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1. FELSZÓLÍTÓ MÓD: 1. (YOU) 

Amikor egyes és többes szám második személyben (you) szólítunk fel valakit, hogy tegyen, vagy ne tegyen valamit, a felszólító  módot 
az ige első, jelen idejű alakjával fejezzük ki. 

 

’Do. Or do not. There is no try.’ 
Tedd. Vagy ne (tedd). Nincs próba. / Ne próbáld. 

Star Wars, Master Yoda 

 

Eat!1 

Egyél! 

Ön egyen! 

Egyetek! 

Önök egyenek! 

Don’t eat! 

Ne egyél! 

Ön ne egyen! 

Ne egyetek! 

Önök ne egyenek! 

Go! Menj! Don’t go! Ne menj! 

Write it down! Írd le! Don’t write it down! Ne írd le! 

Come here! Gyere ide! Don’t come here! Ne gyere ide! 

Be happy! Légy boldog! Don’t be happy! Ne légy boldog! 

PÉLDÁK 

Don’t read the letter before they ask you. Ne olvasd el a levelet, mielőtt meg nem kérnek! 

Don’t forget to remember me!2 Ne felejts el emlékezni rám! 

Drive along the road and don’t stop at the shop. Menj végig (autóval) ezen az úton, és ne állj meg a boltnál! 

Read it and then write the words down. Olvassátok ezt el, azután írjátok le a szavakat! 

Always be polite and don’t answer back. Mindig légy udvarias és ne feleselj! 

Never drink alcohol! Sose igyál alkoholt!  

 
Megjegyzés: Hivatalosan a felszólító mondatok végén felkiáltó jel áll, azonban az angolban sokszor csak pontot tesznek.  

1. A ‘you’ jelentéséből adódóan több 
fordítása is lehet ezeknek a felszólító 
mondatoknak, de az egyszerűség kedvéért 
a továbbiakban csak az első fordításokat 
adjuk meg.  

2. Bee Gees 

http://www.youtube.com/watch?v=JEg62IOW41k
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2. KÉTTÁRGYAS IGÉK 

Kéttárgyas igéknek nevezzük azokat a tárgyas igéket, melyeknél a cselekvés irányul valaki vagy valami felé. A magyar nyelvben 
ezeket egyféleképpen, határozós szerkezettel fejezhetjük ki: Kati könyvet fog ajándékozni Péternek. Ebben a mondatban a ’könyvet’ a 

mondat tárgya lesz, ’Péternek’ pedig a mondat határozója (leggyakrabban részeshatározója). A magyar nyelvben nincsenek 
kéttárgyas igék. 

ige + tárgy + határozó ige + indirekt tárgy + tárgy jelentése 

whistle a tune to the child whistle the child a tune egy dallamot fütyülni a gyerekeknek 

make a cake for Kate make Kate a cake süteményt készíteni Katinak 

give a ring to her give her3 a ring egy gyűrűt adni neki 

tell a joke to the students tell the students a joke viccet mesélni a diákoknak 

send a letter to the boss send the boss a letter levelet küldeni a főnöknek 

pick flowers to Mom pick Mom flowers virágot szedni anyunak 

read the news to Grandma read Grandma the news felolvasni a híreket nagyinak 

sing the song to the listeners sing the listeners a song elénekelni egy dalt a hallgatóknak 

paint a picture for me paint me4 a picture festeni nekem egy képet 

Megjegyzés: A határozós esetben a leggyakrabban ’to’ a prepozíció, de sokszor fordul elő a ’for’ is. 

PÉLDÁK 

Please, send this letter to our Japanese partners. 
Please, send our Japanese partners this letter. 

Kérem, küldje el ezt a levelet a japán partnereinknek. 

We can’t read the article to you. 
We can’t read you the article. 

Nem tudjuk felolvasni a cikket nektek / önöknek (stb.). 

Béla can whistle this song beautifully to his baby son. 
Béla can whistle his baby son this song beautifully. 

Béla szépen tudja fütyülne ezt a dalt a kicsi fiának. 

Tell this joke to your students! 
Tell your students this joke! 

Mondd el ezt a viccet a tanítványaidnak. 

3-4. A főneveknek nincs 
tárgyragjuk, de a személyes 
névmásoknak van 
tárgyesetük, tehát, mivel a 
’her’ itt tárgy szerepét tölti 
be, ezért tárgyesetben áll.  
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1. Nézze meg a következő példát és oldja meg a feladatot. Használja a felszólító mód megfelelő alakjait. 

Példa: 
come in  Come in! 1. bejön 

2. virágot szed pick flowers  Don’t pick flowers! 

Feladat: 

1. be impolite   1. udvariatlan 

2. udvarias 

3. részegen vezet 

4. leejti a szemüvegét 

5. almát eszik 

6. megeteti az állatokat 

7. rámegy a jégre 

8. jó napja van 

9. segít a tanárának 

10. süteményt készít 

11. kinyitja a hetedik ajtót 

12. elküldi ezt a levelet 

13. túl sokat alszik 

14. elszív egy szivart 

15. megáll a táblánál 

16. ingerli a kutyát 

17. balra fordul 

18. jobbra fordul 

2. be polite   

3. drive drunk   

4. drop your glasses   

5. eat an apple   

6. feed the animals   

7. go on the ice   

8. have a nice day   

9. help your teacher   

10. make a cake   

11. open the 7th door   

12. send this letter   

13. sleep too much   

14. smoke a cigar   

15. stop at the sign   

16. tease the dog   

17. turn left   

18. turn right   
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2A  Hallgassa meg és tanulmányozza át a következő igéket. Az ilyen igéket angolban kéttárgyas igéknek nevezzük. Ezek az igék a 
magyar nyelvben azok a tárgyas igék, amelyeknél a cselekvésnek irányultsága van (valakinek, valakitől, stb.). 

ige + tárgy + határozó ige + indirekt tárgy + tárgy jelentés 

give a ring to her give her a ring egy gyűrűt adni neki 

make a cake for Kate make Kate a cake süteményt készíteni Katinak 

paint a picture for me paint me a picture festeni nekem egy képet 

pick flowers to Mom pick Mom flowers virágot szedni anyunak 

read the news to Grandma read Grandma the news felolvasni a híreket nagyinak 

send a letter to the boss send the boss a letter levelet küldeni a főnöknek 

sing the song to the listeners sing the listeners a song elénekelni egy dalt a hallgatóknak 

tell a joke to the students tell the students a joke viccet mesélni a diákoknak 

whistle a tune to the child whistle the child a tune egy dallamot fütyülni a gyerekeknek 

  



Hatodik lecke Treasure Hunting Munkafüzet  

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig)  www.angol-online-nyelvstudio.hu  Oldal 4/7 

 

2B Írjon mondatokat mindkét formával a következő példa alapján, majd fordítsa le őket magyarra. 

Példa: 

he 
whistle a tune to the child 
whistle the child a tune 

He can whistle a tune to the child. 
He can whistle the child a tune. 

Tud egy dallamot fütyülni a gyereknek. 

Whistle a tune to the child! 
Don’t whistle a tune to the child! 
Whistle the child a tune! 
Don’t whistle the child a tune! 

(Ne) fütyülj egy dallamot a gyereknek! 

Mondatok: 

they 
make a cake for Kate 
make Kate a cake 

  

  

Peter 
give a ring to her 
give her a ring 

  

  

our boss 
tell a joke to the students 
tell the students a joke 

  

  

the secretary 
send a letter to the boss 
send the boss a letter 

  

  

the children 
pick flowers to Mom 
pick Mom flowers 

  

  

I 
read the news to Grandma 
read Grandma the news 

  

  

the singer 
sing the song to the listeners 
sing the listeners a song 

  

  

Denis 
paint a picture for me 
paint me a picture 
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3. Kérdezzen rá a kijelölt mondatrészekre. 

Megjegyzés: Felszólító mondatokban nem kérdezünk rá mondatrészekre. 

1)  We can’t send a letter to Kate. we 

can’t send 

a letter 

to Kate 

 

2)  We can’t send Kate a letter. we 

can’t send 

Kate 

a letter 

 

3)  David has got five new CDs. David 

five 

new 

CDs 

 

4)  The children can do their homework at home. the children 

can do 

their 

homework 

at home 

 

5)  It can’t be really interesting. it 

really 

interesting 
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6)  My friends’ friends can’t be your students. my 

friends’ 

friends 

your 

students 

 

7)  The 3 teachers can read the letter to the 
students now. 

3 

teachers 

can read 

the letter 

to the students 

now 

 

8)  There can be a lot of books in the green case. a lot of 

books 

green 

in the case 

 

9)  She can give me a new book. she 

can give 

me 

new 

book 

 

10)  She can give a new book to me. she 

can give 

new 

book 

to me 
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4. Fordítsa le a következő mondatokat angolra. 

1)  Szegény boszorkánynak nem tudjuk elküldeni a mérgezett almákat. 

2)  Melyik képet tudod lemásolni? 

3)  A 13. boszorkány barátai nem tudnak elmenni a bálba, mert nincsen meghívójuk. 

4)  Miért nem küldhetek meghívót a 13. boszorkány barátainak? 

5)  Hol lehet a vár? 

6)  Repülőgépet is tud vezetni. 

7)  Egy kicsit tudok neked segíteni. 

8)  Valóban sok virágot tudunk szedni a tanároknak. 

9)  Lehetnek különös fák a templom mellett. 

10)  Mennyi tejet tudsz beszerezni? 

11)  Nem tudod arra csábítani, hogy átkeljen a hídon. 

12)  Képtelen vagyok teljesíteni a küldetésemet. 

13)  Hol lehetnek titkos ajtók? 

14)  El tudod fütyülni azt a szép dalt nekem? 

15)  Hol lehetnek a titkos ajtók? 

16)  Szegény szörnyeteg nem tud aludni. 

17)  Gyorsan ki tudod nyitni a dobozt? 

18)  A lábtörlő nem lehet a szobában. 

5.  Tollbamondás: Írja le a hallott szövegeket. 

1)   

2)   

3)   

4)   

5)   
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 Olvassa el figyelmesen, fordítsa le, majd többször hallgassa meg az olvasmányt. Az olvasmány folytatódik a következő oldalakon. 

Treasure Hunt 

1. nos 

2. tölgy 

3. széle 

4. erdő  

5. falu 

6. elindul 

7. irány  

8. –ig (térben) 

9. híd 

10. félúton 

11. szikla 

12. a bal oldaladon 

13. pihen 

14. mérges, mérgező  

15. kígyó 

16. skorpió  

17. átmegy, 
keresztülmegy 
vmin  

18. balra fordul  

19. tovább gyalogol  

20. rövid idő múltán 

21. fa (fából készült)  

22. a jobb oldaladon 

23. elhanyagolt 

Abigail is in the forest. Maybe she can find Indians’ treasure but it is dangerous. Denis can 
navigate her via his mobile phone. 

Denis Well1, now you are at the old oak2 tree on the edge3 of the forest4. The village5 is 
behind you. Set off6 in the direction7 of north and walk as far as8 a bridge9. 
Halfway10 you can see some rocks11 on your left12. Don’t sit down on the rocks to 
rest13 because there are many poisonous14 snakes15 and scorpions16 there. 

Abigail Okay, I’m at the bridge now. 

Denis Very good. Now, cross17 the bridge and turn left18. Walk on19. In a while20 you can 
see a wooden21 house on your right22. Can you see the house now? 

Abigail I can see the wooden house now. It is very old and neglected23. But, there is a 
handsome young man in the door. Can I talk to him? 
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Denis No, you can’t. Just go up to24 the house quickly25, lift26 the doormat27 and take28 the 
key29 from under30 it. Then quickly walk on. Don’t look back31 and don’t talk to32 the 
man in the door. Don’t even look at33 him. He is a wizard34 and he can put a spell35 
on you. 

24. odamegy vmihez 
25. gyorsan 
26. felemel 
27. lábtörlő  
28. kivesz 
29. kulcs  
30. alóla 
31. visszanéz  
32. beszél vkivel  
33. ránéz  
34. varázsló  
35. átok 
36. furcsa, különös 
37. kedves 
38. fütyül 
39. dallam 
40. út 
41. újra 
42. óriási, remek  
43. csacska 
44. veszélyes 
45. küldetés 
46. kanyarog 
47. boszorkány  
48. vár, kastély 
49. kanyar 
50. keletre 
51. szellem 
52. gonosz 
53. teremtmény 
54. megöl 
55. foglyul ejt 
56. rabszolga 

57. vad  
58. állat 
59. állapot  
60. hall 
61. zene 
62. hallgat vmit 
63. csábít, csalogat  
64. belép vhová 
65. változtat vkit 

vmivé 
66. béka 
67. egyenesen 

tovább megy 
68. átkel 
69. templom 
70. oltár 
71. siet 
72. visszatér 
73. naplemente 
74. teljesít , 

véghezvisz  
75. küldetés 
76. dobozka, kazetta 
77. lakat 
78. kulcs 
79. érme 
80. napsugár 
81. csont 
82. zseb 
83. elhagy, elmegy 

vhonnan 
84. gyorsan 

Abigail Ah, ... It’s so strange36. He is so kind37. He can whistle38 nice tunes39. Can’t I ask him ... 

Denis Abigail, go on! Now! 

Abigail Okay, okay! I am on the road40 again41. 

Denis Great42. Don’t do silly43 things. It’s a very dangerous44 mission45, you know. 

Now, walk on, it is a long and winding46 road and the witch’s47 castle48 is on your 
left after a bend49 to the east50. Don’t go into the forest; don’t even look into the 
forest. The Spirit51 of the Forest is an evil52 creature53. It can kill54 you or capture55 
you and make you a slave56. Also, there are many wild57 animals58 in the forest. 
The road isn’t dangerous and it’s in good condition59. 

Abigail I can hear60 music61 now. It’s really beautiful. 

Denis Don’t listen to62 it. It can tempt63 you to enter64 the castle. And the witch can turn 
you into65 a frog66 or a snake. Just walk straight on67. 
Cross68 the bridge and on your left there is a church69. Enter the church and walk 
straight to the altar70. 

Abigail I’m in front of the altar now. This church is beautiful. Can I ... ? 

Denis Abigail! You are in a hurry71. If you can’t get back72 to the oak tree before sunset73, 
you can’t complete74 your mission75. 

Abigail Okay, okay. 

Denis So, Can you see a little case76 behind the altar? 

Abigail Yes, it’s a little red case. It has got a padlock77 on it. 

Denis Yes, you’ve got the key78 to the padlock from the wizard’s house. Open the case 
and take the golden coins79, the sunbeam80 and the bone81 from it and put them 
into your pocket82. And leave83 the church quickly84. 

Abigail Okay, now I’m on the road again. 
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Denis Very good. Cross the bridge on your right quickly and there you are at the 
forester’s85 cottage86. He’s got a very big dog. Take the bone from your pocket and 
give87 it to the dog. 

85. erdész 

86. kunyhó 

87. odaad  

88. barát 

89. segít 

90. nincs otthon 

91. ásó  

92. fűrész  

93. visszamegy 

94. kút 

95. mély 

96. káva 

97. varangy 

98. barátságos 

99. cserébe 

100. ellát vmivel   

101. titkos 

102. tájékoztatás 

103. jegenye 

104. felnéz 

105. boríték  

106. üreg 

107. kivesz 

108. kinyit 

109. levél 

110. tartalom 

111. megjegyez 

112. aztán 

113. eléget 

114. csacsi 

115. az út végén 

116. szörny 

117. jaj 

Abigail Okay. The dog is my friend88 now. Can it help89 me in my mission? 

Denis No. It can never leave the forester. 

Now, enter the forester’s house. He’s not in90. Take his spade91 and saw92 and 
leave the coins on the table. Get back93 on the road again, cross the bridge and turn 
right in the direction of west. 

Abigail I’m on the road again. There’s a well94 on my left. 

Denis 
Very good. It is a very deep95 well and on the lip96 there’s a green toad97. It’s very 
old and friendly98. Give the sunbeam to the toad. In return99, it can provide you 
with100 important secret101 information102. You can’t tell them to me, either. 

Abigail Here I am. I’ve got the secret information. It’s ... 

Denis Abigail! Don’t say a word, please. It is a SECRET! 

Abigail Oh, sorry. 

Denis Okay. Now, walk on as far as the crossing, turn left and on your left there is a 
poplar103. Look up104, there’s an envelope105 in a hollow106. Take it out107, open108 it 
and read the letter109 in it. You can’t tell me the contents110 of the letter. 
Memorize111 it, then112 burn113 the letter. 

Abigail Okay. In the letter there is a ... 

Denis Abigail! Please, don’t tell me. It’s a SECRET! 

Abigail Sorry. I’m so silly114. 

Denis Now, walk on the road, and at the end of the road115 there is the old oak tree. Can 
you see it now? 

Abigail Yes, and I can see a monster116 .... ouch117...., help, help! 
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1.  Miután sokszor elolvasta és meghallgatta a történetet, válaszoljon írásban, egész mondatokban a következő 
kérdésekre! Amikor készen van, nézze meg az olvasmányban, hogy válaszai helyesek-e. 

1. Where’s the old oak tree? 19. Where’s the church? 

2. Where’s the village? 20. What can Abigail see behind the altar? 

3. What can Abigail see halfway on her left? 21. What has it got on it? 

4. Can she sit down on the rocks to rest? Why? 22. What has Abigail got to the padlock? 

5. What is the wooden house like? 23. Where has she got the key from? 

6. Who is in the door? 24. What can Abigail find in the case? 

7. Can Abigail talk to him? Why? 25. What has the forester got? 

8. Where can Abigail find the key? 26. Can the dog leave the forester? 

9. Can she look back? 27. What can Abigail take from the forester’s house and what  

10. What is the young man like and what can he whistle? can she leave on the table? 

11. What is the mission like? 28. How deep is the well? 

12. Can Abigail go or look into the forest? Why? 29. What is there on the lip? 

13. What can it do? 30. What is the green toad like? 

14. What kind of animals are there in the forest? 31. How old is it? 

15. What is the road like? 32. What can the toad do in return for the sunbeam: 

16. What kind of music can Abigail hear? 33. What is there in the poplar? 

17. Can she listen to it? Why? 34. Can Abigail tell Denis the contents of the letter? 

18. What can the witch do? 35. Can Abigail see a monster at the oak tree? 
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2. Hallgassa meg a következő mondatokat. Írjon le minden egyes szót. Amikor befejezte a gyakorlatot, nézze át a szöveget és 
javítsa ki az esetleges helyesírási vagy nyelvtani hibákat. 

Az első mondatot példaként leírtuk. 

Now I can hear beautiful music in the forest of the witch. 

Now I can hear beautiful music in the forest of the witch. 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   



Hatodik lecke Treasure Hunting Megoldások  

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu  Oldal 1/9 

 
 
 

  



Hatodik lecke Treasure Hunting Megoldások  

Organet Angol Nyelvkönyv (kezdőtől középhaladó szintig) www.angol-online-nyelvstudio.hu  Oldal 2/9 

 

MUNKAFÜZET 

1. Nézze meg a következő példát és oldja meg a feladatot. Használja a felszólító mód megfelelő alakjait. 

1. be impolite  Don’t be impolite! 

2. be polite  Be polite! 

3. drive drunk  Don’t drive drunk! 

4. drop your glasses  Don’t drop your glasses! 

5. eat an apple  Eat an apple! 

6. feed the animals  Don’t feed the animals! 

7. go on the ice  Don’t go on ice! 

8. have a nice day  Have a nice day! 

9. help your teacher  Help your teacher! 

10. make a cake  Make a cake! 

11. open the 7th door  Don’t open the 7th door! 

12. send this letter  Send this letter! 

13. sleep too much  Don’t sleep too much! 

14. smoke a cigar  Don’t smoke a cigar! 

15. stop at the sign  Stop at the sign! 

16. tease the dog  Don’t tease the dog! 

17. turn left  Turn left! 

18. turn right  Don’t turn right! 
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2.B Írjon mondatokat a megadott kéttárgyas igékkel, majd fordítsa le őket magyarra. 

they 
make a cake for Kate 

make Kate a cake 

They can make a cake for Kate. 

They can make Kate a cake. 
Tudnak Katinak süteményt készíteni. 

Make a cake for Kate! 

Make Kate a cake! 

Don’t make a cake for Kate! 

Don’t make Kate a cake! 

Készítsetek Katinak süteményt! 

Peter 
give a ring to her 

give her a ring 

Peter can give a ring to her. 

Peter can give her a ring. 
Péter adhat neki egy gyűrűt. 

Give a ring to her! 

Give her a ring! 

Don’t give a ring to her! 

Don’t give her a ring! 

Adj neki egy süteményt! 

our boss 
tell a joke to the students 

tell the students a joke 

Our boss can tell a joke to the students. 

Our boss can tell the students a joke. 
A főnökünk elmondhat egy viccet a 
diákoknak. 

Tell a joke to the students! 

Tell the students a joke! 

Don’t tell a joke to the students! 

Don’t tell the students a joke! 

Mondj el egy viccet a diákoknak! 

the 
secretary 

send a letter to the boss 

send the boss a letter 

The secretary can send a letter to the boss. 

The secretary can send the boss a letter. 
A titkárnő levelet küldhet a főnöknek. 

Send a letter to the boss! 

Send the boss a letter! 

Don’t send a letter to the boss! 

Don’t send the boss a letter! 

Küldj levelet a főnöknek! 
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the 
children 

pick flowers to Mom 

pick Mom flowers 

The children can pick flowers to mum. 

The children can pick mum flowers. 
A gyerekek virágot szedhetnek anyunak. 

Pick flowers to Mom! 

Pick Mom flowers! 

Don’t pick flowers to Mom! 

Don’t pick Mom flowers! 

Szedjetek virágot anyunak. 

I 
read the news to Grandma 

read Grandma the news 

I can read the news to Grandma. 

I can read grandma the news. 
Felolvashatom a híreket nagymamának. 

Read the news to Grandma! 

Read Grandma the news! 

Don’t read the news to Grandma! 

Don’t read Grandma the news. 

Olvasd fel a híreket nagymamának. 

the singer 
sing the song to the 
listeners 

sing the listeners a song 

The singer can sing the song to the listeners. 

The singer can sing the listeners the song. 
Az énekes el tudja énekelni a dalt a 
hallgatóságnak. 

Sing the song to the listeners! 

Sing the listeners the song! 

Don’t sing the song to the listeners! 

Don’t sing the listeners the song! 

Énekeld el a dalt a hallgatóságnak. 

Denis 
paint a picture for me 

paint me a picture 

Denis can paint a picture for me. 

Denis can paint me a picture. 
Denis tud nekem képet festeni. 

Paint a picture for me! 

Paint me a picture! 

Don’t paint a picture for me! 

Don’t paint me a picture! 

Fessetek nekem egy képet. 
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3. Kérdezzen rá a kijelölt mondatrészekre. A feladat megoldása folytatódik a következő oldalon. 

1)  We can’t send a letter to Kate. we Who can’t send a letter to Kate? 

can’t send What can’t we do? 

a letter What can’t we send to Kate? 

to Kate To whom can’t we send a letter? / Who can’t we send a letter to? 

2)  We can’t send Kate a letter. we Who can’t send Kate a letter? 

can’t send What can’t we do? 

Kate Who can’t we send a letter? 

a letter What can’t we send? 

3)  David has got five new CDs. David Who has got (five new) CDs? 

five How many (new) CDs has David got? 

new What (kind of five) CDs has David got? 

CDs What has David got? 

4)  The children can do their homework at 
home. 

the children Who can do their homework (at home)? 

can do What can the children do (at home)? 

their Whose homework can the children do (at home)? 

homework What can the children do (at home)? 

at home Where can the children do their homework? 

5)  It can’t be really interesting. it What can’t be (really) interesting? 

really How interesting can’t it be? 

interesting What can’t it (really) be like? 

6)  My friends’ friends can’t be your 
students. 

my Whose friends’ friends can’t be your students? 

friends’ Whose friends can’t be your students? 

friends Who can’t be your students? 

your Whose students can’t my friends’ friends be? 

students What can’t my friends’ friends be? 
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7)  The 3 teachers can read the letter to 
the students now. 

3 How many teachers can read the letter (to the students now)? 

teachers Who can read (the letter to the students now)? 

can read What can the (3) teachers do (now)? 

the letter What can the (3) teachers read (to the students now)? 

to the students To whom can the (3) teachers read (the letter now)? 

Who can the (3) teachers read the letter to (now)? 

now When can the teachers read (the letter to the students)? 

8)  There can be a lot of books in the green 
case. 

a lot of How many books can there be (in the green case)? 

books What can there be in the (green) case? 

green In what (kind of) / what colour case can there be a lot of books? 

What (kind of) / what colour case can there be a lot of  books in? 

in the case Where can there be a lot of books? 

9)  She can give me a new book. she Who can give me a new book? 

can give What can she do? 

me Who can she give a new book? 

new What (kind of) book can she give me? 

book What can she give me? 

10)  She can give a new book to me. she Who can give a (new) book to me? 

can give What can she do? 

new What (kind of) book can she give to me? 

book What can she give to me? 

to me To whom can she give a (new) book? 

Who can she give a (new) book to? 
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4. Fordítsa le a következő mondatokat angolra. A feladat megoldása folytatódik a következő oldalon. 

1)  
Szegény boszorkánynak nem tudjuk elküldeni a mérgezett 
almákat. 

We can’t send the poisoned apples to the poor witch. 
We can’t send the poor witch the poisoned apples. 

2)  Melyik képet tudod lemásolni? Which picture can you copy? 

3)  
A 13. boszorkány barátai nem tudnak elmenni a bálba, 
mert nincsen meghívójuk. 

The 13th witch’s friends can’t go to the ball because they 
haven’t got an invitation. 

4)  
Miért nem küldhetek meghívót a 13. boszorkány 
barátainak? 

Why can’t I send an invitation to the 13th witch’s friends? 
Why can’t I send the 13th witch’s friends an invitation? 

5)  Hol lehet a vár? Where can the castle be? 

6)  Repülőgépet is tud vezetni. She can fly an aeroplane, too. 

7)  Egy kicsit tudok neked segíteni. I can help you a bit. 

8)  Valóban sok virágot tudunk szedni a tanároknak. 
We can pick really lots of flowers to the teachers. 
We can pick the teachers really lots of flowers. 

9)  Lehetnek különös fák a templom mellett. 
Beside the church there can be strange trees. 
There can be strange trees beside the church. 

10)  Mennyi tejet tudsz beszerezni? How much milk can you get? 

11)  Nem tudod arra csábítani, hogy átkeljen a hídon. You can’t tempt him to cross the bridge. 

12)  Képtelen vagyok teljesíteni a küldetésemet. I can’t complete my mission. 

13)  Hol lehetnek titkos ajtók? Where can there be secret doors? 

14)  El tudod fütyülni azt a szép dalt nekem? 
Can you whistle that nice song to me? 
Can you whistle that nice song to me? 

15)  Hol lehetnek a titkos ajtók? Where can the secret doors be? 

16)  Szegény szörnyeteg nem tud aludni. (The) Poor monster can’t sleep. 

17)  Gyorsan ki tudod nyitni a dobozt? 
Can you quickly open the box / case? 
Can you open the case quickly? 

18)  A lábtörlő nem lehet a szobában. The doormat can’t be in the room. 
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5.  Tollbamondás: Írja le a hallott szövegeket. 

1)  Abigail is on the road again. She can’t sit down because it is dangerous. She can’t turn back because the witch can turn her 

into a monster. There are a lot of monsters in the forest. They are the witch’s. 

2)  Don’t say a word! Walk on! Be careful! Then the forester can’t catch you. He has got a very big dog. This dog isn’t your 

friend. He hasn’t got the bone. It is really wild. 

3)  Where’s the beer mat? I can’t see it? I can see the coins and the keys, but I can’t see any beer mats. Where can they be? Have 

you got a new beer mat? 

4)  In the cottage there’s a deep hollow and in the hollow there is a golden key. The key is in the little case beside the bones. 

The cottage is the wizard’s, so don’t go there. Send your dog. But tell your dog: ‘Be careful!’. Before sunset the wizard can’t 

see your dog. Because he is away; he is in the castle with the old witch. They are very good friends. 

5)  Go north, in the direction of the castle. When you are at the castle, turn right and walk on beside the wall of the castle. Not 

far there is a wooden door in the wall. In the door there is a nice young man. Don’t ask him, or don’t look at him. Read the 

letter to him and give him the golden key. Then he can open the door and you can walk in. You can’t pick me flowers but 

you can pick some apples to me. Neglect the dogs, and don’t look back. You can’t see what is behind you. On your right you 

can see a door now. Open it and enter. 
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OLVASÓKÖNYV 

2.  Tollbamondás 

1.  There are a lot of witches in the forest. 

2.  367 animals can’t eat the plants. 

3.  We can send the toads a lot of letters, but we can’t send a key to them. 

4.  How many students have got some friends in the forest? 

5.  Don’t capture the forester, but tempt him with the cake. 

6.  Provide the witch with the important information. 

7.  Don’t sit down and rest, and don’t neglect your tasks. 

8.  Memorise the witches’ names and open the 1532nd door. 

9.  Make them slaves and put a spell on their castle. 

10.  Don’t leave! Look back! There’s a light. 
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angol-magyar 
 

after után  cross sg átkelni vmin 

again újra  crossing kereszteződés 

altar oltár  deep mély 

and there you are és már ott is vagy  direction irány 

as far as -ig (térben, átvitt értelemben)  Don’t say a word! 1. Egy szót se szólj! 

ask sy megkérdezni vkit  doormat lábtörlő 

be in 
2. otthon lenni, bent lenni 

(munkahelyen) 

3.  end vége vminek 

4.  enter sg1 belépni vhová 

be in a hurry sietni   5.  

be out 
6. távol lenni otthonról / 

munkahelyről 
7.    

8.  envelope boríték 

beer mat söralátét  even még csak, sőt 

bend kanyar  evil gonosz 

bone csont  forest erdő 

bridge híd  forester erdész 

burn 9. elégetni; égni 10.  friendly barátságos 

capture elkapni, foglyul ejteni  frog béka 

case kazetta, tok, doboz  from under sg vmi alól 

castle vár, kastély  

get 

11. 1. menni, jutni, kerülni, érni vhová 
12. (pl. get home = 

hazajut/hazaér/hazakerül)  

13. 2. kapni, szerezni vmit 
14. (pl. get meat = 
15. húst kap/szerez/hozzájut)  
16. 3. válni vmivé, lenni vmivé 

(get+melléknév)  
(pl. get old = megöregszik)  

close 17. becsukni 18.  

coin érme, érem  

complete sg 19. befejezni, elvégezni vmit 20.  

condition állapot; feltétel 21.  

contents 22. tartalom 23.  

cottage kunyhó 24.  

creature teremtmény 25.  
  

1. enter + tárgyeset!!!, tehát nincs ’in’, ’at’, vagy egyéb elöljáró 
(a magyarban a ’belépni’ ige a -ba, -be ragokkal áll) 
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get back 26. visszajutni, visszaérni, 
visszatérni 

 little kicsi 

 look back visszanézni 

give 27. adni  look up 28. felnézni 

go on továbbmegy; folytat  make készíteni 

go up to sg odamenni vmihez  make sy a slave rabszolgává tenni vkit 

golden arany  
memorize betanulni, megtanulni, 

memorizálni good jó  

halfway félúton  mission küldetés 

hear hallani  monster szörny 

help sy in sg 29. segíteni vkinek vmiben  music 30. zene 

hollow üreg  neglect elhanyagolni, mellőzni 

hurry sietés, sietség  neglected elhanyagolt 

in a while kis idő múlva  north észak 

in return viszonzásul  now most 

in the direction of ... vmi irányába  oak tölgy 

in the door az ajtóban  on your left / right tőled balra / jobbra 

information tájékoztatás  open 31. kinyitni 

just csak, csupán, egyszerűen csak  padlock lakat 

key kulcs  please kérlek, légy szíves 

kill megölni  pocket zseb 

kind kedves  poisonous mérgező, mérges 

know tud vmit; ismer  poplar jegenye; nyárfa 

leave sg 
32. elhagyni vmit, kimenni 

vhonnan, otthagyni vmit 

 provide sy with sg 33. nyújtani vkinek vmit 

 put tesz, helyez 

left bal  put a spell on sy / sg elátkozni vkit, vmit 

letter 34. levél; betű  quickly gyorsan 

lip kútkáva; ajak  rest pihenni 
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right jobb  temple templom (egyéb vallás) 

road út 35.  tempt sy to do sg vkit csábítani arra, hogy tegyen vmit 

rock szikla  the four cardinal points a négy égtáj 

saw fűrész  the key to sg vmi kulcs, kulcs vmihez 

say sg 36. mondani vmit  toad varangy 

secret titkos; titok  tree fa 

set off elindulni  turn fordulni, befordulni 

silly csacsi, ostoba 37.  turn sy into sg vkit vmivé varázsolni 

sit down leülni  village falu 

slave rabszolga  walk on2 továbbmenni 

snake kígyó    

so + melléknév olyan + melléknév    

Sorry! Bocsánat!    

spell átok  walk straight to sg egyenesen odamenni vmihez 

spirit szellem  well nos; kút; jól 

strange furcsa; idegen  west nyugat 

sunbeam napsugár 38.  whistle fütyül 

sunrise napfelkelte  wild vad 

sunset naplemente  wind kanyarodni, kanyarogni 

table mat asztali alátét tányéroknak  winding kanyargós 

take venni, elvenni, kivenni  wizard varázsló 

talk to sy beszélgetni vkivel  wooden fából készült 

tell sy 39. vkinek mond vmit  word szó 
  

2. ige + on = tovább csinál vmit  
walk on = továbbmegy / eat on = tovább eszik 
listen on = tovább figyel, stb. 
Lásd: vonzatos igék, összetett igék, Ötödik lecke  
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magyar-angol 
 

40. 1. menni, jutni, kerülni, érni vhová 
41. (pl. get home = 

hazajut/hazaér/hazakerül) 
42. 2. kapni, szerezni vmit 
43. (pl. get meat=húst 

kap/szerez/hozzájut) 
44. 3. válni vmivé, lenni vmivé 

(get+melléknév) 
45. (pl. get old=megöregszik) 

get  

46. betanulni, megtanulni, 
memorizálni 

memorize 

Bocsánat! Sorry! 

boríték envelope 

csacsi, ostoba silly 

csak, csupán, egyszerűen csak just 

csont bone 

47. Egy szót se szólj! Don’t say a word! 

a négy égtáj the four cardinal points  egyenesen odamenni vmihez walk straight to sg 

48. adni give  elátkozni vkit, vmit put a spell on sy / sg 

állapot; feltétel condition  49. elégetni; égni burn 

arany golden  50. elhagyni vmit, kimenni 
vhonnan, otthagyni vmit 

leave sg 
asztali alátét tányéroknak table mat  

átkelni vmin cross sg  elhanyagolni, mellőzni neglect 

átok spell  elhanyagolt neglected 

az ajtóban in the door  elindulni set off 

bal left  elkapni, foglyul ejteni capture 

barátságos friendly  erdész forester 

51. becsukni close  erdő forest 

52. befejezni, elvégezni vmit complete sg  érme, érem coin 

béka frog  és már ott is vagy and there you are 

belép vhová enter sg1  észak north 

   fa tree 

   fából készült wooden 

beszélgetni vkivel talk to sy  falu village 
  

1. enter + tárgyeset!!!, tehát nincs ’in’, ’at’, vagy egyéb elöljáró 
(a magyarban a ’belépni’ ige a -ba, -be ragokkal áll) 
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53. felnézni look up  kulcs key 

félúton halfway  kunyhó cottage 

fordulni, befordulni turn  kútkáva; ajak lip 

furcsa; idegen strange  küldetés mission 

fűrész saw  lábtörlő doormat 

fütyül whistle  lakat padlock 

gonosz evil  leülni sit down 

gyorsan quickly  54. levél; betű letter 

hallani hear  még csak, sőt even 

híd bridge  megkérdezni vkit ask sy 

-ig (térben, átvitt értelemben) as far as  megölni kill 

irány direction  mély deep 

jegenye; nyárfa poplar  mérgező, mérges poisonous 

jó good  55. mondani vmit say sg 

jobb right  most now 

kanyar bend  napfelkelte sunrise 

kanyargós winding  naplemente sunset 

kanyarodni, kanyarogni wind  napsugár sunbeam 

kazetta, tok, doboz case  nos; kút; jól well 

kedves kind  nyugat west 

kereszteződés crossing  56. nyújtani vkinek vmit provide sy with sg 

kérlek, légy szíves please  odamenni vmihez go up to sg 

készíteni make  oltár altar 

kicsi little  olyan + melléknév so + melléknév 

kígyó snake  57. otthon lenni, bent lenni 
(munkahelyen) 

 
58. kinyitni open  

kis idő múlva in a while  pihenni rest 
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rabszolga slave  tölgy oak 

rabszolgává tenni vkit make sy a slave  tud vmit; ismer know 

59. segíteni vkinek vmiben help sy in sg  újra again 

sietés, sietség hurry  út road 

sietni be in a hurry  után after 

söralátét beer mat  üreg hollow 

szellem spirit  vad wild 

szikla rock  vár, kastély castle 

szó word  varangy toad 

szörny monster  varázsló wizard 

tájékoztatás information  vége vminek end 

60. tartalom contents  venni, elvenni, kivenni take 

61. távol lenni otthonról / 
munkahelyről 

be out 
 viszonzásul in return 

 visszajutni, visszaérni, 
visszatérni 

get back 
templom (egyéb vallás) temple  

teremtmény creature  visszanézni look back 

tesz, helyez put  62. vkinek mond vmit tell sy 

titkos; titok secret  vkit csábítani arra, hogy 
tegyen vmit 

tempt sy to do sg 
továbbmegy; folytat go on  

továbbmenni walk on2  vkit vmivé varázsolni turn sy into sg 

   vmi alól from under sg 

   vmi irányába in the direction of ... 

   vmi kulcs, kulcs vmihez the key to sg 

   zene music 

tőled balra / jobbra on your left / right  zseb pocket 
 

2. ige + on = tovább csinál vmit  
walk on = továbbmegy / eat on = tovább eszik  
listen on = tovább figyel, stb. 
Lásd: vonzatos igék, összetett igék, Ötödik lecke 


