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Olvassa el a következő szöveget, majd fordítsa le magyarra. 

 

A modern tale1 for disobedient2 children 

 

Once upon a time there was a little girl called Irene. She was so good that everybody liked her. She was 

always well-behaved3 and she worked hard at school. Her parents and her teachers were really4 proud of5 her. 

She was never late, and she was always clean and neat6; she was very polite to7 her teachers and, above all8, 

she never told lies9. She always helped old people carry10 their bags and she looked after11 younger children at 

school to help her teachers. Sure enough12, she was the pride of the village13. 

However14, one day something changed15. Little Irene woke up16 in the morning and she somehow17 knew that 

her life would change from that moment18. She was tremendously19 excited20 and she was looking forward to21 

doing something WRONG22! She was making plans23: she would catch frogs24 and eat them, she would cast 

stones at25 the cats, she would let the horses out of the stable26 and drive them away27, or she would put 

grease28 on the steps of the school building and watch how people would fall down29, and so on. She had 

completely30 changed and forever31. 

1. mese 

2. engedetlen 

3. jó magaviseletű 

4. valóban 

5. büszke vkire 

6. takaros, rendezett 

7. udvarias vkihez 

8. mindenekfelett 

9. hazudik 

10. cipel 

11. gondoskodik 

12. elég az hozzá 

13. a falu büszkesége 

14. azonban 

15. megváltozik 

16. felébred 

17. valahogy 

18. attól a pillanattól fogva 

19. nagyon, rettentően 

20. izgatott 

21. alig várja, hogy … 

22. helytelen, rossz 

23. tervez(get) 

24. béka 

25. kővel dobál vmit 

26. istálló 

27. elűz 

28. zsír 

29. elesik, leesik 

30. tökéletesen, teljesen 

31. örökre 
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Of course, nobody in the village was aware of32 the change. Fortunately33, as34 Irene was not really intelligent, 

she made a terrible35 mistake36. As34 she had always been an obedient37 little girl she had never entered38 the 

forest39. But that day something tempted40 her, so without41 thinking of danger42, she walked deep43 into the 

forest39. Of course, quite soon44 she lost her way45. She hadn’t taken a compass46 or a GPS, not even a map47 

with herself. She was frightened48. She was hopeless49 and alone50. She was desperate51. At this point52 

something moved53 beside her. It was a huge54 old grey wolf55 who had been sneaking about56 for a while57. 

Before poor horrid58 little Irene could move53, he howled59, he pounced60, and snip-snap61, he ate up62 the little 

girl in one63. 

 

What is the moral64 of the story? It is better to be good and obedient37, if you are so stupid.  

32. tudatában van vminek 

33. szerencsére 

34. mivel 

35. szörnyű 

36. hiba 

37. engedelmes, szófogadó 

38. belép vhová, bemegy 

39. erdő 

40. csábít, csalogat 

41. anélkül, hogy tenne vmit 

42. veszély 

43. mélyen 

44. nemsokára 

45. eltéved 

46. iránytű 

47. térkép 

48. ijedt 

49. reményvesztett 

50. egyedül 

51. kétségbeesett 

52. ekkor 

53. megmozdul 

54. hatalmas 

55. farkas 

56. ólálkodik 

57. egy ideje 

58. borzalmas, kibírhatatlan 

59. vonít, üvölt 

60. ráugrik a prédára 

61. hamm 

62. befal 

63. egyben 

64. tanulság 

 

Válaszoljon a következő kérdésekre: 

 

1. A múlt idő mely kifejezései fordulnak elő a következő olvasmányban? Tegyen pipát (), illetve ikszet () a megfelelő helyre. 

Ellenőrizze a megoldást a megoldó kulcsban. 

 

 egyszerű múlt  folyamatos múlt  befejezett múlt  
folyamatos 

befejezett múlt 
 jövő a múltban  used to / would 
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2. Mit fejezünk ki általában a múlt idő következő formáival? Ellenőrizze válaszait a megoldókulcsban. 

 

egyszerű múlt idő  

folyamatos múlt idő  

befejezett múlt idő  

folyamatos befejezett múlt idő  

jövő a múltban  

used to / would  

 

A múlt idők további magyarázatait keresse a ’Könyvtár’ ’Organet tankönyvek’ ’Rendszerező nyelvtankönyv’ menüpontban. 
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