátommal vagyok. Am I with my friend? 7. They’re green 

apples. Azok zöld almák. Are they green apples? 8. New York’s a farm. New York 



falu. Is New York a farm? 9. I’m twenty. 20 éves vagyok. Am I twenty? 10. 

Peter’s a teacher. Peter tanár. Is Peter a teacher? 11. George’s a student. George 

diák. Is George a student? 12. The children are hungry. A gyerekek éhesek. Are 

the children hungry? 13. The vegetable’s fresh. A zöldségek frissek. Is the 

vegetable fresh?  

5. FELADAT 

1. a) Henry’s a man. Henry férfi. 2. b) Robert’s the teacher. Robert a tanár. 3. a) 

Peter’s a student. Peter diák. 4. b) Betty’s the doctor. Betty az orvos. 

5. b) Alan’s the father. Alan az apa. 6. a) David’s a dog. David egy kutya. 7. b) 

Helen’s the mother. Helen az anya. 8. a) Simon’s a cat. Simon egy macska. 9. b) 

The pen’s here. A toll itt van. 10. b) The dustbin’s empty. A szemetes üres. 11. a) This 

is an apple. Ez egy alma. 12. a) Peter isn’t a good father. Peter nem jó apa. 13. a) 

Bob’s a good cat. Bob jó macska. 14. b) The fat man is James. A kövér férfi James. 

6. FELADAT 

1. a) She’s a woman. Ő nő. 2. b) Robert’s a cat. It’s a cat. Robert macska. Egy 

macska. 3. b) Henry’s short. Henry alacsony. 4. a) Mrs Johnson’s happy. Mrs 

Johnson boldog. 5. a) They’re hungry. Ők éhesek. 6. b) We’re rich. Gazdagok 

vagyunk. 7. b) The dogs are ugly. A kutyák csúnyák. 8. b) The cat’s dirty. A macska 

koszos. 9. a) I’m Italian. Olasz vagyok. 10. b) They’re cigarettes. Azok cigaretták. 

11. a) The cat’s angry. A macska dühös. 12. a) Bob’s thirsty. Bob szomjas. 13. b) The 

day’s long. Hosszú a nap. 14. a) The teacher’s a man. A tanár férfi. 15. b) They’re 

happy people. Ők boldog emberek. 

7. FELADAT 

1. a) Peter’s happy. Peter boldog. 2. b) The dog’s small. A kutya kicsi. 3. b) He’s 

hungry. Éhes. 4. b) The man and the woman are married. A férfi és a nő házasok. 5. 

a) The coffee’s hot. A kávé forró. 6. b) The man’s thirsty. A férfi szomjas.  

8. FELADAT 

1. bread U - I always eat bread. Mindig kenyeret eszem. 2. ball C - This is a very 

nice ball. Ez egy nagyon szép labda. 3. baby C - He’s a small baby. Ő egy kicsi baba. 

4. milk U - The milk isn’t fresh. A tej nem friss. 5. music U - I love this music. 

Imádom ezt a zenét. 6. bottle C - What’s in the bottle? Mi van az üvegben? 7. water 

U - I’m thirsty. I want some water. Szomjas vagyok. Vizet kérek. 8. fruit U - You eat 

fruit. Szoktál gyümölcsöt enni. 9. cat C - Bob’s a cat. Bob macska. 10. forint C - This 

coat’s two thousand forints. Ez a kabát kétezer forintba kerül. 

9. FELADAT 

1. meat – 2. church - churches 3. fridge - fridges  

4. glass - glasses 5. fruit – 6. house - houses 7. butter – 8. office - offices 9. shelf - 

shelves 10. salt – 11. music – 12. knife - knives  

Megjegyzés: a fruit szó megszámálhatatlan, ha általánosságban beszélsz 

gyümölcsökről. 



10. FELADAT 

1. What’s this? Mi ez? It’s a cup. Ez egy csésze. 2. Who are these? Kik ezek? 

They’re a man and a boy. Ők egy férfi és egy fiú. 3. What’s this? Mi ez?  It’s 

bread. Ez kenyér. 4. What are these? Mik ezek? They’re dogs. Ezek kutyák. 5. 

What are these? Mik ezek? They’re chairs. Ezek székek. 6. Who’s this? Ki ez? 

She’s a girl. Ő egy lány. 7. What’s this? Mi ez? It’s a calendar. Ez egy naptár. 

8. Who are these? Kik ezek? They’re men/people. Ők férfiak/emberek. 9. Who 

are these? Kik ezek?  They’re women. Ők nők.  

10. What’s this? Mi ez? It’s a car. Ez egy autó. 

11. FELADAT 

1. The churches are poor. A templomok szegények. 2. The grandmothers aren’t 

thirsty. A nagymamák szomjasak. 3. The boys are thin. A fiúk vékonyak.  

4. These girls aren’t ugly. Ezek a lányok nem csúnyák. 5. Those cats are hungry.  Azok 

a macskák éhesek. 6. These computers are old. Ezek a számítógépek régiek. 7. Those 

women are pretty. Azok a nők csinosak. 8. These children are dirty. Ezek a gyerekek 

koszosak. 9. Those books aren’t white. Azok a könyvek nem fehérek. 10. They’re 

empty dustbins. Azok/Ezek üres szemetesek. 11. The armchairs are grey. A 

fotelek/karosszékek szürkék. 12. The lamp’s here. A lámpa itt van. 13. The shelf’s 

short. A polc rövid. 14. The sink’s dirty. A mosogató piszkos. 15. The toilet’s over 

there. A vécé ott van. 

12. FELADAT 

1. a) The cookers are old. A tűzhelyek régiek.  

2. c) Those jars are thin. Azok a kancsók vékonyak. 3. b) These gardens are big. Ezek 

a kertek nagyok. 4. b) Those kitchens aren't small. Azok a konyhák nem kicsik. 5. a) 

Those hats are black. Azok a kalapok feketék. 6. c) Those wives are young. Azok a 

feleségek fiatalok. 7. a) These women are happy. Ezek a nők boldogok. 8. b) Those 

baskets are small. Azok a kosarak kicsik. 9. b) These men are short. Ezek a férfiak 

alacsonyak. 10. b) The businessman is thirsty. Az üzletember szomjas. 11. a) The 

bags are red. A táskák pirosak. 12. b) The white cats are thirsty. A fehér macskák 

szomjasak. 13. a) The bed’s empty. Az ágy üres. 14. b) Those cafes are nice. Azok a 

kávézók szépek.  

13. FELADAT 

1. igaz - The black cat’s thirsty. 2. hamis - The big table isn’t white. A nagy asztal 

nem fehér. 3. igaz - Is this small book old? 4. hamis - The rich student’s hungry. A 

gazdag diák éhes. 5. hamis - This old man isn’t poor. Ez az idős ember nem szegény.  

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

father happy?  

9. hamis - The young man’s poor. A fiatal ember szegény. 10. hamis - Is this credit 

card small? Ez a hitelkártya kicsi? 11. hamis - The cooker’s big. A tűzhely nagy. 12. 

igaz - Those brothers aren’t hungry. 13. hamis - The cups are not small. A csészék 

nem kicsik. 14. igaz - This butter’s bad.  



14. 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?  

15. FELADAT 

1. It’s a glass. Ez egy pohár. Helyesen: It's a guitar. 2. √ She’s a woman with books. Ő 

egy nő, könyvekkel. 3. He’s a child. Ő egy gyerek. Helyesen: She's a child. 4. √ 

They’re happy. Ők boldogok. Helyesen: She's happy. 5. √ Peter’s rich. Péter gazdag. 

6. √ The door’s open. Az ajtó nyitva van. 

16. FELADAT 

1. Helen’s a nice girl. Helen szép lány. 2. The mother’s a happy woman. Az anya 

boldog nő.  

3. The boys are happy. A fiúk boldogok. 4. The doctors are Hungarian men. Az 

orvosok magyar férfiak. 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’s this? Mi ez?  

10. Where’s the cinema? Hol van a mozi? 11. The cake’s very good. A süti nagyon jó. 

12. This cheese is yellow. Ez a sajt sárga. 13. This office is old. Ez az iroda régi. 14. 

The cottage cheese isn’t fresh. A túró nem friss. 

17. FELADAT 

1. car – cars 2. city – cities 3. book – books  

4. sandwich – sandwiches 5. photo – photos  

6. bus – buses 7. house – houses 8. fox – foxes  

9. glass – glasses 10. bag – bags 11. fridge – fridges 12. jar – jars 13. knife – knives 14. 

wife – wives  

15. woman – women 16. year – years 17. toilet – toilets 18. lady – ladies 19. umbrella 

– umbrellas 20. sister – sisters 

18. FELADAT 

1. Where’s the hat? Hol van a kalap? 2. Who’s this married woman? Ki ez a 

férjezett nő? 3. What’s this vegetable? Mi ez a zöldség? 4. Where are the black 

pens? Hol vannak a fekete tollak? 5. Who are here? Kik ezek itt? 6. Who’s that ugly 

child? Ki az a csúnya gyerek? 7. Where are the carpets? Hol vannak a szőnyegek? 

8. Where are the spoons and the knives? Hol vannak a kanalak és a kések?  

9. Who’s that old man? Ki az az öreg ember? 

19. FELADAT 

1. The shelf's small. A polc kicsi. The shelves are small. 2. Is the cup empty? A 

csésze üres? Are the cups empty? 3. This is a long street. Ez egy hosszú utca. 

These are long streets. 4. That fridge's open. Az a hűtő üres. Those fridges are 

open. 5. The child isn't hungry. A gyerek nem éhes. The children aren’t hungry. 

6. Is the baby happy? A csecsemő boldog? Are the babies happy?  



20. FELADAT 

1. Those forks aren’t long. Azok a villák nem hosszúak. 2. Where are the red 

foxes? Hol vannak vörös rókák? 3. These husbands are Hungarian. Ezek a férjek 

magyarok. 4. Is this fruit fresh?Ez a gyümölcs friss? 5. Those jars aren’t dirty. 

Azok az üvegek nem piszkosak. 6. This green apple’s bad. Ez a zöld alma rossz. 7. 

Are those shop assistants thin? Azok a bolti eladók vékonyak? 8. This rich 

woman’s pretty. Ez a gazdag nő csinos. 9. This soup’s good. Ez a leves finom. 10. 

They’re Hungarian teachers. Ők magyar tanárok.  

11. Where are the hats? Hol vannak a kalapok?  

12. This honey isn’t good. Ez a méz nem jó. 

21. FELADAT 

1. are – They’re German teachers. Ők német tanárok. 2. coat – Where’s the yellow 

coat? Hol van a sárga kabát? 3. Who – Who’s that man? Ki az a férfi? 4. shelves – 

The black cups are on the shelves. A fekete csészék a polcon vannak. 5. aren’t – They 

aren’t very good teachers. Ők nem nagyon jó tanárok. 6. a – This is a good umbrella. 

Ez egy jó ernyő. 7. soup – The tomato soup’s good. A paradicsomleves jó. 8. Where 

– Where is the toilet? Hol van a vécé? 9. they’re – These vegetables are not green, 

they’re red. Ezek a zöldségek nem zöldek, pirosak. 10. isn’t – Is Rome in Spain? - 

No, it isn’t. Róma Spanyolországban van? Nem. 11. thirsty – Jane and Mary are 

thirsty. Jane és Mary szomjasak. 12. he’s – He’s twenty years old. Húsz éves. 13. 

glasses – The glasses are on the table. A poharak az asztalon vannak.  

14. fresh – These flowers are fresh. Ezek a virágok frissek. 15. this – Is this a boy? 

Ez egy fiú? 16. a – Helen isn’t a student, she’s a teacher. Helen nem diák, tanár. 17. 

neighbours – The neighbours are hungry. A szomszédok szomjasak. 18. jar – This 

jam jar's dirty. Ez a lekváros üveg koszos. 19. a – John's a good friend. John jó barát. 

22. FELADAT 

1. hamis – The alarm clock’s on the bed. Az ébresztőóra az ágyon van. 2. igaz – The 

man’s in front of the door. A férfi az ajtó előtt van. 3. hamis - The man’s in front of 

the armchair. A férfi a fotel előtt van. 4. hamis – The numbers are under the board. 

A számok a tábla alatt vannak. 5. igaz – The milk’s near the man.  A tej a férfi 

közelében van. 6. hamis – The glasses are in front of the table.  A poharak az asztal 

előtt vannak. 7. igaz – The computer’s on the table. A számítógép az asztalon van. 

8. igaz – The jug’s near the glasses. A kancsó a poharak közelében van. 9. hamis – 

The man’s next to the woman. A férfi a nő mellett van. 10. igaz – The apples are in 

the basket. Az almák a kosárban vannak. 11. hamis – The newspaper’s in the water. 

Az újság a vízben van. 

23. FELADAT 

1. What’s that on the table? Mi az az asztalon? It’s food. 2. Is the dog next to the 

lady? A kutya a hölgy mellett van? Yes, it is (next to the lady).  

3. What’s on the wall? Mi van a falon?  It’s a clock. 4. What’s next to the clock? Mi 

van az óra mellett? It’s a window. 5. Where are the books? Hol vannak a könyvek? 

They’re near the armchair. 6. Where’s the money? Hol van a pénz? It’s on the 



table. 7. Where’s the woman? Hol van a nő? She’s in the armchair, in front of 

the television.  

8. Where’s the egg? Hol van a tojás? It’s on the table, next to the glass and the 

spoon and in front of the woman.  

24. FELADAT 

1. The spoons are near the hamburger. A kanalak a hamburger közelében vannak. 

2. The eggs are next to the bread. A tojások a kenyér mellett vannak.  

3. The piano’s in front of the wall. A zongora a fal előtt van. 4. Is Mary next to the 

church? Mary a templom mellett van? 5. Joe isn’t on the table. Joe nincs az 

asztalon. 6. Is the old doctor in the bathroom? Az idős orvos a fürdőszobában van? 

7. The table isn’t next to the chair. Az asztal nem a szék mellett van. 8. The pens are 

in front of the telephone. A tollak a telefon előtt vannak. 9. Is the old grandmother 

in the armchair? Az idős nagymama a fotelben van? 10. The new carpet’s on the 

floor. Az új szőnyeg a padlón van. 11. Are the thin girls in the shop? A vékony lányok 

a boltban vannak? 12. Michael’s in front of the restaurant. Michael az étterem előtt 

van. 13. The bottle isn’t near the sink. Az üveg nincs a mosogató közelében. 

25. FELADAT 

1. The cat’s in the box. A macska a dobozban van. 2. The pen’s in the hat. A toll 

a kalapban van. 3. This student’s in the office. Ez a tanuló az irodában van. 

4. The doctor isn’t in the hotel. Az orvos nincs a hotelban. 5. The mother’s in the 

kitchen. Az anya a konyhában van. 6. The rich man’s in this hotel. A gazdag 

férfi ebben a hotelban van. 7. The teacher’s in the school. A tanár az 

iskolában van. 8. The father’s in the house. Az apa a házban van. 9. The dog’s 

in the bathroom. A kutya a fürdőszobában van.  

10. The pencils are in this box. A ceruzák ebben a dobozban vannak. 

26. FELADAT 

1. The fork isn’t in the teapot. A villa nem a teáskannában van. 2. The knife’s in 

the kitchen. A kés a konyhában van. 3. Is the child in the garden? A gyerek a 

kertben van? 4. The businessmen are in the bank. Az üzletemberek a bankban 

vannak. 5. The dustbin’s in that office. A szemetes abban az irodában van. 6.These 

telephones are in the room. Ezek a telefonok a szobában vannak.  

27. FELADAT 

1. a) The girls are in front of the bank. A lányok a bank előtt vannak. 2. b) The cat’s 

in front of the window. A macska az ablak előtt van. 3. a) They’re in front of the car. 

Az autó előtt vannak. 4. a) What’s in front of the bank? Mi van a bank előtt?  

5. b) Are the women in front of the school? A nők az iskola előtt vannak? 6. b) I’m in 

front of the kitchen counter. A konyhapult előtt vagyok. 7. a) That pretty woman’s in 

front of the restaurant. Az a csinos nő az étterem előtt van. 8. b) Is the restaurant in 

front of the church? Az étterem a templom előtt van? 9. b) The boys aren’t in front of 

the bank. A fiúk nincsenek a bank előtt. 10. a) The cafe’s in front of the post office. A 

kávézó a posta előtt van. 



28. FELADAT 

1. The bottle’s in front of the plate. Az üveg a tányér előtt van. 2. The dustbin’s in 

front of the kitchen counter. A szemetes a konyhapult előtt van. 3. The bread and 

butter’s in front of the coffee. A vajaskenyér a kávé előtt van. 4. The rich man’s in 

front of the bank. A gazdag férfi a bank előtt van.  

5. Are the knives in front of the boiled eggs? A kések a főtt tojások előtt vannak? 6. 

The children are in front of the computer. A gyerekek a számítógép előtt vannak.  

29. FELADAT 

1. has – Mary’s got a house. Mary-nek van egy háza. 2. Has – Has Thomas got a 

cat? Thomasnak van macskája? 3. have – They’re happy. They’ve got money in the 

bank. Boldogok. Van pénzük a bankban. 4. have – George, have you got a cigarette? 

George, van cigid? 5. have – I’ve got a lamp on the table. Van lámpám az asztalon. 

6. has – The cat’s got fish on the plate. A macskának van hala a tányéron. 7. have – 

James and Karen have got books on the shelf. James-nek és Karennek vannak 

könyveik a polcon. 8. has – Has Ann got forks and knives on the counter? Ann-nek 

vannak villái és kései a pulton? 9. have – You and Helen have got a sad dog. Neked 

(nektek) és Helennek szomorú a kutyátok. 10. have – The dogs have got houses in 

the garden. A kutyáknak vannak házaik a kertben. 11. have – These flowers have got 

beautiful colours. Ezeknek a virágoknak gyönyörű színük van. 12. has – The man’s 

got short hair. A férfinek rövid haja van. 13. has – The town’s got three churches. A 

városnak három temploma van.  

14. have – I’ve got two armchairs in the bedroom. Két fotelem van a hálószobában.  

30. FELADAT 

1. Has John got a lot of mugs? John-nak sok bögréje van? Yes, he has. 2. Have Tom 

and Jane got money? Tomnak és Jane-nek van pénze? No, they haven’t. 3. Have 

you got biscuits on your plate? Vannak kekszeid a tányérodon? Yes, I have.  

4. Has this man got a restaurant? Ennek a férfinak van étterme? Yes, he has. 5. Has 

this woman got a small mug? Ennek a nőnek kis bögréje van? No, she hasn’t. 6. 

Have these boys got boxes? Ezeknek a fiúknak dobozaik vannak? No, they haven’t. 

7. Have you got three children? Három gyermeked van? Yes, I have. 8. Has this 

man got any food? Van ennek a férfinek étele? No, he hasn’t. 9. Has James got 

sisters? Vannak James-nek lánytestvérei? Yes, he has. 

31. FELADAT 

1. I’ve got a poor friend. Szegény barátom van. Have I got a poor friend? 2. 

Janet’s got money in the bank. Janetnek van pénze a bankban. Has Janet got 

money in the bank? 3. He’s got a pretty wife. Csinos felesége van. Has he got a 

pretty wife? 4. She’s got nice children. Szép gyerekei vannak. Has she got nice 

children?  

5. I’ve got photos on the wall. Vannak fotóim a falon. Have I got photos on the 

wall? 6. The cat’s got milk. Van a macskának teje. Has the cat got milk? 7. She’s 

got a rich husband. Gazdag férje van. Has she got a rich husband? 8. Helen’s got 

a thirsty friend. Helennek szomjas barátja van. Has Helen got a thirsty friend? 



9. This town has got two rivers. Ennek a városnak két folyója van. Has this town 

got two rivers? 10. These teachers have got a hundred students. Ezeknek a 

tanároknak száz tanulója van. Have these teachers got a hundred students? 

11. The grandmother’s got a nice kitchen. A nagymamának szép konyhája van. Has 

the grandmother got a nice kitchen? 

32. FELADAT 

1. I’ve got a big house. Nagy házam van. I haven’t got a big house. 2. She’s got 

money in the bank. Van pénze a bankban. She hasn’t got money in the bank. 3. 

He’s got a nice friend. Kedves barátja van. He hasn’t got a nice friend. 

4. She’s got clever children. Okos gyerekei vannak. She hasn’t got clever 

children. 5. I’ve got photos on the wall. Vannak fényképeim a falon.  

I haven’t got photos on the wall. 6. The cat’s got milk. A macskának van teje. 

The cat hasn’t got milk. 7. She’s got a rich husband. Gazdag férje van. She 

hasn’t got a rich husband. 8. The grandmother’s got a nice house. A 

nagymamának szép háza van.  

The grandmother hasn’t got a nice house.  

9. The city’s got three cinemas. A városnak három mozija van. The city hasn’t got 

three cinemas.  

33. FELADAT 

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

dogs. 

A nagypapának és a nagymamának négy macskája van. X 3. Has he got five books 

on the shelf? Öt könyve van a polcon? (neki) X 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. Johnnak nagy farmja van 

csirkékkel. X 8. I haven't got money at home.  Nincs pénzem otthon. X 9. The poor 

man’s got ten hungry children. √  

10. That man and that woman haven’t got children. √  

34. FELADAT 

1. ITS (fish) – The dog’s got fish. A kutyának van hala. 2. HER (shelves) – Mary’s 

got shelves. Mary-nek vannak polcai. 3. THEIR (telephone) – John and Bob have 

got a telephone in the room. John-nak és Bobnak van telefon a szobájukban. 4. OUR 

(supermarket and post office) – We’ve got a supermarket and a post office in the 

street. Van szupermarket és posta az utcánkban. 5. YOUR (fish) – You’ve got fish in 

the fridge. Van halad a hűtőben./Van halatok  a hűtőben. 6. HIS (television) – 

Fred’s got a television. Frednek van tévéje. 7. HER (students) – Mrs Jenkins has got 

students.  Mrs Jenkinsnek vannak tanulói.  

8.  THEIR (umbrellas) – Sheila and Jane have got umbrellas. Sheilanak és Jane-nek 

vannak esernyőik. 9. OUR (vegetables and fruit) – We’ve got vegetables and fruit. 

Vannak zöldségeink és gyümölcseink. 10. MY (book) – I’ve got a book on the shelf. 

Van könyvem a polcon.  



35. FELADAT 

1. What’s your name? Mi a neved? 2. Where’s my cat? Hol van a macskám? 3. 

Who’s that woman? Ki az a nő? 4. Where’s my cake? Hol van a sütim?  

5. Where are their children? Hol vannak a gyerekeik? 6. What are those books? 

Mik azok a könyvek? 7. Where’s your key? Hol van a kulcsod? 8. What’s your job? 

Mi a foglalkozásod? 9. Who’s your mother? Ki az édesanyád? 10. Who’s your 

father? Ki az épdesapád? 11. Where are my books? Hol vannak a könyveim? 

36. FELADAT 

1. hamis –There’s a cat in the room. Van macska a szobában. 2. igaz –There are 

two men in the room. Két férfi van a szobában. 3. hamis –There are bottles on the 

floor. Vannak üvegek a padlón.  

4. igaz – There’s a window in the room. Van ablak a szobában. 5. igaz – There’s a 

dog on the carpet. Van kutya a szőnyegen. 6. igaz – There are two armchairs. Két 

fotel van (a szobában). 7. igaz – There’s a girl on the floor. Van egy lány a padlón.  

8. hamis – There are girls in the armchairs. Vannak lányok a fotelekben. 9. hamis 

– There are two lamps in the room. Két lámpa van a szobában. 10. igaz – There’s a 

lamp next to the armchair. Van egy lámpa a fotel mellett. 11. igaz – There’s a table 

near the girl. Van egy asztal a lány közelében. 

37. FELADAT 

1. There's a clock on the wall. Van óra a falon. There isn’t a clock on the wall. 2. 

There are two girls in the room. Két lány van a szobában. There aren’t two girls in 

the room. 3. There are two cats in the room. Két macska van a szobában. There 

aren’t two cats in the room. 4. There's a red carpet on the floor. Piros szőnyeg 

van a padlón. There isn’t a red carpet on the floor. 5. There are two pictures on 

the wall. Két kép van a falon. There aren’t two pictures on the wall.  

38. FELADAT 

1. Are there two pots on the cooker? Két lábos van a tűzhelyen? Yes, there are. 2. Is 

there a clock on the wall? Van óra a falon? No, there isn’t. 3. Is there a bottle on 

the counter? Van üveg a pulton? Yes, there is. 4. Are there cats on the counter? 

Vannak macskák a pulton? No, there aren’t. 5. Is there fruit next to the bottle? 

Van gyümölcs az üveg mellett? Yes, there is. 6. Is there an apple near the sink? 

Van alma a mosogató közelében. No, there isn’t. 7. Are there plates on the shelf? 

Vannak tányérok a polcon? Yes, there are. 8. Are there glasses on the shelf? 

Vannak poharak a polcon? Yes, there are. 9. Is there a chicken on the cooker? Van 

csirke a tűzhelyen? No, there isn’t. 10. Are there pots on the counter? Vannak a 

pulton lábosok? No, there aren't. 11. Is there fruit on the cupboard? Van gyümölcs 

a szekrényen? No, there isn't.  12. Is there a sink in the kitchen? Van mosogató a 

konyhában? Yes, there is. 

39. FELADAT 

1. There isn't a chair in the living room. Nincs szék a nappaliban. 2. There aren’t 

two lamps in the living room. Nincs két lámpa a nappaliban. 3.There's a table in the 

living room. Van asztal a nappaliban. 4. There are books in the living room.Vannak 



könyvek a nappaliban. 5. There aren’t pictures in the living room. Nincsenek képek 

a nappaliban. 6. There aren’t flowers in the living room. Nincsenek virágok a 

nappaliban. 7. There aren’t glasses in the living room. Nincsenek poharak a 

nappaliban. 8. There's an armchair in the living room. Van fotel a nappaliban. 9. 

There are shelves in the living room. Vannak polcok a nappaliban. 10. There are 

books on the shelf. Vannak könyvek a polcon. 11. There aren’t books on the table. 

Nincsenek könyvek az asztalon.  

12. There isn’t a fridge in the living room. Nincs hűtő a nappaliban. 13. There's a 

sofa near the shelves. Van heverő a polcok közelében. 14. There aren’t windows in 

the living room. Nincsenek ablakok a nappaliban. 

40. FELADAT 

1. Have you got any brothers and sisters? Vannak testvéreid? 2. That man's got 

some guns. Annak a férfinek fegyverei vannak. 3. Has your father got any hair? Az 

apádnak van haja? 4. I haven't got any flowers in my kitchen. Nincsenek virágok a 

konyhámban. 5. There are some tomatoes and apples in the  fridge.Van paradicsom 

és alma a hűtőben. 6. Is there any butter on the table? Van vaj az asztalon? 7. There 

aren’t any onions in the basket. Nincsenek hagymák a kosárban. 8. Is there any 

water in the bottle? Van víz az üvegben? 9. Has she got any children? Vannak 

gyerekei? 10. We’ve got some  fish on the counter. Van halunk a pulton. 11. There 

are some eggs in the fridge. Vannak tojások a hűtőben. 12. Have you got any clocks 

in your bedroom? Vannak óráid a hálószobában?  

41. FELADAT 

Megjegyzés: a some és any szavakat nem kell feltétlen fordítani, de ha azt írtad 

oda, hogy valamennyi, az is teljesen rendben van. 

1. We've got some fish but we haven’t got  any apples. Van halunk, de nincsen 

almáink.  

2. Have you got any money in your pocket? Van pénz a zsebedben? 3. Is there any 

water in the bottle? Van víz az üvegben? 4. There aren’t any chickens in this house. 

Nincsenek csirkék ebben a házban. 5. Is there any fruit here? Van itt gyümölcs? 6. 

I've got some pictures on the wall. Vannak képeim a falon. 7. There aren't any flowers 

in this park. Nincsenek virágok ebben a parkban.  

8. Is there any butter in the cupboard? Van vaj a szekrényben? 9. Have you got any 

clocks in your bedroom? Vannak óráid a hálószobádban?  

10. Mary's got some books on the shelves. Marynek vannak könyvei a polcon. 11. 

There are some pens and pencils on my desk. Vannak tollak és ceruzák az 

íróasztalomon. 

42. FELADAT 

1. X – He likes spinach. He's got some spinach in his hand. Szereti a spenótot. Van 

spenót a kezében. 2. √ – She loves reading. She's happy. She's got some books in her 

hand. Imád olvasni. Boldog. A kezében a könyvei vannak. 3. √ – John and Mary are 

happy. They've got some children. John és Mary boldog. Vannak gyerekeik. 4. X – 

Johnny works in an office. He's got some umbrellas. Johnny egy irodában dolgozik. 



Vannak esernyői. 5. X – I love fruit. I eat some fruit every day.  Imádom a 

gyümölcsöt. Minden nap eszek gyümölcsöt. 6. √ – Helen works in an office. She's got 

some paper on her desk. Helen irodában dolgozik. Papírok vannak az asztalán. 7. √ 

– Have you got a newspaper? Yes, I have. Van újságod? Igen, van. 8. √ – Henry's 

having lunch. He's eating some meat. Henry éppen ebédel. Húst eszik. 

43. FELADAT 

1. √ – That woman’s pretty. 2. X – Have these old men got any children? Ezeknek az 

idős embereknek vannak gyerekeik? 3. X – That nice woman’s my grandmother. 

Az  a szép nő a nagymamám. 4. √ – Have you got any fruit on your table? 5. √ – This 

isn’t my book. 6. X – These computers are nice. Ezek a számítógépek szépek. 

44. FELADAT 

1. hamis – Mary’s poor. She hasn't got a house and she hasn't got any money.  Mary 

szegény. Nincs háza, és nincs pénze. 2. igaz –  I work in a hospital. I'm a doctor. I 

want to eat something because I'm hungry. Kórházban dolgozom. Orvos vagyok. 

Enni akarok valamit, mert éhes vagyok. 3. igaz – Helen's children are happy. 

They're playing in the garden with their dog. Helen gyerekei boldogok. A kertben 

játszanak a kutyájukkal. 4. hamis – What's that dog doing? It's sleeping. Is it 

drinking? No, it isn't. It isn't thirsty. Mit csinál az a kutya? Alszik. Iszik? Nem. Nem 

szomjas. 5. hamis – David's in the bank. He's got lots of money there. David a 

bankban van. Sok pénze van ott. 6. hamis – Mrs Johnson works in a shop. She's got 

a young husband, Henry. He works in an office. Mrs Johnson egy boltban dolgozik. 

Fiatal férje van, Henry. Ő irodában dolgozik. 7. igaz – Clair's my good friend. She's 

nice and pretty. Clair jó barátom. Szép és csinos. 8. igaz – My grandmother lives in a 

big house. The house's got three rooms. She loves living there. A nagymamám nagy 

házban lakik. A háznak három szobája van. Imád ott lakni.  

9. hamis – This is my dining room. I eat here every day. There are some chairs and a 

table here. Ez az én étkezőm. Minden nap itt eszem. Vannak itt székek és egy asztal. 

10. igaz – The man's got black hair and glasses. He wants to read. He loves reading 

books. A férfinek fekete haja van, és szemüveges. Olvasni akar. Imád könyveket 

olvasni. 11. igaz – The woman's got chicken and potatoes. She's hungry. She wants to 

eat. A nőnél csirke és krumpli van. Éhes. Enni akar. 12. hamis – Hannah's got a 

beautiful cat. The cat isn't hungry. It's on the sofa in the living room. Hannah-nak 

gyönyörű macskája van. A macska nem éhes. A heverőn van a nappaliban. 13. 

hamis – Jack's got a beautiful wife. She works in a bank. They're happy. Jacknek 

gyönyörű felesége van, aki bankban dolgozik. Boldogok.  

45. 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.  

46. FELADAT 

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



Is Peter a teacher? 3. Helen's a woman. Helen nő. Is Helen a woman? 4. That 

cat's hungry. Az a macska éhes. Is that cat hungry? 5. Robert's a boy. Robert fiú. Is 

Robert a boy? 6. Ann's a child. Ann gyerek. Is Ann a child? 7. Lilly's a student. 

Lilly diák. Is Lilly a student? 8. Rex's a hungry dog. Rex éhes kutya. Is Rex a 

hungry dog? 9. This garden's got some flowers. Ennek a kertnek vannak virágai. 

Has this garden got any flowers? 10. There's some meat and milk in my fridge. 

Van a hűtőmben hús és tej. Is there any meat and milk in my fridge?  

47. FELADAT 

1. igaz – John's got some mugs on his desk. John-nak vannak bögréi az asztalán. 2. 

hamis – There are some cats next to the man. Vannak macskák a férfi mellett.  3. 

igaz – There's some ice-cream on the table next to the girl. Van fagyi az asztalon a 

lány mellett. 4. hamis – There are lots of telephones and pens on the desk.  Sok 

telefon és toll van az asztalon. 5. igaz – I've got some children in the car. Vannak 

gyerekeim, akik az autóban vannak. 6. hamis – Helen hasn't got any boxes. 

Helennek nincsenek dobozai. 7. igaz – He's got some ice in his water. Van jege a 

vizében. 8. hamis – There are two women in the armchair. Két nő van a fotelben. 

48. FELADAT 

1. Helen's my daughter. She's in her room. Helen a lányom. A szobájában van. 2. 

Where’s Tom? He's in the supermarket. Hol van Tom? A boltban van. 3. Have you 

got any butter on your bread?  Van vaj a kenyereden? 4. My grandmother’s got a 

dog. It's always hungry. A nagyanyámnak van kutyája. Mindig éhes. 5. His 

neighbours have got two cats. They're always happy. A szomszédainak két macskája 

van. Mindig vidámak. 6. I and my husband have got a beautiful flat in this town. 

We're happy here. Nekem és a férjemnek gyönyörű lakásunk van ebben a 

városban. Boldogok vagyunk itt. 7. I’ve got a sister. Her name's Alice. Egy 

lánytestvérem van, Alice-nek hívják. 8. We've got a kitchen in our house. Van 

konyhánk a házunkban. 9. There are apples on the table. Vannak almák az 

asztalon.  

49. FELADAT 

1. Is this a door? Yes, it is. Ez egy ajtó? 2. Are you poor? No, I'm not. Szegény 

vagy? 3. Are they doctors? Yes, they are. Ők orvosok? 4. Is he in his bed? Yes, he 

is. Az ágyában van? 5. Is Molly a nice girl? No, she isn't. Molly szép lány? 6. Is 

John in a hotel? No, he isn’t. John szállodában van? 7. Is it a hamburger? Yes, it 

is. Ez egy hamburger? 8. Is Mary in the kitchen? Yes, she is. Mary a konyhában 

van? 

50. FELADAT 

1. This isn't a beautiful woman. Ez nem egy szép nő. 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 isn't fresh milk. Ez nem friss tej. 5. My neighbour, Mrs Peterson isn’t a thin 

woman. A szomszédom, Mrs Peterson nem vékony nő.  

6. My grandfather and grandmother are old people. A nagypapám és a 



nagymamám idős emberek. 7. Mary's an ugly woman. Mary csúnya nő. 8. Henry's 

a hungry man. Henry egy éhes férfi. 9. George's got a sad son. George- nak 

szomorú fia van. 10. There's a white snowman in the garden. Fehér hóember van a 

kertben. 11. This is fresh bread. Ez friss kenyér. 

51. FELADAT 

1. Mary's my friend. Mary's neighbour is Mr Harry. He's in the cinema now. The 

neighbour’s in the cinema. Mary a barátom. Mary szomszédja Mr Harry. Most 

moziban van. 2. This is my house and this is the supermarket. The supermarket's 

next to my house. It's next to the supermarket. Ez az én házam, és ez a 

szupermarket. A szupermarket a házam mellett van. 3. I'm thirsty. There's wine and 

water on the table. There isn't wine in my glass. There's some water in my glass. 

There's some water in my glass. Szomjas vagyok. Bor és víz van az asztalon. 

Nincs bor a poharamban. Víz van a poharamban. 4. Mr Black's my teacher. Mrs 

Johnson's my doctor. Mr Black's a good man. The teacher's a good man.  Mr 

Black a tanárom. Mrs Johnson az orvosom. Mr Black jó ember. A tanár jó ember. 5. 

The potatoes are in the sink. The apples are next to the sink. They're next to the 

sink. A krumplik a mosogatóban vannak. Az almák a mosogató mellett vannak.  

52. FELADAT 

1. on – The alarm clock's on the cupboard. Az ébresztő a szekrényen van. 2. next to 

– The alarm clock's next to the bed. Az ébresztő az ágy mellett van. 3. in – The boy's 

in the box. A fiú a dobozban van. 4. next to – The woman and the man are next to 

the table. A nő és a férfi az asztal mellett vannak. 5. in –  What's in this egg? Mi van 

ebben a tojásban? 6. on – The biscuits are on the plate. A kekszek a tányéron 

vannak. 7. in – They boy's in his bed. A fiú az ágyában van. 8. on – The books are 

on the shelf. A könyvek a polcon vannak. 9. next to – Robin's next to Jill. Robin Jill 

mellett van. 10. in – The food isn't in the fridge. Az étel nincs a hűtőben. 11. on –  

The milk's on the table. A tej az asztalon van. 12. in  – The man isn't in the 

restaurant. A férfi nincs az étteremben. 13. on – The apple's on the desk. Az alma az 

íróasztalon van.  14. next to – The boy's next to the telephone. A fiú a telefon mellett 

van.  

53. FELADAT 

1. első kép a helyes – There's lots of paper on the desk and on the floor. Sok papír 

van az asztalon és a padlón. 2. harmadik kép a helyes – My grandfather's house 

is very old. A nagyapám háza nagyon öreg. 3. első kép a helyes – There are dirty 

clothes in the basket. Piszkos ruhák vannak a kosárban. 4. második kép a helyes 

– There's a telephone on the desk. Van telefon az íróasztalon.  

5. második kép a helyes – Is this coffee very hot? Nagyon forró ez a kávé? 6. 

harmadik kép a helyes – The fish's in the bowl. A hal a tálban van. 7. az első 

kép a helyes – The woman's in the bathtub. A nő a fürdőkádban van. 

54. FELADAT 

1. This boy isn’t happy. Ez a fiú nem boldog. These boys aren’t happy. 2. That 

girl's pretty. Az a lány csinos. Those girls are pretty. 3. This happy cat's on the 



bed. Ez a boldog macska az ágyon van. These happy cats are on the bed. 4. That 

new basket's dirty. Az az új kosár piszkos. Those new baskets are dirty. 5. That 

pot's next to the cooker. Az a lábos a tűzhely mellett van. Those pots are next to 

the cooker. 6. This flower's white. Ez a virág fehér. These flowers are white. 7. 

That board's black. Az a tábla fekete. Those boards are black. 8. This cupboard's 

old. Ez a szekrény régi.These cupboards are old. 9. This woman's young. Ez a nő 

fiatal. These women are young. 10. That hamburger's good.  Az a hamburger jó. 

Those hamburgers are good.  

55. FELADAT 

1. These cups are in the sink. Ezek a csészék a mosogatóban vannak. This cup’s in 

the sink.  

2. Those cats are on the table. Azok a macskák az asztalon vannak. That cat’s on 

the table.  

3. These glasses are in the cupboard. Ezek a poharak a szekrényben vannak. This 

glass’s in the cupboard. 4. Those telephones are white. Azok a telefonok fehérek. 

That telephone’s white. 5. These women are very pretty. Ezek a nők nagyon 

csinosak. This woman’s very pretty.  

6. Those kitchens are very dirty. Azok a konyhák nagyon koszosak. That kitchen’s 

very dirty.  

7. These carpets are old. Ezek a szőnyegek régiek. This carpet’s old. 8. Those men 

are married. Azok a férfiak házasok. That man’s married. 9. These ladies are 

short. Ezek a hölgyek alacsonyak. This lady’s short.  

56. FELADAT 

1. Is this a pen? Yes, it is. Ez egy toll? 2. Are they clothes in the cupboard? Azok 

ruhák a szekrényben?  Yes, they are. 3. Is Mary in the kitchen? Mary a konyhában 

van? No, she isn't.  

4. Are the chickens in the garden? No, they aren't. A csirkék a kertben vannak? 5. 

Is this man a father? Yes, he is. Ez a férfi apa? 6. Is this a bedroom? Ez egy 

hálószoba? No, it isn't. 7. Are they neighbours? Yes, they are. Ők szomszédok?  

8. Is she a doctor? No, she isn't. Ő orvos?  

9. Is this woman happy? Yes, she is. Ez a nő boldog? 10. Are George and Henry in 

the cinema? No, they aren't. George és Henry moziban vannak? 11. Is this office 

small? Yes, it is. Ez az iroda kicsi? 12. Is James at work? No, he isn't. James 

dolgozik? 

57. FELADAT 

1. Where’s Bob? He’s in the box. Hol van Bob. A dobozban van. 2. Where are the 

letters? They’re in the bag. Hol vannak a levelek? A táskában vannak. 3. Where’s 

the man? He’s in front of the restaurant. Hol van a férfi? Az étterem előtt van. 

4. Where are the people? They’re in the car. Hol vannak az emberek? Az autóban 

vannak. 5. Where are the suitcases? They’re on the car. Hol vannak a bőröndök? 

Az autón vannak. 6. Where’s Henry? He’s in front of the table/computer. Hol 

van Henry? Az asztal/számítógép előtt van. 7. Where’s the fish? It’s in the water. 



Hol van a hal? A vízben van. 8. Where’s the money? It’s on the table. Hol van a 

pénz? Az asztalon van. 

58. FELADAT 

1. The dogs are happy. A kutyák boldogok. 2. The man's thin. A férfi sovány. 3. √ The 

women aren't young. A nők nem fiatalok. 4. The teachers are nice. A tanárok 

kedvesek. 5. √ The books aren't old. A könyvek nem régiek. 6. √ The pencils aren't 

black. A ceruzák nem feketék. 7. The table's new. Az asztal új. 8. The computers are 

old. A számítógépek régiek. 9. √ The sons aren't dirty. A fiúk nem koszosak. 10. √ 

The cups aren't white. A csészék nem fehérek. 

59. FELADAT 

1. √ The girls are happy. A lányok boldogok. 2. The flower's white. A virág fehér. 3. √ 

The hotels are empty. A szállodák üresek. 4. The daughter's hungry. A lány éhes. 5. √ 

The vegetables aren't Hungarian. A zöldségek nem magyarok. 6. √ The women are 

married. A nők férjnél vannak. 7. √ The cupboards aren't ugly. A szekrények nem 

csúnyák. 8. The daughter isn't thin. A lány nem vékony. 9. The cooker's nice. A 

tűzhely szép. 10. The city's big. A város nagy. 11. √ The restaurants aren't expensive. 

Az éttermek nem drágák. 

60. FELADAT 

1. Our books are on the shelf. A könyveink a polcon vannak. 2. There are some 

people in his restaurant. Emberek vannak az éttermében. 3. Its colour is green. A 

színe zöld. 4. Our cat is black and white. A macskánk fekete fehér. 5. There are thirty 

apples in her basket. Harminc alma van a kosarában.  

6. Their meat is fresh. A húsuk friss. 7. My computer isn’t old. A számítógépem nem 

régi.  

8. Their children are young. A gyerekeik fiatalok. 9. My eggs are boiled. A tojásaim 

főttek. 10. Their rooms are big and nice. A szobáik nagyok és szépek. 

61. FELADAT 

1. This restaurant's beautiful. Ez az étterem szép.  

2. This lady is not very nice. Ez a hölgy nem nagyon kedves/szép. 3. These cups are 

empty. Ezek a csészék üresek. 4. Are these apples in your basket? Ezek az almák a 

kosaradban vannak?  

5. This bread's good. Ez a kenyér jó. 6. These plates are dirty. Ezek a tányérok 

piszkosak.  

7. These plates are on the table. Ezek a tányérok az asztalon vannak. 8. This 

pencil's on the fridge.  

Ez a ceruza a hűtőn van. 9. These dustbins are black. Ezek a szemetesek feketék. 10. 

These glasses are in the kitchen cupboard. Ezek a poharak a konyhaszekrényben 

vannak. 11. These men and women are in church. Ezek a férfiak és nők templomban 

vannak. 

62. FELADAT 

1. What is Mrs Megpie? She's a teacher. Mi a foglalkozása Mrs Megpie-nak? Tanár. 



2. Where is my coffee? It is on the kitchen counter. Hol van a kávém? A 

konyhapulton van. 3. Where are the children? They're in their room. Hol vannak a 

gyerekek? A szobájukban vannak. 4. Who is that man? He's my husband. Ki az a 

férfi? A férjem.  

5. Who are those children? They're my daughters. Kik azok a gyerekek? Ők a 

lányaim. 6. How old are your mother and father? They're fifty years old. Hány éves 

az édesanyád és az édesapád? Ötven évesek. 7. What ’s that? It's bread and butter. 

Mi az? Vajaskenyér. 8. Where are my friends? They're in the post office. Hol 

vannak a barátaim? A postán vannak. 9. Who is that happy woman? She's my 

mother. Ki az a boldog nő? Ő az anyám. 10. What is your breakfast? It's some toast. 

Mi a reggelid? Pirítós. 11. Where is my lunch? It's on the cooker. Hol van az 

ebédem? A tűzhelyen van. 12. Who are your friends? They're Penny and Jim. Kik a 

barátaid? Penny és Jim. 13. Where is my coffee? It's in your cup. Hol van a kávém? 

A csészédben.  

14. What colour is this apple? It's green. Milyen színű ez az alma? Zöld. 15. Who is 

that lady? She's my wife. Ki az a hölgy? A feleségem. 16. Where is your credit card? 

It's in my pocket. Hol van a hitelkártyád? A zsebemben van. 

63. FELADAT 

1. Who 's that man? He's my brother. His name's Pete. Ki az a férfi? Ő a fivérem. A 

neve Pete.  

2. What are those? They're computers. Mik azok? Számítógépek. 3. Who's that? 

That's Mr Jenkins, my teacher. Ki az? Ő Mr Jenkins, a tanárom.  

4. What's that? That's my new cup. Mi az? Az az új csészém. 5. What's his name? 

His name's Henry. Mi a neve? A neve Henry. 6. Who's your new English teacher?  

Mrs Perkinson. She's a very good teacher.  Ki az új angol tanárod? Mrs Perkinson.  

Ő nagyon jó tanár. 7. What's this? This is my breakfast. They're boiled eggs with 

toast and tea.  

Mi ez? Ez a reggelim. Főtt tojás pirítóssal és teával. 8. What's your brother?  He's a 

doctor. Mi a fivéred foglalkozása? Orvos. 9. What are these? They're apples. Mik 

ezek? Almák. 

64. FELADAT 

1. Whose cupboards are those? Kinek a szekrényei azok? Whose cupboards are 

they? 2. Whose daughter is this? Kinek a lánya ő? Whose daughter is she? 3. 

Whose are those cups? Kiéi azok a csészék? Whose cups are they? 4. Whose is this 

jar? Kié ez a kancsó? Whose jar is it?  

5. Whose son is that? Kinek a fia ő? Whose son is he? 6. Whose is that hamburger? 

Kié az a hamburger? Whose hamburger is it? 7. Whose pencils are those? Kinek 

a ceruzái azok? Whose pencils are they? 8. Whose is this newspaper? Kié ez az 

újság? Whose newspaper is it? 9. Whose are these computers? Kiéi ezek a 

számítógépek? Whose computers are they? 

65. FELADAT 

1. Whose onion is this? Kié ez a hagyma? 2. Who's that woman? Ki az a nő? 3. 



Whose are these eggs? Kinek a tojásai ezek? 4. Whose children are they? Kinek a 

gyerekei ők? 5. Whose child is she? Kinek a gyereke ő? 6. Whose plate is empty? 

Kinek a tányérja üres? 7. Who's this man? Ki ez a férfi?  

8. Who's Henry? Kicsoda Henry? 9. Whose children are dirty? Kinek a gyerekei 

koszosak? 

66. FELADAT 

1. Whose butter is it? Kié ez a vaj? 2. Whose are these apples? Kinek az almái 

ezek? 3. Whose armchairs  are they? Kinek a foteljei/ karosszékei ezek? 4. 

Whose are these letters? Kinek a levelei ezek? 5. Whose is this lamp? Kié ez a 

lámpa? 6. Whose cake is this? Kinek a sütije ez? 

67. FELADAT 

1. b) These students are yours. Ezek a diákok a tiéid. 2. c) These are our farms. 

Ezek a mi farmjaink. 3. a) This hotel’s his. Ez a szálloda az övé. 4. b) These cups are 

hers. Ezek a csészék az övéi. 5. c) That's your daughter. Az a te lányod.  

6. a) Those clocks are mine. Azok az órák az enyéim. 7. b) That's its milk. Az az ő 

teje. 8. c) This church’s ours. Ez a templom a miénk. 9. b) Is this cooker hers? Ez a 

tűzhely az övé? 10. a) That son isn’t mine. Az a fiú nem az enyém. 

68. FELADAT 

1. √ – That isn’t my son. 2. X – Are these our balls? Ezek a mi labdáink? 3. X – This 

is their restaurant. Ez az ő éttermük. 4. √ – These are our cats. 5. √ – Is this your car? 

6. X – These are her boiled eggs. Ezek az ő tojásai. 7. X – These are your spoons. 

Ezek a te kanalaid. 8. X – This is his office. Ez az ő irodája. 9. √ – Those are our 

cupboards. 10. X – This is my cheese. Ez az én sajtom.  

69. FELADAT 

1.girl –  hers 2. cat – its 3. dogs – theirs  

4. Australia – its 5. child – his/hers  

6. Mary – hers 7. daughters – theirs  

8. chicken – its 9. son –  his 10. daughter – hers 11. fathers – his 12. city – its 13. 

mother - hers  

14. England – its 15. boy – his 16. sons – theirs 

70. FELADAT 

1. Mary’s got a new book. This book is hers. Mary-nek új könyve van. Ez a könyv az 

övé. 2. My parents have got a new car. This car is theirs. A szüleimnek új autója van. 

Ez az autó az övéké. 3. Peter’s got two pens. These pens are his. Peternek két tolla 

van. Ezek a tollak az övéi. 4. Anna's hungry. This food's hers. Anna éhes. Ez az étel 

az övé. 5. My dog's thirsty. The water's its. A kutyám szomjas. A víz az övé. 6. I’ve got 

a white bathtub. This bathtub's mine. Fehér fürdőkádam van. Ez a fürdőkád az 

enyém. 7. My neighbours have got two children. Those children are theirs. A 

szomszédaimnak két gyereke van. Azok a gyerekek az övéik. 8. Johnny’s got a knife. 

This knife's his. Johnny-nak van egy kése. Ez a kés az övé. 9. My grandmother's got 



a nice kitchen. This kitchen's hers. A nagymamámnak szép konyhája van. Ez a 

konyha az övé. 

71. FELADAT 

1.  I’m John. – This is my house. John vagyok. Ez az én házam. 2. Helen’s got two 

cats. – These cats are hers. Helennek két macskája van. Ezek a macskák az övéi. 3. 

Is this your money? – No, it isn’t mine. Ez a te pénzed? Nem, nem az enyém.  

4. I’ve got a dog. – Its name is Husker.Van egy kutyám. A neve Husker. 5. This is a 

beautiful kitchen. – Its walls are white. Ez egy szép konyha, a falai fehérek. 6. I’m 

happy. – My children aren’t hungry and thirsty. Boldog vagyok. A gyerekeim nem 

éhesek és szomjasak. 7. Has Mary got a new computer? – Yes, this computer is hers.  

Mary-nek új számítógépe van? Igen, ez a számítógép az övé. 8. These are your 

shelves. – Yes, they are mine/ours.  Ezek a te polcaid/ti polcaitok. Igen, a az 

enyémek/miénk. 9. Helen and John have got cigarettes. – These are their cigarettes. 

Helen és Johnnak vannak cigarettái. Ezek az ő cigarettáik.  

72. FELADAT 

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

édesanyád boldog?  

3. My name's Monic. A nevem Monic. 4. Their hotels are very dirty. A szállodáik 

nagyon koszosak. 5. My attic's very big. A padlásom nagyon nagy.  

6. Where's your bacon? Hol van a szalonnád?  

7. Their DVD player's not new. A DVD lejátszójuk nem új. 8. Is that cat hers? Az a 

macska az övé?  

9. My name's Henry. A nevem Henry. 10. Our daughter's happy. A lányunk boldog. 

11. Their house's not nice. Az ő házuk nem szép. 12. That suitcase isn't yours. Az a 

bőrönd nem a tiéd. 

73. FELADAT 

1. My grandfather's an old man. A nagyapám egy idős ember. 2. There are some 

flowers in their garden. Vannak virágaik a kertjükben. 3. Is this hamburger mine? Ez 

a hamburger az enyém?  

4. Where are your dogs and cats? Hol vannak a kutyáid és a macskáid? 5. These are 

not my friends, they’re yours. Ezek nem az én barátaim, a tiéid.  

6. Your glasses are empty. A poharaitok üresek.  

7. That empty plate’s mine. Az az üres tányér az enyém. 8. Are those long knives 

yours? Azok a hosszú kések a tiéid? 9. Where’s our money? Hol van a pénzünk? 10. 

That pretty woman’s my wife. Az a csinos nő a feleségem. 

74. FELADAT 

1. √ Helen's children - Helen gyerekei 2. X the grandmother's vegetables - a 

nagymama zöldségei 3. √ the son's father - a fiú apja 4. X Mary's shoes - Mary cipői 

5. √ the boy's orange juice - a fiú narancsleve 6. X Peter's dog - Peter kutyája  

7. √ the man's chicken - a férfi csirkéi 8. √ Jane's egg - Jane tojása 9. X the man's 

piano - a férfi zongorája 10. √ the man's camera - a férfi fényképezője 11. √  the 

woman's boxes - a nő dobozai 12. X the women's sofa - a nők heverője 



75. FELADAT 

1. Bob's friend is a happy boy. Bob barátja boldog fiú. 2. Helen's cats are 

hungry and thirsty. Helen macskái éhesek és szomjasak.  

3. My mother's name's Joanna. Az anyám neve Joanna. 4. Pauline's my 

father's sister. Pauline az apám lánytestvére. 5. Mary is a girl's name. Mary 

lánynév. 6. These boys' chocolate's good. Ezeknek a fiúknak a csokija finom.  

76. FELADAT 

1. Are the children’s letters on the table? A gyerekek levelei az asztalon vannak? 

2. Where are your mother’s white plates? Hol vannak az anyukád fehér 

tányérjai? 3. My friend’s telephone number is 76765. A barátom telefonszáma 

76765. 4. The women’s cups are on the kitchen counter. A nők csészéi a 

konyhapulton vannak. 5. Robert’s in his mother’s house. Robert az anyja 

házában van. 6. Albert’s wife’s in the post office. Albert felesége a postán van.  

7. Your father’s newspapers are on the armchair. Az apád újságjai a fotelen 

vannak.  

77. FELADAT 

1. Whose soup is it? It’s Helen’s soup. Kinek a levese ez? Ez Helen levese. 2. Whose 

sister is she? She’s my friend’s sister. Kinek a lánytestvére ő? Ő a barátom 

lánytestvére. 3. Whose tomatoes are they? They are Mrs Jerks’ tomatoes. Kinek 

a paradicsomai ezek? Ezek Mrs Jerks paradicsomai. 4. Whose sandwiches are they? 

They’re his sisters’ sandwiches. Kinek a szendvicsei ezek? A lánytestvérei 

szendvicsei. 5. Whose shelf is it? It’s my mother’s shelf. Kinek a polca ez? Az 

anyám polca. 6. Whose television is it? It’s our neighbours’ television. Kinek a 

televíziója ez? A szomszédunk tévéje. 7. Whose secretaries are they? They’re those 

businessmen’s secretaries. Kinek a titkárnői ők? Ők azoknak az 

üzletembereknek a titkárnői. 8. Whose coffee is it? It’s Ron’s coffee. Kinek a 

kávéja ez? Ez Ron kávéja. 9. Whose children are they? They’re Joan’s children. 

Kinek a gyerekei ők? Ők Joan gyerekei. 10. Whose is this cup? It's my husband's 

cup. Kié ez a csésze? Ez a férjem csészéje. 11. Whose hats are those? They're his 

grandfather's hats. Kinek a kalapjai azok?  

A nagyapja kalapjai. 12. Whose chairs are they? They're my friends' chairs. 

Kinek a székei ezek? A barátom székei. 

 


