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1. A ’BE GOING TO DO’ SZERKEZET 

Ezt a szerkezetet nem tekinthetjük önálló igeidőnek az angol nyelven belül. Segítségével jövő idejű eseményeket írhatunk le, 
kétféleképpen: 

a) a cselekvés vagy esemény a jövőben nagyon valószínű, illetve elkerülhetetlen, hogy megtörténjen 

El fog esni. (látom, hogy alig bír járni) = She is going to fall down. 

Esni fog. (már lóg az eső lába) = It is going to rain. 

Holnapra készen lesz. = It is going to be ready by tomorrow. 

b) már megtettük a megfelelő előkészületeket, elhatároztuk, hogy megteszünk valamit 

Jövőre a Harvardon fogok tanulni. (felvettek) = Next year I’m going to learn at the Harvard. 

David Kate-et fogja feleségül venni. (megkérte a kezét) = Dave is going to marry Kate. 

Ezúttal hosszú szabadságra megyek. = I’m going to have a long holiday this time. 

 

5-kor fog / akar / szándékozik elindulni.  Otthon fogunk / akarunk / szándékozunk maradni. 

She is going to leave at 5.  We are going to stay at home. 

Is she going to leave at 5?  Are we going to stay at home? 

She isn’t going to leave at 5.  We aren’t going to stay at home. 

Isn’t she going to leave at 5?  Aren’t we going to stay at home? 

 

Meg fogom / akarom / szándékozom ölni Bill-t.  Érdekes lesz. 

I am going to kill Bill.  It is going to be interesting. 

Am I going to kill Bill?  Is it going to be interesting? 

I am not going to kill Bill.  It isn’t going to be interesting. 

Ain’t / Aren’t I going to kill Bill?  Isn’t it going to be interesting? 
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PÉLDÁK 
 

What is going to happen with him? Mi fog történni vele? 

Who are going to take part in the game? Kik szándékoznak/fognak részt venni a játékban? 

Teachers aren’t going to get higher salaries. A tanárok nem fognak magasabb fizetést kapni. (valószínű) 

It’s going to be all the explanation. Ez lesz az összes magyarázat. 

Who is going to teach us? Ki fog bennünket tanítani? 

Why are you going to apply for this job? Miért pályázod meg ezt az állást? 

Passports are going to be vey expensive. Az útlevelek nagyon drágák lesznek. 

She is going to marry him tomorrow. Holnap férjhez megy hozzá. 

Where are the children going to learn? Hol fognak a gyerekek tanulni? 

We aren’t going to finish in time. Nem fogunk időben végezni. 

We are going to take a long holiday next year. Jövőre hosszú szabadságra fogunk menni. 

They aren’t going to see this film. Nem fogják látni / megnézni ezt a filmet. 

What is it going to be like? Milyen lesz? 

It is going to be a beautiful statue. Szép szobor lesz belőle. 

Hungary isn’t going to be a kingdom. Magyarország nem lesz királyság. 

 

Megjegyzés: Ne felejtsük el, hogy a fenti példamondatok a jövő idejű értelmezés mellett még egy plusz információt 

hordoznak: valaki, vagy valami szándékát fejezik ki, illetve nagy valószínűséget arra, hogy valami  meg fog 

történni, vagy valami valamilyen lesz. 
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2. MONDATRÉSZEKRE KÉRDEZÉS 5 

Ne felejtsük el alkalmazni a szabályt: 

alanyra, illetve az alany bármely jelzőjére kérdezésnél: 

kérdőszó + segédige/segédigék + főige + többi mondatrész  

bármely más mondatrészre kérdezésnél: 

kérdőszó + (első) segédige + alany + (többi segédige) + főige + többi mondatrész  

alany állítmány tárgy határozók 
My three nice dogs are going to play golf with Tom’s little cat very much in his garden now 

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

alany + jelzők 

my 

three 

nice 

dogs 

1) Whose (three nice) dogs are going to play (with Tom’s little cat very much in his garden now)? 

2) How many (nice) dogs are going to play (with Tom’s little cat very much in his garden now)? 

3) What (kind of) dogs are going to play (with Tom’s little cat very much in his garden now)? 

4) Who / What are going to play (with Tom’s little cat very much in his garden now)? 

állítmány are going to play 5) What are my (three nice) dogs going to do? 

tárgy golf 6) What are my (three nice) dogs going to play (with Tom’s little cat very much in his garden now)? 

határozók 

with ... cat 

Tom’s 

little 

7) Who are my (three nice) dogs going to play with (very much in his garden now)? 
With whom are my dogs going to play? 

8) Whose (little) cat are my (three nice) dogs going to play with (very much in his garden now)? 
With whose cat are my dogs going to play? 

9) What (kind of) cat are my (three nice) dogs going to play with (very much in his garden now)? 

very much 10) How much are my (three little) dogs going to play (with Tom’s little cat in his garden now)? 

his 

in ... garden 

11) Whose garden are my (three little) dogs going to play in (with Tom’s little cat now)? 

12) In whose garden are my dogs going to play? 

13) Where are my (three little) dogs going to play (with Tom’s little cat now)? 

now 14) When are my (three little) dogs going to play (with Tom’s little cat in his garden)? 
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3. MENNYISÉGEK KIFEJEZÉSE: 2 
 

a pint of1 beer egy pint sör (GB 0,568 l, US 0,473 l)  pound (lb.2) font (45,36 dkg) 

half a pint of beer fél pint sör  mile mérföld (1609,33 m) 

a litre of milk egy liter tej  metre, kilometre3 méter, kilométer 

half a litre of soda egy fél liter szódavíz  yard yard (91,44 cm) 

a kilo(gram) of bread egy kiló kenyér  inch inch (2,54 cm) 

half a kilo of lemon fél kiló citrom  foot láb (30,48 cm) 

ounce (oz.) uncia (28,35 gramm)  gallon gallon (4,54 liter) 

 

 

Emlékeztető: 

Megszámlálható főneveknek nevezzük azokat a dolgokat vagy fogalmakat, melyek darabszámra mérhetőek (pl. asztal, kutya, ember, 

cseresznye, gondolat, lélek, stb.). Azokat a dolgokat, melyeket nem tudunk megszámolni (pl. víz, levegő, anyagnevek – sajt, cukor, vas 

–, vagy gyűjtőnevek – felszerelés, pénz, bútor, vagy: fáradság, fáradtság, stb.) megszámlálhatatlan főneveknek nevezzük. A 

megszámlálható főnevek kerülhetnek többes számba, de a megszámlálhatatlan főneveknél értelmetlen lenne a többes szám 

használata a mennyiség meghatározására. Azonban ha ezek a főnevek többes számban állnak, a jelentésük megváltozik, valamilyen 

fajtát vagy féleséget fognak jelenteni. (pl. wine = bor, wines = borfélék) 

  

1. Ebben az esetben az ’of’ jelentése: -ból, -ből 2. lb. = libra (= font, súlymérték) 3. meter, kilometer (US) 
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megszámlálható főnevek 

some4 

pens 

néhány, pár 

toll 

a few 

lots of4 

sok many4 

a lot of4 

several5 több, számos 

few csak néhány 

a couple of pár6 

 

megszámlálhatatlan főnevek 

a little 

water 

kevés/kis 

víz 

some egy kis/7 

a lot of / lots of4 
sok 

much4 

little csak kevés 

Megjegyzés: 

Ha a ’some’ megszámlálható, de egyes számú főnév előtt áll, akkor ’valami(féle)’-t jelent! 

Például: some book = valami könyv, some gadget = valami kütyü, stb. 
  

4. A ‘some’ csak állító mondatokban fordulhat elő, tagadásban, kérdésben ‘any’-
re változik. Pl. There are some books here. = Van itt néhány könyv. Are there 
any books here? Vannak itt könyvek (egyáltalán)? There aren’t any books here. 
= Itt (egyáltalán) nincsenek könyvek. 
A ’many’ és ’much’ tagadó mondatokban fordul elő, míg a ’lot of’ és ’lots of’ 
állítóban. (lásd 3. lecke)  

5. Amikor összehasonlítunk, (valami több valaminél) nem a ’several’ szót 
használjuk. It is more than that. = Ez több, mint az.  

6. Kizárólag két darabra vonatkozik!!!  

7. A megszámlálhatatlan főnevek esetében a ‘some’ jelentését csak akkor 
fordítjuk a mondatban, ha hangsúlyozzuk. Egyébként csak mint nem 
fordítandó névelő működik. Pl. There is some water in the glass. = Van (egy 
kis) víz a pohárban.  
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PÉLDÁK 

Are there any children in the garden? Vannak (egyáltalán) gyerekek a kertben? 

How much water is there in the bottle? Mennyi víz van az üvegben? 

There are a few / some boxes on the shelves. Van néhány doboz a polcokon. 

There are few boxes on the shelves. Csak kevés doboz van a polcokon. 

Don’t drink much wine! Ne igyál sok bort! 

There’s some / a little sugar in the jar. Van egy kevés cukor a tartóban. 

There’s little sugar in the jar. Csak kevés cukor van a tartóban. 

There are lots of / a lot of  students at the institute. Sok diák van az intézetben. 

Is there any time for it? Van erre (egy kis) idő? 

Are there any ashtrays here? 

Yes, but not many. 

Vannak itt hamutartók? 

Igen, de nem sok. 

Several people are queuing outside the cinema. Több ember áll sorban a mozi előtt. 

There are a couple of chairs in the kitchen. Van egy pár szék a konyhában. (csak kettő!!!) 

There isn’t much water in the jar. Nincs sok víz a kancsóban. 

There aren’t many books on the shelf. Nincs sok könyv a polcon. 

There are a lot of solutions to the problems. Sok megoldás van a problémákra. 
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1. Csoportosítsa az alább felsorolt főneveket megszámlálhatóság, illetve megszámlálhatatlanság szempontjából. 

cotton water day track suit 

matches air sphere paper 

spring free time mile iron 

button metal enamel lawn mower 

biscuit battery buckle expedition 

linen detail calendar wool 
 

megszámlálható megszámlálhatatlan 

 
 
 
 
 

 

2. Egészítse ki az alábbi táblázatokat. 

megszámlálható főnevek  megszámlálhatatlan főnevek 

 

pens 

néhány, pár 

toll 

  water kevés/kis víz 

   egy kis/ 

 

sok 

  sok 

      

      

 több, számos      

 csak néhány      

 pár      
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3. Fordítsa le a következő mondatokat angolra. 

1)  Csak kevés sör van az asztalon.  

2)  Számos ember áll az iskola előtt.  

3)  Ki tud sok levelet elolvasni?  

4)  Nekünk nem szabad sok bort innunk  

5)  Csak néhány diáknak nem kell dolgozatot írnia.  

6)  Van sok jég a dobozban?  

7)  Két / pár órán át fogunk várakozni.  

8)  Nem lát sok madarat.  

9)  Mennyi időd van?  

10)  Hány autód van?  

4. Egészítse ki az alábbi táblázatot. 

egy pint sör  font  

fél pint sör  mérföld  

egy liter tej  méter, kilométer  

egy fél liter szódavíz  yard  

egy kiló kenyér  inch  

fél kiló citrom  láb  

uncia  gallon  
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5. Fordítsa le a következő mondatokat angolra ( a ’be going to do’ szerkezettel), majd ellenőrizze a megoldásokat. Utána kérdezzen rá 
a megoldókulcsban kijelölt mondatrészekre. 

1)  Nem lesz sok ember a kiállításon.  

2)  Szépek lesznek a lányok.  

3)  A tanárok a szobában fognak várakozni.  

4)  A barátom nem fog segíteni a pilótáknak.  

5)  A diákok szobájában nem fogunk játszani a labdával.  
 

1)  many 
at the exhibition 

 

2)  girls 
beautiful 

 

3)  teachers 
are going to wait 
in the room 

 

4)  my 
friend 
are going to help 
pilots 

 

5)  we 
aren’t going to play 
with the ball 
students’ 

 

6.  Tollbamondás: Írja le a hallott szöveget. 
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Olvasmány 1.  Olvassa el figyelmesen az olvasmányt, hallgassa meg, majd fordítsa le. 

The Escape1 

John Grand, the international criminal2 and 

one of his mates3, Gerry, are going to escape1 

from the Lakatzaar Maximum Security Prison 

tonight. They have got everything: ropes4, 

hooks5, weapons6, clothes7, papers8 and other 

useful9 things. Now it is eight o’clock. 

Seemingly10 they are lazing about11 in their 

cells12. However13, they are extremely14 

excited15. The question16 is: Are they going to 

be free17 by18 tomorrow or are they going to 

get back19 into prison forever20? Or maybe, 

their pursuers21 are going to kill22 them. 

After23 escaping, Gerry is going to find24 his wife25, Nancy. She is living26 in 

Mexico, as27 she is Mexican. He is going to punish28 her, because now she is in 

love with29 another30 man. Actually31, she is in love with Ben, Gerry’s friend and 

partner in crime32. They are going to meet their fate33 for sure. Gerry is going to 

be merciless34. 

John Grand isn’t going to meet any women. He isn’t in love and he isn’t going to 

be. He is professional35. First of all36, he is going to rob37 a bank38. He is going to 

meet39 his men40 in Huston, and there, they are going to make41 a plan42. He is 

going to have43 a lot of money44 and he is going to have a great time45. He is going 

to spend46 all47 his money and then, he is going to rob37 a casino48 in Las Vegas. 

His life is going to be really49 exciting50. 

1. szökés; szökik 

2. bűnöző  

3. cimbora 

4. kötél 

5. kampó  

6. fegyver 

7. ruházat 

8. okmány, dokumentum 

9. hasznos 

10. látszólag 

11. lopja a napot 

12. cella 

13. azonban 

14. kimondottan, 

kifejezetten 

15. izgatott 

16. kérdés 

17. szabad 

18. –ra, -re (időben)  

19. visszakerül, visszatér 

20. örökre 

21. üldöző 

22. megöl 
23. után 
24. megkeres, megtalál   
25. feleség 

26. él, lakik  
27. mivel 
28. megbüntet  
29. szerelmes vkibe 
30. egy másik  
31. ami azt illeti, 

tulajdonképpen 
32. bűntárs 
33. eléri a végzet  
34. könyörtelen 
35. hivatásos, profi 
36. először is 
37. kirabol 
38. bank 
39. találkozik vkivel 

(tárgyesetet vonz!)  
40. az emberei(vel), 

beosztottjai(val)  
41. készít 
42. terv 
43. birtokol, van neki 

44. pénz  
45. remekül érzi magát  
46. költ (pénzt), tölt (időt)  
47. az összes 
48. kaszinó  
49. valóban, tényleg 
50. izgalmas 
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1. Miután megtanulta a fenti olvasmány szavait, pótolja az olvasmányból kihagyott szavakat. (névelők, vonzatok, kötőszók, 
stb.) Csak egy szót írhat be. Ahová nem kell semmit beírni, íjon egy  ’’ jelet. 

John Grand, .....1..... international criminal and one .....2..... his mates, Gerry, are going .....3..... escape from the Lakatzaar Maximum 

Security Prison tonight. They .....4..... got everything: ropes, hooks, weapons, clothes, papers .....5..... other useful things. Now .....6..... is 

eight o’clock. Seemingly they .....7..... lazing about in their cells. However, they .....8..... extremely excited. The question is: Are they going 

to .....9..... free by tomorrow or are they going to get back into prison forever? Or maybe, their pursuers are going to kill them. 

.....10..... escaping, Gerry is going to find .....11..... wife, Nancy. She is living .....12..... Mexico, as she is .....13..... Mexican. He is going to 

punish her, because now she is in love .....14..... another man. Actually, she is in love .....14.....  Ben, Gerry’s friend and partner .....15..... 

crime. They are going to meet .....16.... fate, sure. Gerry is going to .....17..... merciless. 

John Grand isn’t going to meet any women. He isn’t in love and he isn’t going to .....18...... He is professional. First .....19..... all, he is 

going to rob .....20..... bank. He is going to meet .....21..... his men in Huston, and there, they are going to make a plan. He is going to have 

a .....22..... of money and he is going to .....23..... a great time. He is going to spend all his money .....24..... then, he is going to rob a casino 

in Las Vegas. His life is going to be really exciting. 

 

1.   9.   17.   

2.   10.   18.   

3.   11.   19.   

4.   12.   20.   

5.   13.   21.   

6.   14.   22.   

7.   15.   23.   

8.   16.   24.   
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Olvasmány 2.  Olvassa el figyelmesen az olvasmányt, hallgassa meg, majd fordítsa le. 

 The Linderdahl Expedition 

Thoma Linderdahl, the Swedish explorer1 is 

going to prove2 his scientific3 theory4 next year. 

That’s why he must organise5 an interesting 

expedition6 on the Pacific7. He is also8 going to 

write a book on his expedition. He must work 

very much. At the moment he is making the 

preparations9 for the expedition. He is checking 

with10 Mr Nykwist, his first assistant11. 

1. kutató, felfedező  
2. bizonyít 
3. tudományos 
4. elmélet 
5. szervez 
6. expedíció 
7. Csendes-óceán 
8. szintén 
9. előkészületek  

10. egyeztet 
11. főtitkár 
12. készen van vmivel  
13. fontos 
14. elintéz, elrendez  
15. minden 
16. időben 
17. tessék, itt van 
18. drága 
19. utazik, halad 
20. talál, keres 
21. könnyű 
22. cég 
23. hirdetés 
24. részlet 
25. ősi, kezdetleges 
26. bambusztutaj 
27. sziget 
28. tájolási, irányítási 
29. műszer 
30. áramfejlesztő  
31. kapcsolatot tart 

vkivel 
32. rokon 
33. élelmiszer 

Mr Nykwist Well, Mr Linderdahl, are you ready with12 the list of the most important13 things? I must 

arrange14 everything15 in time16. 

Mr Linderdahl Oh, yes, Mr Nykwist. Here you are17. 

Mr Nykwist Hmmm... It is going to be a very expensive18 expedition. You are going to travel19 5000 

miles. How are you going to find20 sponsors? 

Mr Linderdahl Well, it isn’t going to be easy21, but there are a lot of rich people and a lot of big 

companies22. It is a very good advertisement23 for them. 

Mr Nykwist Okay. Now let’s see the details24. 

You are going to travel on a primitive25 raft of bamboo26 from South America to the 

Polynesian Islands27. 

Mr Linderdahl Yes, that’s right. But, there must be a lot of important things on this raft. 

Mr Nykwist Now you have got the most important navigational28 instruments29 on the raft. And a 

little generator30 with a radio. You can keep touch with31 your friends and relatives32. But 

what about food33? What are you going to take? 

folytatás a következő oldalon! 
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Mr Linderdahl I’m going to take fifteen gallons of drinking water, four pounds of 

chocolate, and a lot of tins34. And I must take forty pounds of fruit35. 

Any fruit. Several packets36 of biscuits37, some sweet and a lot of salty 

biscuits. 

34. konzerv 

35. gyümölcs 

36. zacskó 

37. keksz 

38. gyufa 

39. tüzet rak  

40. vízhatlan 

41. halászháló  

42. halat fog 

43. kérés 

44. ruházat  

45. létfontosságú 

46. viharkabát  

47. gumicsizma 

48. kesztyű 

49. szemüveg  
(pl. búvár, sí)  

50. fényképezőgép 

51. márka  

52. jegyzet  

53. szerez, hozzájut  

54. ceruza 

55. jegyzetfüzet  

56. vízhatlan  

57. naptár 

58. napló  

59. összekever 

60. dátum 

61. utolsó  

62. hold 

63. viharlámpa 

64. szupererős, 
nagyteljesítményű 

65. elemlámpa; fáklya 

66. elem, akkumulátor 

67. pót, ráadás 

68. természetesen, 
biztosan 

69. petróleum 

70. kanóc 

71. egyelőre 

72. gondos 

73. vacsora 

74. éhes 

Mr Nykwist On the raft there must be matches38 to make fire39, too. How many 

are you going take? 

Mr Linderdahl Not many. But they must be in a waterproof40 case. And also there 

must be fishing net41 to catch fish42. 

Mr Nykwist Have you got any other requests43? 

Mr Linderdahl Yes. Waterproof and warm garments44 are also essential45: 

windbreakers46, rubber boots47, gloves48 and goggles49. 

Mr Nykwist You are going to take a camera50, too. What brand51? 

Mr Linderdahl Any, but it must be waterproof. I must make notes52, too, so get53 me 

some pencils54 and notepads55, too. Put them in a watertight56 case 

and put a calendar57 and a diary58 beside them. I must not mix59 the 

days and dates60. A calendar can be very important. 

Mr Nykwist And the last61 thing. You can’t see at night only when there is a 

moon62. So there must be a tornado lantern63 on the raft. And there 

must be a powerful64 torch65 with batteries66. The extra67 batteries 

are going to be in a waterproof case, beside the matches. 

Mr Linderdahl Sure68. And six litres of paraffin69 with extra67 wick70. I think that’s all 

for the time being71. Thank you very much, Mr Nykwist, you are a 

very careful72 assistant. But now let’s go and have dinner73 in the 

club. I’m very hungry74. 
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2.  Válaszoljon a kérdésekre írásban, egész mondatokban. 

1) What is Linderdahl going to do? 
2) What nationality explorer is he? 
3) What theory is he going to prove? 
4) Why must he organise an interesting expedition? 
5) Where must he organise an interesting expedition? 
6) What must he organise? 
7) What kind of expedition is he going to organise? 
8) Who is going to write a book? 
9) What is he going to write a book on? 

10) How much must he work? 
11) What must he do? 
12) What is he making at the moment? 

13) Who is Mr Nykwist? 
14) Whose first assistant is Mr Nykwist? 
15) Who is Mr Linderdahl checking with? 
16) Which list is Mr Linderdahl working on? 
17) What must Mr Nykwist do? 
18) Who must arrange everything? 
19) Is it going to be a cheap expedition? 
20) What kind of expedition is it going to be? 
21) How expensive is it going to be? 
22) How many miles is Mr Linderdahl going to travel? 
23) How is he going to find sponsors? 
24) What is a sponsor? 

3.  Most ön írjon kérdéseket az olvasmány további részéhez! Kérdezzen mondatrészekre és tartalomra. 

1)  10)  19)  
2)  11)  20)  
3)  12)  21)  
4)  13)  22)  
5)  14)  23)  
6)  15)  24)  
7)  16)  25)  
8)  17)  26)  
9)  18)  27)  

4.  Tollbamondás 
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MUNKAFÜZET 
 

1. Csoportosítsa az alább felsorolt főneveket megszámlálhatóság, illetve megszámlálhatatlanság szempontjából. 

cotton water day track suit 

matches air sphere paper 

spring free time mile iron 

button metal enamel lawn mower 

biscuit battery buckle expedition 

linen detail calendar wool 
 

megszámlálható főnevek megszámlálhatatlan főnevek 

buckle, matches, calendar, spring, battery, track suit, button, 
detail, biscuit, day, sphere, lawn mower, mile, expedition 

cotton, free time, metal, paper, iron, linen, water, air, enamel, 
wool 

 

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot. 

megszámlálható főnevek  megszámlálhatatlan főnevek 

some 

pens 

néhány, pár 

toll 

 a little 

water 

kevés/kis 

víz 
a few  some egy kis/ 

a lot of / lots of 
sok 

 a lot of / lots of 
sok 

many  much 

several több, számos      

few csak néhány      

a couple of pár      
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3. Fordítsa le a következő mondatokat angolra. 

1)  Csak kevés sör van az asztalon. There is (only) little beer on the table. 

2)  Számos ember áll az iskola előtt. Several people are standing outside the school. 

3)  Ki tud sok levelet elolvasni? Who can read / a lot of / lots of letters? 

4)  Nekünk nem szabad sok bort innunk We mustn’t drink much wine. 

5)  Csak néhány diáknak nem kell dolgozatot írnia. (Only) few students needn’t write the tests / a test. 

6)  Van sok jég a dobozban? Is there a lot of ice in the box? 

7)  Két / pár órán át fogunk várakozni. We are going to wait for a couple of hours. 

8)  Nem lát sok madarat. She / He can’t see many birds. 

9)  Mennyi időd van? How much time have you got? 

10)  Hány autód van? How many cars have you got? 
 

4. Egészítse ki az alábbi táblázatot. 

egy pint sör a pint of beer font pound (lb.) 

fél pint sör half a pint of beer mérföld mile 

egy liter tej a litre of milk méter, kilométer metre / meter, kilometre / kilometer1 

egy fél liter szódavíz half a litre of soda yard yard 

egy kiló kenyér a kilo(gram) of bread inch inch 

fél kiló citrom half a kilo of lemon láb foot 

uncia  ounce (oz.) gallon gallon 

  
1. 

-re (brit angol, GB); 
-er (amerikai angol, US) 
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5. Fordítsa le a következő mondatokat angolra. Utána kérdezzen rá a megoldó kulcsban kijelölt mondatrészekre. 

1)  Nem lesz sok ember a kiállításon. There aren’t going to be many people at the exhibition. 

2)  Szépek lesznek a lányok. The girls are going to be beautiful. 

3)  A tanárok a szobában fognak várakozni. The teachers are going to wait in the room. 

4)  A barátom nem fog segíteni a pilótáknak. My friend isn’t going to help the pilots. 

5)  A diákok szobájában nem fogunk játszani a labdával. We aren’t going to play with the ball in the students’ room. 
 

1)  
many 

at the exhibition 

How many people aren’t there going to be (at the exhibition)? 

Where aren’t many people going to be there? 

2)  
girls 

beautiful 

Who are going to be beautiful? 

What are the girls going to be like? 

3)  

teachers 

are going to wait 

in the room 

Who are going to wait in the room? 

What are the teachers going to do? 

Where are the teachers going to wait? 

4)  

my 

friend 

are going to help 

pilots 

Whose friend isn’t going to help (the pilots)? 

Who isn’t going to help (the pilots)? 

What isn’t my friend going to do? 

Who isn’t my friend going to help? 

5)  

we 

aren’t going to play 

with the ball 

students’ 

Who aren’t going to play (with the ball in the students’ room)? 

What aren’t we going to do? 

What aren’t we going to play with (in the students’ room)? 

With what aren’t we going to play (in the students’ room)? 

Whose room aren’t we going to play in (with the ball in the students’ 
room)? 

In whose room aren’t we going to play (with the ball in the students’ 
room)? 
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6.  Tollbamondás: Írja le a hallott szöveget. 

We are going to travel to Japan this summer. We are going to visit our friends, who are staying there. David is doing scientific work 

and Mary is an English teacher. They are from Britain. They are working in Japan at the moment because David has got a very 

interesting job. 

We must take a lot of warm clothes: warm underwear, pullovers, trousers, coats, scarves and gloves, because we are going to see the 

Japanese Alps2. They are really beautiful. 

Then we are going to see the monkeys in the hot spring3. They are very funny. They can stay in the hot water all day and relax. 

We are going to visit some big cities, too: Kyoto, Tokyo, Osaka and Kawasaki. We are going to meet a lot of interesting people and we 

can make new friends. 

Mary can take me to a lot of interesting places: to museums where I can see paintings of Japanese artists, to public gardens of the 

Japanese culture and to the beautiful Japanese beaches4.  

  

2. Japanese Alps 3. Monkey Health Spa 4. Japanese beaches 

http://www.google.hu/search?q=japanese+alps&hl=hu&client=firefox-a&hs=DbV&rls=org.mozilla:hu:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vzVHT9LGC8mhOqnelf4N&ved=0CDIQsAQ&biw=1173&bih=779
http://www.youtube.com/watch?v=ItWDAoBlEog&feature=related
http://www.google.hu/search?q=japanese+beaches&hl=hu&client=firefox-a&hs=Y7&rls=org.mozilla:hu:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kThHT8m-LMOfOtjo3ekN&ved=0CCwQsAQ&biw=1173&bih=779
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OLVASÓKÖNYV 

2. Miután megtanulta a fenti olvasmány szavait, pótolja az olvasmányból kihagyott szavakat. (névelők, vonztatok, kötőszók, 
stb.) Csak egy szót írhat be. Ahová nem kell semmit beírni, íjon egy ’’ jelet. 

1.  the 9.  be 17.  be 

2.  of 10.  after 18.  be 

3.  to 11.  his 19.  of 

4.  have 12.  in 20.  a 

5.  and 13.   21.   

6.  it 14.  with 22.  lot 

7.  are 15.  in 23.  have 

8.  are 16.  their 24.  and 

4.  Tollbamondás 

Tomorrow is going to be a very difficult day. We are going to take our English exam. It is a really difficult exam and our teacher is 

really strict. 

All the questions are going to be about the first ten lessons. We must remember the rules of the grammar, the contents of the lessons 

and the vocabulary. We needn’t use unknown grammar and structures, and we mustn’t make many mistakes.  

The written exam is going to be quite long, about one hour. The oral exam is a bit shorter, about 20 minutes. The exams are going to 

start at 10 a.m. and they are going to finish sometime in the afternoon. 

All the exams are going to take place in the virtual classrooms. 

We are going to get the result tomorrow by email. 

If you can’t pass your exam you must take a second exam, or you can repeat the course. 
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The Escape 

 angol-magyar 
 

actually ami azt illeti  kill megöl 
after után  laze about lopja a napot 

all összes  live él, lakik 
another egy másik  make készít 

as mivel  make a plan tervet készít 
bank bank  mate cimbora 
be in love with sy szerelmes vkibe  meet one’s fate eléri a végzete 

by -ra, -re időben  meet sy (tehát: 
meet+tárgyeset) 

találkozik vkivel 
casino kaszinó  

cell cella  merciless könyörtelen 
clothes ruházat  money pénz 
criminal bűnöző  papers okmányok, dokumentumok 

escape szökés; szökik  partner in crime bűntárs 
excited izgatott  plan terv 

exciting izgalmas  professional hivatásos, profi 
extremely kimondottan, kifejezetten  punish megbüntet 
find megkeres, megtalál   pursuer üldöző 

first of all először is  question kérdés 
forever örökre  really valóban, tényleg 

free szabad  rob kirabol 
get back visszakerül, visszatér  rope kötél 
have birtokol, van neki  seemingly látszólag 

have a great time remekül érzi magát  spend tölt (időt); költ (pénzt) 
his men az emberei, a beosztottjai  useful hasznos 
hook kampó  weapon fegyver 

however azonban  wife feleség 
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magyar-angol 
 

ami azt illeti actually  kötél rope 

az emberei, a beosztottjai his men  látszólag seemingly 

azonban however  lopja a napot laze about 

bank bank  megbüntet punish 

birtokol, van neki have  megkeres, megtalál  find 

bűnöző criminal  megöl kill 

bűntárs partner in crime  mivel as 

cella cell  okmányok, dokumentumok papers 

cimbora mate  örökre forever 

egy másik another  összes all 

él, lakik live  pénz money 

eléri a végzete meet one’s fate  -ra, -re időben by 

először is first of all  remekül érzi magát have a great time 

fegyver weapon  ruházat clothes 

feleség wife  szabad free 

hasznos useful  szerelmes vkibe be in love with sy 

hivatásos, profi professional  szökés; szökik escape 

izgalmas exciting  találkozik vkivel meet sy (tehát: 
meet+tárgyeset) izgatott excited  

kampó hook  terv plan 

kaszinó casino  tervet készít make a plan 

kérdés question  tölt (időt); költ (pénzt) spend 

készít make  után after 

kimondottan, kifejezetten extremely  üldöző pursuer 

kirabol rob  valóban, tényleg really 

könyörtelen merciless  visszakerül, visszatér get back 
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The Linderdahl Expedition 

 angol-magyar 
 

a packet of sg egy zacskó vmi(ből)  fishing net halászháló 

advertisement hirdetés  food élelmiszer 

arrange elrendez, megszervez  for the time being egyelőre 

assistant asszisztens, titkár  fruit gyümölcs 

battery elem; akkumulátor  garment ruházat 

be ready with sg készen van vmivel  generator generátor, áramfejlesztő 

biscuit keksz  get beszerez vmit 

boots csizma, bakancs  gloves kesztyű 

brand márka  goggles védőszemüveg 
(víz, por, stb. ellen) calendar naptár  

camera fényképezőgép  Here you are. Tessék / Parancsoljon. 

careful gondos, alapos, óvatos  hungry éhes 

catch elkap, elfog  important fontos 

catch fish halat fog  in time időben 

check with sy egyeztet vkivel  instrument szerszám, eszköz 

company cég  island sziget 

date dátum; randi  keep tart 

day nap (24 óra)  keep touch with sy kapcsolatot tart vkivel 

detail részlet  lantern lámpás 

diary napló  last utolsó 

drinking water ivóvíz  list lista, felsorolás 

essential alapvető  make fire tüzet rak, tüzet gyújt 

expedition expedíció  make notes jegyzeteket készít 

explorer kutató, felfedező  make the preparations for sg előkészületeket tesz vmire 

fish hal  matches gyufa 
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mix összekever  scientific tudományos 

navigational navigációs, irányító- ...  see lát 

notepad jegyzetfüzet  sponsor szponzor 

on the Pacific a Csendes-óceánon  sure rendben, természetesen; biztos 

organise szervez  sweet édes 

Pacific (Ocean) a Csendes-óceán  take vesz; visz 

paraffin petróleum  that’s why ezért 

pencil ceruza  the most important a legfontosabb 

people emberek  theory elmélet 

powerful erős, hatalmas  tin konzerv 

preparation előkészület  torch elemlámpa, zseblámpa; fáklya 

primitive egyszerű, kezdetleges, 
primitív 

 tornado lantern viharlámpa 

prove bizonyít; bizonyul  touch érintés; megérint 

raft tutaj  travel utazik 

raft of bamboo bambusz-tutaj  waterproof vízhatlan 

relative rokon  What brand? Milyen márkájú? 

request kérés, kérelem  wick kanóc 

rubber gumi  windbreaker viharkabát 

rubber boots gumicsizma  write a book on sg könyvet ír vmiről 

salty sós    
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magyar-angol 
 

a legfontosabb the most important  elrendez, megszervez arrange 

alapvető essential  emberek people 

asszisztens, titkár assistant  érintés; megérint touch 

bambusz-tutaj raft of bamboo  erős, hatalmas powerful 

beszerez vmit get  expedíció expedition 

bizonyít; bizonyul prove  ezért that’s why 

cég company  fényképezőgép camera 

ceruza pencil  fontos important 

a Csendes-óceán Pacific (Ocean)  generátor, áramfejlesztő generator 

a Csendes-óceánon on the Pacific  gondos, alapos, óvatos careful 

csizma, bakancs boots  gumi rubber 

dátum; randi date  gumicsizma rubber boots 

édes sweet  gyufa matches 

egy zacskó vmi(ből) a packet of sg  gyümölcs fruit 

egyelőre for the time being  hal fish 

egyeztet vkivel check with sy  halászháló fishing net 
egyszerű, kezdetleges, 
primitív 

primitive  halat fog catch fish 

hirdetés advertisement 

éhes hungry  időben in time 

élelmiszer food  ivóvíz drinking water 

elem; akkumulátor battery  jegyzeteket készít make notes 

elemlámpa, zseblámpa; fáklya torch  jegyzetfüzet notepad 

elkap, elfog catch  kanóc wick 

elmélet theory  kapcsolatot tart vkivel keep touch with sy 

előkészület preparation  keksz biscuit 

előkészületeket tesz vmire make the preparations for sg  kérés, kérelem request 
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készen van vmivel be ready with sg  ruházat garment 

kesztyű gloves  sós salty 

konzerv tin  szerszám, eszköz instrument 

könyvet ír vmiről write a book on sg  szervez organise 

kutató, felfedező explorer  sziget island 

lámpás lantern  szponzor sponsor 

lát see  tart keep 

lista, felsorolás list  Tessék / Parancsoljon. Here you are. 

márka brand  tudományos scientific 

Milyen márkájú? What brand?  tutaj raft 

nap (24 óra) day  tüzet rak, tüzet gyújt make fire 

napló diary  utazik travel 

naptár calendar  utolsó last 

navigációs, irányító- ... navigational  védőszemüveg 
 (víz, por, stb. ellen) 

goggles 

összekever mix  

petróleum paraffin  vesz; visz take 

rendben, természetesen; biztos sure  viharkabát windbreaker 

részlet detail  viharlámpa tornado lantern 

rokon relative  vízhatlan waterproof 
 


