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Living space – Élettér
  1. Ezt már tudom.

The water isn’t safe to 
drink.

A víz nem iható.

Dogs are not allowed. Kutyát nem szabad 
behozni.

Where is the shower 
room?

Hol van a tusoló?

Have you got a barbecue 
to rent?

Tudok grillsütőt bérelni?

  2. Keresse meg a számmal jelölt szavakat a képeken, és  
tanulja meg azokat! 

TRACK 23.

1.  bedroom  
bedrum

2.  bathroom 
bászrum

3.  toilet 
tojlet

4.  kitchen 
kicsn

5.  front door 
fránt dór

6.  hall 
hól

7.  hallway 
hólvéj

8.  living room 
living rúm

9.  window 
vindou

1. hálószoba

5. bejárati ajtó

2. fürdőszoba

6. előszoba

3. WC

7. folyosó

4. konyha

8. nappali

9. ablak
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  3. Tanulja meg a következő kifejezéseket! Ellenőrizze tudását  
a borítófül segítségével!

TRACK 24.

nagy város

kis falu

big city
big sziti
small village
szmól vilidzs

zajos szomszédok

csendes kávéház

noisy neighbours
nojzi néjbörz
quiet café
kvájöt káfé

hosszú sor

rövid függöny

long line
long lájn
short curtain
sort kőtön

gyors vonat

lassú folyó

fast train
faszt tréjn
slow river
szlou rivör

koszos utca

tiszta udvar

dirty street
dőti sztrít
clean backyard
klín bekjárd

 4. Egy kis nyelvtan: Melléknevek
Az angolban a melléknevek általában jelző szerepet töltenek be a mondatban, és 
megelőzik a főneveket. Nincs többes számuk, még többes számú főnév esetén sem. 
Pl. nice child / nice children kedves gyerek/ek.
Fokozáskor a melléknév középfoknál -er ragot kap, ha egy vagy két szótagú, more 
előtagot, ha két vagy több szótagú, illetve a than szócskát. 
Pl. cold – colder than hideg – hidegebb, mint; dirty – dirtier than piszkos –
piszkosabb, mint; modern – more modern than modern – modernebb, mint; 
comfortable – more comfortable than kényelmes – kényelmesebb, mint.
A felsőfoknál kötelező a the névelő és az -est rag, hosszabb szavaknál the most 
használatos. Pl. the coldest, the most modern, the most comfortable – a leghi-
degebb, a legmodernebb, a legkényelmesebb. Kivétel: good – better – the best jó 
– jobb – a legjobb; bad – worse – the worst rossz – rosszabb – a legrosszabb.
Alapfokban a very – nagyon és too – túl szavakkal erősíthetjük jelentésüket.
Pl. My kitchen is too small. – Túl kicsi a konyhám. vagy This is a very noisy place. 
– Ez egy nagyon zajos hely.

 Nagyobb városok lakói többemeletes bérházban (block of flats), sorházak-
ban (terraced houses) laknak. A zöldövezetben (suburb) ikerházakat (semi-
detached houses) vagy családi házakat (detached houses) találunk, kicsi kerttel. 
A falvak lakói is inkább egymással összeépített kétszintes lakásokban laknak, 
zárt utcafrontot alkotva. 
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Renting – Albérlet
  1. Ezt már tudom.

City houses are bigger 
than village houses.

A házak a városban na-
gyobbak, mint a faluban.

This is a nice city. Ez egy szép város.

Is your flat big? Nagy lakásod van?

  2. Tanulja meg a következő mondatokat! TRACK 25.

I’m looking for a studio. 
ájm luking for ö sztúdió
Have you got any?
hev ju gat eni

Egy garzont keresek.

Van ilyen Önöknél?
(pl. ingatlanközvetítő)

There’s one in the 
suburb.
der iz ván in dö szöbörb

Van egy a külvárosban. 

How far is it from the 
city centre?
háu fár iz it from dö
sziti szentör

Milyen messze van 
a városközponttól? 

20 minutes by bus.
tventi minitsz báj bász

20 perc busszal.

Do you ask for a deposit?
du ju ásk for ö dipozit 

Kérnek letétet?

Yes, two months in 
advance.
jesz tú monsz in ödvensz

Igen, 2 hónapot 
előre kérek. 

Is there any furniture?
iz der eni förnicsőr

Bútorozva van?

The kitchen is fully 
equipped.
dö kicsn iz fuli ekvipt

A konyha teljesen 
felszerelt.

Is it available?
iz it övélöböl

Kivehető most?

 3. Nevezze meg a számmal ellátott tárgyakat! TRACK XX.

  4. Kapcsolódjon be a beszélgetésbe a megadott instrukciók  
alapján!

TRACK 82.

  2. Mit hallhat és hogyan válaszolhat?  
Gyakorolja az alábbi kifejezéseket, majd ellenőrizze magát a borítófül 
segítségével!

TRACK 17.

  3. Tanulja meg a szavakat, és  
gyakoroljon a borítófüllel!

TRACK 83.

  2.Keresse meg a számmal jelölt szavakat a képeken, és  
tanulja meg azokat! Gyakorolja a borítófül segítségével!

TRACK 23.

  4. Hallgassa meg a párbeszédet! Írja be, amit hall! TRACK 12.

  3. Hallgassa meg és fordítsa le a mondatokat! TRACK 29.
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  3. Tanulja meg a következő szavakat! Ellenőrizze tudását  
a borítófül segítségével!

TRACK 26.

1.  built-in fridge 
biltin fridzs

2.  stove hood 
sztóv hud

3.  stove 
sztóv

4.  cupboard 
kábörd

5.  tap 
tep

6.  oven 
ovön

7.  kitchen utensils 
kicsn jutenzilz

8.  sink 
szink

9.  dining table 
dájning téböl

10.  chairs 
cseörz

1. beépített hűtő

2. elszívó berendezés

3. tűzhely 5. csap

8. mosogató

9. étkezőasztal

10. székek

6. sütő

7. konyhai eszközök

4. konyhaszekrény


