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1. A ’THERE BE’ = ’VAN/NINCS’ SZERKEZET: 

Ezzel a szerkezettel nem konkrét dolgok jelenlétéről, létezéséről teszünk említést, vagy arról, hogy egy nem konkrét dolog valahol 

van. Például: ’Vannak rossz emberek a világon.’ ’Nincsenek almák a kosárban.’ ’Volt víz.’ 

(Ha azonban egy konkrét dologról mondjuk el, hogy hol van, vagy jelen van, vagy létezik, egyszerű igei-névszói állítmányt használunk. 

A konkrét dolgok előtt határozott névelőt, vagy birtokos jelzőt használunk.) 

There is / There’s a pen on the table. Van (egy) toll az asztalon. 

Is there a pen on the table? Van (egy) toll az asztalon? 

There isn’t a pen on the table. 

There is no pen on the table. 
Nincs (egy) toll az asztalon. 

Isn’t there a pen on the table? Nincs (egy) toll az asztalon? 
 

There are / There’re children in the garden. Vannak gyerekek a kertben. 

Are there children in the garden? Vannak gyerekek a kertben? 

There aren’t children in the garden. 

There are no children in the garden. 
Nincsenek gyerekek a kertben. 

Aren’t there children in the garden? Nincsenek gyerekek a kertben? 
 

konkrét nem konkrét 

A te kocsid van a garázsban? 

Is your car in the garage? 

Van kocsi a garázsban? 

Is there a car in the garage? 

A barátom a szállodában van. 

My friend is at the hotel. 

Van egy barát(om) a szállodában. 

There’s a friend at the hotel. 

Ki van itt? 

Who is here? 

Van itt valaki? 

Is there anybody here? 

A piros szalag a hajában van. 

The red ribbon is in her hair. 

Van egy piros szalag a hajában. 

There is a red ribbon in her hair. 
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2. MENNYISÉGEK KIFEJEZÉSE 1. 

some, any + megszámlálható főnevek1 

 

 

 

There are some books on the shelf. Van néhány / 2 könyv a polcon. 

Are there any books on the shelf? Van néhány / valahány /  könyv a polcon? 

There aren’t any books on the shelf. 

Nincsenek könyvek a polcon. 

Egy könyv sincs a polcon. 

Sehány könyv sincs a polcon. 

 
Tehát a ’some’ és ’any’ után a megszámlálható főnevek többes számba kerülnek. 
Továbbá, a ’some’ csak állító, míg az ’any’ tagadó és kérdő mondatokban fordul elő. 

A ’some’ jelentése állító mondatban: ’néhány’, vagy nem fordítjuk. 
Az ’any’ jelentése kérdő mondatban ’néhány’, ’valahány’, vagy nem fordítjuk, tagadó mondatban ’sehány sem’, ’egy sem’, vagy 
egyszerűen nem fordítjuk. 
Amikor a ’some’ és az ’any’ nem bír jelentéssel, kiejtésük nem hangsúlyos, a hangsúly az őket követő főnévre esik. 

Például: There are some [szm]3 ’books4 on the shelf. 
Amennyiben van jelentésük, hangsúlyosan ejtjük őket. 
Például: There are some [szám] books on the shelf. 
  

1. Általában azokat a főneveket nevezzük megszámlálhatónak, melyeket darabonként meg tudunk számolni. (könyv, asztal, ló, ötlet) Például a 
folyadékot, vagy gyűjtőneveket (pénz), vagy elméleti dolgokat (rendetlenség) nem lehet megszámolni. Ezek a megszámlálhatatlan főnevek. A 
későbbiek során részletesen fogunk tanulni mindkettőről. Megszámlálhatatlan főnév lehet még például a víz, pára, tej, só 

2. A ’’ szimbólummal jelöljük, ha 
nincsen valami az adott helyen. 
Tehát, jelen esetben vagy fordítjuk a 
’néhány’ szót, vagy nem. 

3. Az itt használt kiejtési leírás nem felel meg a 
fonetikus kódoknak. Csak tájékoztató jellegűek. 

4. Egy szó hangsúlyosságát írásban 
a szó előtti aposztróffal jelölhetjük. 
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some, any + megszámlálhatatlan főnevek 

There is some water in the jar. Van egy kis / víz a kancsóban. 

Is there any water in the jar? Van egy kis / valamennyi / víz a kancsóban? 

There isn’t any water in the jar. 
Nincsen víz a kancsóban. 

Nincs semennyi víz (sem) a kancsóban. 

 

A ’some’ jelentése állító mondatban: ’egy kis’, vagy nem fordítjuk. 

Az ’any’ jelentése kérdő mondatban ’egy kis’, ’valamennyi’, vagy nem fordítjuk, tagadó mondatban ’semennyi sem’, vagy egyszerűen 

nem fordítjuk. 

 

Amikor a ’some’ és az ’any’ nem bír jelentéssel, kiejtésük nem 

hangsúlyos, a hangsúly az őket követő főnévre esik. 

Például: There is some [szm] ’water in the jar. 

Amennyiben van jelentésük, hangsúlyosan ejtjük őket. 

Például: There is some [szám] water in the jar. 

Állító mondatban mind megszámlálható, mind 

megszámlálhatatlan főneveknél az ’any’ jelentése: 

akármelyik, bármelyik (pl. any teacher = 

akármelyik, bármelyik tanár, illetve: any beer = 

bármilyen sör). 

 

Megjegyzés: Sokszor előfordul, hogy jelen időben többes számú alak helyett egyes számú alakot használunk: There’s a lot of books 

here. / There’s a lot of cars on the roads. / There’s a man and a dog outside. 

  



Második lecke The Old House Nyelvtan 

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig)  www.angol-online-nyelvstudio.hu Oldal 5/8 

 

3. ELÖLJÁRÓK4 2. 

A következőkben felsorolunk néhány, a mindennapi nyelvben gyakran előforduló elöljárót. Természetesen ez nem az összes, ami 
előfordulhat. Továbbá, sajnos, legtöbbjüknek bizonyos szövegösszefüggésekben lehet másik jelentésük is. Itt csak az alapjelentést 
adjuk meg. Fontos: az angolban a prepozíciók tárgyesetet vonzanak, ami főnév esetén nem látható, hiszen a főneveknek nem jelöljük 
a tárgyesetét, de például személyes névmásoknál figyelembe kell vennünk: with me, over us, by them, stb. 

in -ban, -ben 
The television is in the living-room. 
A TV a nappali szobában van. 

out ki-, kifelé 
She can’t get out. 
Nem tud kijutni. 

on -on, -en, -ön 
The magazine is on the tea table. 
Az újság a dohányzóasztalon van. 

at -nál, -nél 
There is a chair at the table. 
Van egy szék az asztalnál. 

by mellett, -nál, -nél 
The gun is by the body. 
A fegyver a test mellett van. 

off 
vmi mentén 

The island is off the Canadian coast. 
A sziget a kanadai partok mentén van. 

el vmitől 
She can’t walk off. 
Nem sétálhat el. 

away el vmitől 
She can’t walk away. 
Nem sétálhat el. 

with -val, -vel 
Come with me. 
Gyere velem. 

into -ba, -be 
Go into the room! 
Menj be a szobába! 

onto -ra, -re 
Let’s put it onto the shelf. 
Tegyük a polcra. 

against 
mellett (támaszkodva, 
nekitolva); ellen 

The dining table is against the wall. 
Az étkezőasztal a fal mellett van. 

  

4. Megfelelnek a magyar ragoknak, 
igekötőknek vagy névutóknak. 
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next to 
vmi mellett 
(közvetlen) 

What is next to the window? 
Mi van közvetlenül az ablak mellett? 

close to 
vmi mellett, 
közelében 

The study isn’t close to the living-room. 
A dolgozószoba nem a nappali közelében van. 

beside mellett 
Beside the lamp there is a chair. 
A lámpa mellett van egy szék. 

in front of előtt 
There are curtains in front of the windows. 
Vannak függönyök az ablakok előtt. 

outside 
(épület) előtt; kint, 
kívül 

Wait for me outside the school! 
Várj az iskola előtt! 

inside bent, belül 
What is inside your suitcase? 
Mi van a bőröndöd belsejében? 

beneath (takarásban) alatt 
Now the poor cat is beneath the ground. 
A szegény macska a föld alatt van. (eltemetve) 

under alatt 
The dog is under the dining table. 
A kutya az étkezőasztal alatt van. (várja a nasit) 

above felett 
The chandelier in the parlour is above the round 
table. 
A csillár a szalonban a kerek asztal fölött van. 

over 
felett (ívben, 
mozgásban) 

The bridge is over the river. 
A híd a folyó felett van. 
Fly over the hill! 
Repülj át a hegy fölött! 

beyond 
vmi mögött (a 
távolban, takarva) 

Beyond the hill there is a church. 
A hegy mögött van egy templom. 

behind mögött 
There is a secret door behind you. 
Van mögötted egy titkos ajtó. 

between (két dolog) között 
Between the two chairs there is a small table. 
A két szék között van egy kis asztal. 

among (több dolog) között 
The small house is among huge trees. 
A kis ház hatalmas fák között van. 
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opposite szemben 
What is opposite your house? 
Mi van a házaddal szemben? 

across5 keresztül (felszínen) 
The tractor can’t go across the square. 
A traktor nem mehet keresztül a téren. 

through 
keresztül (téren, 
anyagon) 

He can climb through the window. 
Bemászhat az ablakon át. 

around körül 
There are chairs around the table. 
Vannak székek az asztal körül. 

out of ki vhonnan 
The children can’t come out of the school. 
A gyerekek nem jöhetnek ki az iskolából. 

from -ból. –ből; tól, -től 
From me to you. 
Tőlem neked. 

near a közelében; közel 
The train is very near. 
A vonat nagyon közel van. 

for -ért, számára, neki 
This is for you. 
Ez teérted van. 

without nélkül 
I am nobody without you. 
Senki sem vagyok nélküled. 

via át, keresztül, útján 
There is a way to the village via the forest, too. 
Az erdőn keresztül is van út a faluhoz. 

toward(s) vmi felé 
The spaceship can’t go towards the planet. 
Az űrhajó nem tud a bolygó felé menni. 

in the middle of vmi közepén 
The chair is in the middle of the room. 
A szék a szoba közepén van. 

on the edge of 
vminek a szélén / 
peremén 

On the edge of the table there is a scratch. 
Az asztal szélén van egy karcolás. 

on / at the 
bottom of 

vminek az alján / 
fenekén 

We are on / at the bottom of the sea. 
A tenger fenekén vagyunk. 

  

5. across = keresztül, DE: cross = átkelni 
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4. AZ ’OF’ BIRTOKOS SZERKEZET 

Az angol nyelvben (mint például az orosz és más nyelvekben is), a birtok és a birtokos ‘helyet cserélnek’ egymással a magyar 
nyelvhez képest. 

az asztal(nak a) lába the leg of the table 

birtokos + birtok birtok + of + birtokos 

tehát: 
 

the colour of the blouse a blúz színe the colour of the girl’s blouse a lány blúzának a színe 

the cave of the bear a medve barlangja the gears of the car az autó váltója 

the shadow of the tree a fa árnyéka the light of the stars a csillagok fénye 

the Moon of the Earth a Föld Holdja the solution of the problem a probléma megoldása 

the tip of the pen a toll hegye the end of the world a világ vége 

 

Ezt a típusú birtokos szerkezetet általában akkor használjuk, ha nem emberek, hanem állatok, tárgyak birtokolnak valamit. Egyes 

esetekben, állatokkal kapcsolatban például, használhatjuk az előzőleg tanult birtokos szerkezetet is: ‘the bear’s cave’ = a medve 

barlangja. 

Ezt a szerkezetet használjuk akkor is, ha a birtokszó előtt valamilyen névmás áll. Pl: all eggs of my hen - a tyúkom összes tojása. 
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1. Válogassa szét a magyar mondatokat a következő táblázat alapján, írja be a számukat a megfelelő helyre, majd ellenőrizze a 
megoldókulcsban, hogy helyesen válogatta-e szét őket. Ezután fordítsa le őket angolra. 

névszói állítmány a ’van / nincs’ szerkezet 

2,  1,  

 

1)  Vannak piros elefántok. 

2)  Az én piros elefántjaim az állatkertben vannak. 

3)  Az ő olcsó könyvei nem az asztalon vannak. 

4)  Kinek a könyvei vannak az asztalon? 

5)  Vannak könyvek az asztalon? 

6)  Van víz. 

7)  Van egy kis víz a pohárban. 

8)  A víz a pohárban van. 

9)  Nincsenek érdekes villamosok. 

10)  A mi házaink nincsenek a térképen. 

11)  Nincsenek házak a térképen. 

12)  A házak nem a térképen vannak. 

13)  Nincs idő. 

14)  Kiéi a piros almák? 
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2. Helyettesítse be a mondatokba a megfelelő prepozíciókat. A feladat folytatódik a következő oldalon. 

A lámpa mellett van egy szék. ... the lamp there is a chair. 

A két szék között van egy kis asztal. ... the two chairs there is a small table. 

A hegy mögött van egy templom. ... the hill there is a church. 

Gyere velem. Come ... me. 

Repülj át a hegy fölött! Fly ... the hill! 

Tőlem neked. ... me to you. 

Menj be a szobába! Go ... the room! 

Bemászhat az ablakon át. He can climb ... the window. 

A traktor nem mehet át a téren. The tractor can’t go ... the square. 

Senki sem vagyok nélküled. I am nobody ... you. 

Tegyük a polcra. Let’s put it ... the shelf. 

A szegény macska a föld alatt van. (eltemetve) Now the poor cat is ... the ground. 

Az asztal szélén van egy karcolás. ... the table there is a scratch. 

Kimehet. She can go .... 

Elsétálhat. She can walk ... / .... 

A híd a folyó felett van. The bridge is ... the river. 

A szék a szoba közepén van. The chair is ... the room. 

A csillár a szalonban a kerek asztal fölött van. The chandelier in the parlour is ... the round table. 

Az étkezőasztal a fal mellett van. The dining table is ... the wall. 

A kutya az étkezőasztal alatt van. (várja a nasit) The dog is ... the dining table. 

A fegyver a test mellett van. The gun is ... the body. 
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A sziget a kanadai partok mentén van. The island is ... the Canadian coast. 

Az újság a dohányzóasztalon van. The magazine is ... the tea table. 

A kis ház hatalmas fák között van. The small house is ... huge trees. 

A dolgozószoba nem a nappali közelében van. The study isn’t ... the living-room. 

A TV a nappali szobában van. The television is ... the living-room. 

A vonat nagyon közel van. The train is very .... 

Vannak székek az asztal körül. There are chairs ... the table. 

Vannak függönyök az ablakok előtt. There are curtains ... the windows. 

Van egy szék az asztalnál. There is a chair ... the table. 

Van mögötted egy titkos ajtó. There is a secret door ... you. 

Az erdőn keresztül is van út a faluhoz. There is a way to the village ... the forest, too. 

Nem jöhetnek ki az iskolából. They can’t come ... ... the school. 

Ez teérted van. This is ... you. 

Várj az iskola előtt! Wait for me ... the school! 

Mi van a bőröndöd belsejében? What is ... your suitcase? 

Mi van közvetlenül az ablak mellett? What is ... the window? 

Mi van a házaddal szemben? What is ... your house? 
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3. Fordítsa le a következő mondatokat. 

1)  A tető alatt négy tetőgerenda van. 13)  A rossz emberek között vannak jók is? 

2)  A sátor a templom mellett van. 14)  A ládában nincsenek fészkek. 

3)  A kép kerete a kép körül van. 15)  Vannak szőnyegek az elnök számára a parkon keresztül. 

4)  Milyen esernyőtartók vannak a templomban? 16)  Szemben a kalitkával vannak a tükrök. 

5)  Vannak könyvespolcok a gyerekszobában? 17)  Nincsen medvebőr a sátramban. 

6)  Hány gyertyatartó van a két tükör között? 18)  A telihold a hegy fölött van. 

7)  Az éneklő madarak a macskák közelében vannak. 19)  Kati mögött van egy fiú. 

8)  A templom alatt nincs padlás. 20)  A dombon túl nincsenek emberek. 

9)  A házam előtt vannak kukacok. 21)  A madár tolla az asztal szélén van. 

10)  A csillagok fénye felettünk van. 22)  Mik vannak a szoba közepén? 

11)  A mennyezeti lámpák a hosszú asztal fölött vannak. 23)  Ez a fióka kint van a fészkéből. 

12)  A papucsod színe rút. 24)  A tehén dobókockája a tenger fenekén van. 

 
4. Helyettesítse be a some és any megfelelő alakjait a mondatokba. 

1)  There isn’t ... milk on the table. 

2)  There are ... eggs in the tent. 

3)  There is ... water in the jar. 

4)  There aren’t ... apples on the shelf. 

5)  There are ... chicks in the nest. 

6)  Are there ... chicks in the nest? 

7)  Is there ... milk? 

8)  There isn’t ... hot water. 
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5.  Tollbamondás: Írja le a hallott mondatokat. 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

13.  14.  15.  

16.  17.  18.  
 
6. Most fordítsa le magyarra az 5. gyakorlat mondatait. 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   

9)   

10)   

11)   

12)   

13)   

14)   

15)   

16)   

17)   

18)   
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The Old House 

 Olvassa el, hallgassa meg és fordítsa le a következő szöveget. 
 Look at this house. It is a very old house. 

The kitchen1 and the children’s room2 are 

on the ground floor3. In the kitchen, it is on 

the left4 side5 of the door6, there is a stove7, 

a fridge8 and there are dishes9. Mrs Doone, 

the cook10 is in front of the stove. Under the 

stove there is a white cat. In a basket11 there 

are some vegetables12. On the fridge there is 

a plant13 in a pot14. There is no freezer15 and 

there aren’t any recipe16 books17. 

The children’s room is on the right18 side of 

the door. In the room there is a tent19 and a 

shelf20. There are many toys21 everywhere22: 

a train23, a dice24, a car, a clown25, darts26, a 

football27, a teddy bear28, some books and 

an elephant29. On the top30 of the shelf there 

are skis31 and ski poles32. There are two 

people in the room: a cowboy33 and an 

Indian34. The cowboy is beside the shelf and 

the Indian is in front of the tent. There are 

no sheriffs35. There aren’t any horses36. 

1. konyha 
2. szoba 
3. földszint 
4. bal 
5. oldal 
6. ajtó 
7. tűzhely 
8. hűtő 
9. edények 
10. szakács 
11. kosár 
12. zöldség 
13. növény 
14. cserép, kaspó 
15. fagyasztó 
16. recept 
17. szakácskönyv 
18. jobb 
19. sátor 
20. polc 

21. játékok 
22. mindenhol 
23. vonat 
24. dobókocka 
25. bohóc 
26. játéknyilak 
27. focilabda 
28. játékmaci 
29. elefánt 
30. tető, csúcs 
31. sílécek 
32. síbot 
33. csikós, 

marhapásztor 
34. indián 
35. helyi 

rendőrfőnök, 
seriff 

36. ló 
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SZÓSZEDET 

basket kosár on the left side of the door az ajtótól balra, az ajtó bal oldalán 
children’s room gyerekszoba on the top of the shelf a polc tetején 
clown bohóc plant növény 
cook szakács pot cserép, kaspó 
cow tehén recipe recept (főzéshez) 
cowboy csikós, marhapásztor recipe book szakácskönyv 
dice dobókocka right jobb 
dish edény sheriff helyi rendőrfőnök, békebíró; sheriff 
door ajtó side oldal 
everywhere mindenhol ski(s) síléc(ek) 
floor emelet; padló ski pole síbot 
football focilabda stove tűzhely 
freezer fagyasztó teddy bear játékmaci 
fridge hűtő tent sátor 
ground floor földszint top teteje vminek 
Indian indián; indiai toy játék 
kitchen konyha vegetable zöldség 
left bal window ablak 

The rooms: 

szoba, helyiség room nappali sitting / living / drawing room 

konyha kitchen dolgozószoba study 

előszoba hall, vestibule gyerekszoba children’s room 

hálószoba bedroom WC toilet 

fürdőszoba bathroom   
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Feladat: 

 Folytassa a ház leírását a következő oldalakon megadott szavakkal. Írja le, hogy mi van, illetve mi nincs a házban, azaz írjon állító 
és tagadó mondatokat. Utána írjon kérdéseket a képhez. 

First floor 

 

      

állólámpa standard lamp képkeret frame párna pillow 

DVD lejátszó DVD player könyvespolc bookshelf szőnyeg carpet 

fal wall lámpa lamp távkapcsoló remote control 

gyertya candle lámpaernyő lampshade televízió TV, telly, television 

gyertyatartó candlestick medvebőr bearskin templom church 

íróasztal desk mennyezeti lámpa ceiling lamp toll (madáré) feather 

kép picture papír paper videó video recorder 
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Second floor 

 

bokszkesztyű boxing-gloves hidegvíz cold water porszívó vacuum cleaner, hoover 

csap tap meleg víz hot water rádió radio 

éjjeliszekrény bedside table mosdó washbasin takarítónő cleaner 

fiók drawer paplan duvet törülköző towel 

fogkefe toothbrush papucs slippers tükör mirror 

fürdőkád bath tub pizsama pyjamas WC toilet 
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Loft 

 

éneklő madár singing bird 

esernyőtartó umbrella stand 

kalitka cage 

láda chest 

padlás loft 

pókháló web 

teniszütő racket 

szekrény (ruhás) wardrobe  

zsák sack, bag 
 

Roof 
 

 

boszorkány witch 

csökkenő hold old moon 

eresz eaves 

fészek nest 

fióka chick 

kémény chimney 

kukac worm 

seprű broom 

telihold full moon 

tető roof 

tetőgerenda roof beam, timber 

újhold new moon 
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 Tollbamondás 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   
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MUNKAFÜZET 

1. Válogassa szét a magyar mondatokat a következő táblázat alapján, írja be a számukat a megfelelő helyre, majd ellenőrizze a 
megoldókulcsban, hogy helyesen válogatta-e szét őket. Ezután fordítsa le őket angolra. 

névszói állítmány a ’van / nincs’ szerkezet 

2, 3, 4, 8, 10, 12, 14 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13 

 

1)  Vannak piros elefántok. There are red elephants. 

2)  Az én piros elefántjaim az állatkertben vannak. My red elephants are in the Zoo. 

3)  Az ő olcsó könyvei nem az asztalon vannak. His / Her cheap books aren’t on the table. 

4)  Kinek a könyvei vannak az asztalon? Whose books are on the table? 

5)  Vannak könyvek az asztalon? Are there (any) books on the table? 

6)  Van víz. There is water. 

7)  Van egy kis víz a pohárban. There is some water in the glass. 

8)  A víz a pohárban van. The water is in the glass. 

9)  Nincsenek érdekes villamosok. There aren’t interesting trams. / There are no interesting trams. 

10)  A mi házaink nincsenek a térképen Our houses aren’t on the map. 

11)  Nincsenek házak a térképen. There aren’t (any) houses on the map. / There are no houses on the map. 

12)  A házak nem a térképen vannak. The houses aren’t on the map. 

13)  Nincs idő. There isn’t time. / There is no time. 

14)  Kiéi a piros almák? Whose are the red apples? 

  



Második lecke The Old House Megoldások 

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu  Oldal 3/9 

 

2. Helyettesítse be a mondatokba a megfelelő prepozíciókat. A feladat megoldása a következő két oldalon folytatódik. 

A lámpa mellett van egy szék. Beside the lamp there is a chair. 

A két szék között van egy kis asztal. Between the two chairs there is a small table. 

A hegy mögött van egy templom. Beyond the hill there is a church. 

Gyere velem. Come with me. 

Repülj át a hegy fölött! Fly over the hill! 

Tőlem neked. From me to you. 

Menj be a szobába! Go into the room! 

Bemászhat az ablakon át. He can climb through the window. 

A traktor nem mehet át a téren. The tractor can’t go across the square. 

Senki sem vagyok nélküled. I am nobody without you. 

Tegyük a polcra. Let’s put it onto the shelf. 

A szegény macska a föld alatt van. (eltemetve) Now the poor cat is beneath the ground. 

Az asztal szélén van egy karcolás. On the edge of the table there is a scratch. 

Kimehet. She can go out. 

Elsétálhat. She can walk away / off. 

A híd a folyó felett van. The bridge is over the river. 

A szék a szoba közepén van. The chair is in the middle of the room. 

A csillár a szalonban a kerek asztal fölött van. The chandelier in the parlour is above the round table. 

Az étkezőasztal a fal mellett van. The dining table is against the wall. 
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A kutya az étkezőasztal alatt van. (várja a nasit) The dog is under the dining table. 

A fegyver a test mellett van. The gun is by the body. 

A sziget a kanadai partok mentén van. The island is off the Canadian coast. 

Az újság a dohányzóasztalon van. The magazine is on the tea table. 

A kis ház hatalmas fák között van. The small house is among huge trees. 

A dolgozószoba nem a nappali közelében van. The study isn’t close to the living-room. 

A TV a nappali szobában van. The television is in the living-room. 

A vonat nagyon közel van. The train is very near. 

Vannak székek az asztal körül. There are chairs around the table. 

Vannak függönyök az ablakok előtt. There are curtains in front of the windows. 

Van egy szék az asztalnál. There is a chair at the table. 

Van mögötted egy titkos ajtó. There is a secret door behind you. 

Az erdőn keresztül is van út a faluhoz. There is a way to the village via the forest, too. 

Nem jöhetnek ki az iskolából. They can’t come out of the school. 

Ez teérted van. This is for you. 

Várj az iskola előtt! Wait for me outside the school! 

Mi van a bőröndöd belsejében? What is inside your suitcase? 

Mi van közvetlenül az ablak mellett? What is next to the window? 

Mi van a házaddal szemben? What is opposite your house? 
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3. Fordítsa le a következő mondatokat.  A feladat megoldása a következő oldalon folytatódik. 

1)  A tető alatt négy tetőgerenda van. Under the roof there are four roof beams / timbers. 

2)  A sátor a templom mellett van. The tent is by / next to / beside the church. 

3)  A kép kerete a kép körül van. The frame of the picture is around the picture. 

4)  Milyen esernyőtartók vannak a templomban? What (kind of) umbrella stands are there in / inside the church? 

5)  Vannak könyvespolcok a gyerekszobában? Are there (any) (book)shelves in the children’s room? 

6)  Hány gyertyatartó van a két tükör között? How many candlesticks are (there) between the two mirrors? 

7)  Az éneklő madarak a macskák közelében vannak. The singing birds are close to the cats. 

8)  A templom alatt nincs padlás. 
There is no loft beneath the church. 

There isn’t a loft ... . 

9)  A házam előtt vannak kukacok. 
Outside my house there are worms. 

In front of my house ... . 

10)  A csillagok fénye felettünk van. The light of the stars is over us. 

11)  A mennyezeti lámpák a hosszú asztal fölött vannak. The ceiling lamps are over / above the long table.1 

   

12)  A papucsod színe rút. The colour of your slippers is ugly. 

13)  A rossz emberek között vannak jók is? Are there good ones / people among bad people? 

14)  A ládában nincsenek fészkek. 
In / inside the cage there are no nests. 

... there aren’t (any) nests. 

15)  Vannak szőnyegek az elnök számára a parkon keresztül. 
There are (some) carpets across the park for the president. 

There are (some) carpets for the president across the park. 

 
  

1. Miután az asztal hosszú, a lámpák elhelyezkedhetnek sorban, tehát jó lehet az ’over’ prepozíció. 
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16)  Szemben a kalitkával vannak tükrök. Opposite the cage there are mirrors. 

17)  Nincsen medvebőr a sátramban. 
There’s no bearskin in / inside my tent. 

There isn’t a bearskin ... . 

18)  A telihold a hegy fölött van. The full moon is over the hill. 

19)  Kati mögött van egy fiú. Behind Kate there is a boy. 

20)  A dombon túl nincsenek emberek. 
There aren’t (any) people beyond the hill. 

There are no people ... . 

21)  A madár tolla az asztal szélén van. The feather of the bird is on the edge of the table. 

22)  Mik vannak a szoba közepén? What are there in the middle of the room? 

23)  Ez a fióka kint van a fészkéből. This chick is out of its nest. 

24)  A tehén dobókockája a tenger fenekén van. The dice of the cow is on the bottom of the sea. 

4. Helyettesítse be a some és any megfelelő alakjait a mondatokba. 

1)  There isn’t any milk on the table. 

2)  There are some eggs in the tent. 

3)  There is some water in the jar. 

4)  There aren’t any apples on the shelf. 

5)  There are some chicks in the nest. 

6)  Are there any chicks in the nest? 

7)  Is there any milk? 

8)  There isn’t any hot water. 
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5.  Tollbamondás: Írja le a hallott mondatokat. A feladat megoldása folytatódik a következő oldalon. 

1)  There is a drawer in the little green box. 

2)  Opposite the tent there are some brooms. 

3)  When are the Indians outside the tent? 

4)  There are cowboys everywhere but there are no sheriffs. 

5)  Are there any eggs in the basket? 

6)  It isn’t his. 

7)  The kitchen is on the left side of the door. 

8)  There are many toys everywhere in the children’s room. 

9)  The vegetables are beside the fridge under the stove. 

10)  What are there on the ground floor? 

11)  Some dice are in the drawer. 

12)  What’s theirs and what are ours? 

13)  The happy old witch is inside the red chimney. 

14)  There are webs, sacks and nests everywhere in the loft. 

15)  The pyjamas and slippers are in the wardrobe. 

16)  There are some apples there. 

17)  There are some carpets on the floor, but there aren’t any pots and baskets. 

18)  On the 3rd floor there is a big bath tub, a blue toilet and a green washbasin. 
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6. Most fordítsa le az 5. gyakorlat mondatait. A feladat megoldása folytatódik a következő oldalon. 

1)  Van egy fiók a kis zöld dobozban. 

2)  A sátorral szemben van néhány partvis. 

3)  Mikor vannak az indiánok a sátor előtt? 

4)  Mindenhol vannak cowboyok, de nincsenek sheriffek. 

5)  Van tojás a kosárban? / Vannak tojások a kosárban? 

6)  Ez nem az övé. 

7)  A konyha az ajtó bal oldalán van. 

8)  Mindenhol rengeteg játék van a gyerekek szobájában. 

9)  A zöldségek a hűtő mellett vannak a kályha / tűzhely alatt. 

10)  Mik vannak a földszinten? 

11)  Néhány dobókocka a fiókban van. (Nem jó: Van néhány ... .) 

12)  Mi az övéké és mi a miénk? 

13)  A vidám vén boszorkány a piros kéményben / a kémény belsejében van. 

14)  Vannak pókhálók, zsákok és fészkek mindenütt a padláson. 

15)  A pizsamák és papucsok a (ruhás)szekrényben vannak. 

16)  Van ott néhány alma. 

17)  Van néhány szőnyeg a padlón, de nincsenek cserepek / kaspók és kosarak. 

18)  A harmadik emeleten van egy nagy fürdőkád, egy kék WC és egy zöld mosdó. 
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OLVASÓKÖNYV 
 

 Tollbamondás 

1.  Is the full moon beautiful? 

2.  Where’s the chimney? 

3.  The witch is on the broom with the cat. Her cat isn’t nice, it’s an ugly cat. 

4.  Is there a cage in the wardrobe? 

5.  Under the eaves there is a nest and in the nest there are three chicks. 

6.  How many timbers are brown and how many are grey? 

7.  Are the green sacks in the house? 

8.  The loft is above the house. 

9.  There are three umbrella stands between the door and the window. 

10.  Is there a worm under the carpet? 

11.  The bedside table is next to the bed. 

12.  Is there a towel in the bathroom? 

13.  How many stoves are there in the kitchen? 

14.  There isn’t hot and cold water in the bathroom. 
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Szószedet  
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angol-magyar 

basket kosár  desk íróasztal 

bath tub fürdőkád  dice dobókocka 

bathroom fürdőszoba  dish edény 

bearskin medvebőr  door ajtó 

bedroom hálószoba  drawer fiók 

bedside table éjjeliszekrény  duvet paplan 

bookshelf könyvespolc  DVD player DVD lejátszó 

boxing-gloves bokszkesztyű  eaves eresz 

broom seprű  everywhere mindenhol 

cage kalitka  feather toll (madáré) 

candle gyertya  floor emelet; padló 

candlestick gyertyatartó  football focilabda 

carpet szőnyeg  frame képkeret 

ceiling lamp mennyezeti lámpa  freezer fagyasztó 

chest láda  fridge hűtő 

chick fióka  full moon telihold 

children’s room gyerekszoba  ground floor földszint 

children’s room gyerekszoba  hall, vestibule előszoba 

chimney kémény  hot water meleg víz 

church templom  Indian indián; indiai 

cleaner takarítónő  kitchen konyha 

clown bohóc  lamp lámpa 

cold water hidegvíz  lampshade lámpaernyő 

cook szakács  left bal 

cow tehén  loft padlás 

cowboy csikós, marhapásztor  mirror tükör 
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nest fészek  ski síléc 

new moon újhold  ski pole síbot 

old moon csökkenő hold  slippers papucs 

on the left side of the door az ajtótól balra, az ajtó bal 
oldalán 

 standard lamp állólámpa 

 stove tűzhely 

on the top of the shelf a polc tetején  study dolgozószoba 

paper papír  tap csap 

picture kép  teddy bear játékmaci 

pillow párna  tent sátor 

plant növény  toilet WC 

pot cserép, kaspó  toothbrush fogkefe 

pyjamas pizsama  top teteje vminek 

racket teniszütő  towel törülköző 

radio rádió  toy játék 

recipe recept (főzéshez)  TV, telly, television televízió 

recipe book szakácskönyv  umbrella stand esernyőtartó 

remote control távkapcsoló  vacuum cleaner, hoover porszívó 

right jobb  vegetable zöldség 

roof tető  video recorder videó 

roof beam, timber tetőgerenda  wall fal 

room szoba, helyiség  wardrobe  szekrény (ruhás) 

sack, bag zsák  washbasin mosdó 

sheriff helyi rendőrfőnök, békebíró; 
sheriff 

 web pókháló 

 window ablak 

side oldal  witch boszorkány 

singing bird éneklő madár  worm kukac 

sitting / living / drawing room nappali    
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magyar-angol 

ablak window  fiók drawer 

ajtó door  fióka chick 

állólámpa standard lamp  focilabda football 

az ajtótól balra, az ajtó bal 
oldalán 

on the left side of the door  fogkefe toothbrush 

 földszint ground floor 

bal left  fürdőkád bath tub 

bohóc clown  fürdőszoba bathroom 

bokszkesztyű boxing-gloves  gyerekszoba children’s room 

boszorkány witch  gyerekszoba children’s room 

csap tap  gyertya candle 

cserép, kaspó pot  gyertyatartó candlestick 

csikós, marhapásztor cowboy  hálószoba bedroom 

csökkenő hold old moon  helyi rendőrfőnök, békebíró; 
sheriff 

sheriff 

dobókocka dice  

dolgozószoba study  hidegvíz cold water 

DVD lejátszó DVD player  hűtő fridge 

edény dish  indián; indiai Indian 

éjjeliszekrény bedside table  íróasztal desk 

előszoba hall, vestibule  játék toy 

emelet; padló floor  játékmaci teddy bear 

éneklő madár singing bird  jobb right 

eresz eaves  kalitka cage 

esernyőtartó umbrella stand  kémény chimney 

fagyasztó freezer  kép picture 

fal wall  képkeret frame 

fészek nest  konyha kitchen 
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kosár basket  síbot ski pole 

könyvespolc bookshelf  síléc ski 

kukac worm  szakács cook 

láda chest  szakácskönyv recipe book 

lámpa lamp  szekrény (ruhás) wardrobe  

lámpaernyő lampshade  szoba, helyiség room 

medvebőr bearskin  szőnyeg carpet 

meleg víz hot water  takarítónő cleaner 

mennyezeti lámpa ceiling lamp  távkapcsoló remote control 

mindenhol everywhere  tehén cow 

mosdó washbasin  televízió TV, telly, television 

nappali sitting / living / drawing room  telihold full moon 

növény plant  templom church 

oldal side  teniszütő racket 

padlás loft  teteje vminek top 

papír paper  tető roof 

paplan duvet  tetőgerenda roof beam, timber 

papucs slippers  toll (madáré) feather 

párna pillow  törülköző towel 

pizsama pyjamas  tükör mirror 

pókháló web  tűzhely stove 

a polc tetején on the top of the shelf  újhold new moon 

porszívó vacuum cleaner, hoover  videó video recorder 

rádió radio  WC toilet 

recept (főzéshez) recipe  zöldség vegetable 

sátor tent  zsák sack, bag 

seprű broom    

 


