CONFESS

confess sth to sb
He confessed the robbery to the police.
Bevallotta a rendõrségnek a rablást.

–

CONVERT

bevall vkinek vmit

confuse sb/sth with sb/sth
összekever két személyt/dolgot
My friend has twins. I always confuse one baby with the other.
A barátomnak ikrei vannak. Mindig összekeverem a két babát.
congratulate # sb on sth
gratulál vkinek vmiért
We would like to congratulate you on your engagement.
Gratulálni szeretnénk neked eljegyzésed alkalmából.
connect sth to/with sth
csatlakoztat vmit vmihez
I have to connect the printer to the computer.
Csatlakoztatnom kell a nyomtatót a számítógéphez.
consent to sth
beleegyezik vmibe, engedélyez vmit
Finally her parents consented to her marriage.
Végre a szülei beleegyeztek a házasságába.
consist of sth
tartalmaz vmit, áll vmibõl
This ice cream only consists of milk, fruit and honey.
Ez a fagylalt csak tejet, gyümölcsöt és mézet tartalmaz.
contact # sb
kapcsolatba lép vkivel, elér vkit
If you need me, you can always contact me on my mobile phone.
Ha szükséged van rám, bármikor elérhetsz a mobilomon.
continue with sth
folytat vmit
I want to continue with my studies for another year.
Még egy évig folytatni szeretném tanulmányaimat.
contradict # sb
ellent mond vkinek
He was a very smart student, but he always contradicted his history teacher.
Nagyon okos diák volt, de mindig ellent mondott a történelemtanárának.
contribute to sth
hozzájárul vmihez
I’m broke. I cannot contribute to our expenses.
Egy vasam sincs, nem tudok hozzájárulni a kiadásainkhoz.
convert sth into sth
He converted all his money into euros.
Minden pénzét euróra váltotta át.

átalakít, átvált

convert to sth
áttér (más hitre)
During his stay in Tibet, he converted to Buddhism.
Tibeti tartózkodása során áttért a buddhizmusra.
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convince sb of sth
meggyõz vkit vmirõl
She could not convince the judge of her innocence.
Nem tudta ártatlanságáról meggyõzni a bírót.
cope with sth
megbírkózik vmivel, kibír vmit
In Africa we had to learn to cope with the heat.
Afrikában meg kellett tanulnunk kibírni a hõséget.
correspond to/with sth
megegyezik, összhangban van vmivel
Are you telling the truth? Your story does not correspond to Megan’s.
Az igazat mondod? A történeted nem egyezik Meganéval.
correspond with sb
levelezik vkivel
I regularly correspond with a lot of foreign friends.
Rendszeresen levelezek sok külföldi barátommal.
cost # sb sth
kerül vkinek vmibe
His carelessness almost cost him his life.
A figyelmetlensége majdnem az életébe került.
count on sb/sth
számít vkire/vmire
This is a very difficult task. I am counting on your help.
Ez egy nagyon nehéz feladat. Számítok a segítségedre.
cover sth with sth
letakar, beborít vmit vmivel
I covered the apple pie with a napkin.
Letakartam az almáslepényt egy szalvétával.
crash into sth
The drunk driver crashed into a tree.
A részeg sofõr fának ütközött.

nekiütközik vminek

cure sb of sth
kigyógyít vkit vmibõl
I hope the doctors will cure her of cancer.
Remélem, az orvosok kigyógyítják a rákból.
deal with sb/sth
foglalkozik vkivel/vmivel
Sorry, I’m too busy. I can’t deal with your problems now.
Sajnálom, túl sok dolgom van, most nem tudok a te problémáiddal foglalkozni.
decide against sth
dönt vmi ellen, lemond vmirõl
In the end we decided against the car because it was too expensive.
Végül lemondtunk az autóról, mert túl drága volt.
decide between sb/sth and sb/sth
dönt, választ két személy/dolog között
You need to decide between studying and working.
Választanod kell a tanulás és a munka között.
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decide on (doing) sth
We decided on moving to London.
A Londonba költözés mellett döntöttünk.
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dönt vmi mellett

dedicate sth to sb
ajánl, dedikál, szentel vkinek vmit
Mother Teresa dedicated her life to the poor and the sick.
Teréz anya a szegényeknek és a betegeknek szentelte életét.
demand sth from sb
elvár vkitõl vmit
My boss demands too much from his staff.
A fõnököm túl sokat vár el a beosztottjaitól.
depend on sb/sth
függ vkitõl/vmitõl
Whether we go swimming today or tomorrow depends on the weather.
Az, hogy ma vagy holnap megyünk-e úszni, az idõjárástól függ.
derive sth from sth
származtat vmit vmitõl
Scientists derive humans from apes.
A tudósok a majmoktól származtatják az embert.
describe sth to sb
leír vkinek vmit
The eyewitness described the accident to the police officer.
A szemtanu leírta a rendõrtisztnek a balesetet.
devote sth to sb/sth
szentel vkinek/vminek vmit
Jim devoted his life to the study of whales.
Jim a bálnák tanulmányozásának szentelte életét.
die of sth
meghal vmiben
Every day hundreds of people die of cancer.
Minden nap sokszáz ember hal meg rákban.
differ from sth
különbözik vmitõl
The forged dollars that the police found do not differ very much from real money.
A hamis dollárok, amit a rendõrség talált, nem nagyon különböznek az igazitól.
disagree on/about sth
nem ért egyet vmivel
During the meeting we disagreed on many questions.
A megbeszélésen sok kérdésben nem értettünk egyet.
disagree with sb
nem ért egyet vkivel
I disagree with my friend who says that recycling is a waste of money.
Nem értek egyet a barátommal, aki szerint az újrahasznosítás pénzkidobás.
disapprove of sth
My sister disapproved of my decision.
A nõvérem helytelenítette a döntésemet.

helytelenít, ellenez vmit
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discharge sb from sth
kienged, leszerel vkit vhonnan
After five days the old man was discharged from the hospital.
Öt nap után az idõs férfit kiengedték a kórházból.
disclose sth to sb
informál vkit vmirõl, tudomására hoz vmit
The director has not disclosed the news to the press.
Az igazgató még nem informálta a sajtót a hírrõl.
discourage sb from (doing) sth
lebeszél vkit vmirõl
My mother never tried to discourage me from studying abroad.
Anyukám soha nem próbált meg lebeszélni arról, hogy külföldön tanuljak.
discriminate against sb

megkülönböztetõ módon bánik vkivel,
diszkriminál vkit
Refugees said that their government discriminated against them because of their religion.
A menekültek azt mondták, hogy a kormányuk diszkriminálta õket a vallásuk miatt.
discuss sth with sb
megbeszél vkivel vmit
My younger sister always discusses her problems with me.
A húgom mindig velem beszéli meg a problémáit.
distinguish between sb/sth and sb/sth különbséget tesz két személy/dolog között
Can you distinguish between a trout and a carp?
Különbséget tudsz tenni egy pisztráng és egy ponty között?
distinguish sb/sth from sb/sth
megkülönböztet két személyt/dolgot
In the dark we could not distinguish the road from the woods.
A sötétben nem tudtuk megkülönböztetni az utat az erdõtõl.
distract sb from (doing) sth
elvonja a figyelmét vmirõl
Mobile phones distract drivers from concentrating on the road.
A mobiltelefonok elvonják a vezetõk figyelmét az útról.
divide sth between/among sb
feloszt vmit vkik között
They divided the money among the winners.
Felosztották a pénzt a nyertesek között.
divide sth into sth
feloszt vmit vmire
The professor divided our class into three groups.
A tanárnõ három csoportra osztotta az osztályunkat.
download sth from sth to sth
letölt vmit vhonnan vhová
I downloaded two films from the Internet to my computer for free.
Ingyen letöltöttem két filmet az internetrõl a számítógépemre.
dream about sth
álmodik vmirõl
Last night I dreamt about flying to the Moon.
Tegnap éjjel arról álmodtam, hogy a holdra repülök.
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