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     MEGOLDÓKULCS

FELADATOK 

1. feladat

a) 
1. butter 1. salmon 1. mister

2. cushion 2. seal 2. mistletoe

3. door 3. sheep 3. mistreat

4. grass 4. snail 4. mistrust

5. table 5. snake 5. misty

b) 
1. alma 1. alszik 1. éhes

2. fű 2. fut 2. fáradt

3. ház 3. repül 3. piros

4. macska 4. sétál 4. szép

5. virág 5. ül 5. ügyes

c) 
1. bread 1. pen 1. deer

2. cloud 2. pet 2. default

3. flour 3. pin 3. defense

4. rug 4. pour 4. definite

5. wallet 5. pull 5. degree

d) 
1. building 1. wasp 1. parade

2. comb 2. well 2. parallel

3. shelf 3. wish 3. parcel

4. travel 4. work 4. parent

5. wing 5. write 5. park

e) 
1. nyél 1. sí 1. beszabályoz

2. nyer 2. siet 2. beszáll

3. nyers 3. siker 3. beszámoló

4. nyit 4. sípol 4. beszed

5. nyújt 5. sisak 5. beszél
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2. feladat 

a) 
kind ball

kindergarten ball bearing

kind-hearted ball boy

kindly ballet

kindness ball girl

b) 
all call

all-clear caller

all-in callous

allocate call-out

all-out call-up

c) 
gas sad

gas cooker sadden

gas meter saddle

gasp sadly

gas station sadness

d) 
bőg légi

bőgés légierő

bőgő légikikötő

bögöly leginkább

bőgős légiposta

e) 
cél ég

célállomás egér

cella égető

célnyelv égett

célország égő
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3. feladat

a) love; carry; do

b) base; play; colour; found; game; championship; year

c) call; cause; ache; headache; cause; say; take; step; liquid

d) shark; gill; breathe; swallow; end up; make; watch

e) jellegzetesség; szobor; alak; ábrázol; modell; skála

f) ruha; vagyon; költ; vélemény

4. feladat

a) 
Past Tense Past Participle

became become

caught caught

ate eaten

knew known

rose risen

told told

sang sung

woke woken

won won

b) 
Infinitive Past Tense Past Participle

blow blown

freeze froze

keep kept

lose lost

meet met

pay paid

sing sang

wear worn

write wrote

c) 
Past Tense Past Participle

arose arisen

broadcast broadcast

crept crept
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Past Tense Past Participle

forbade forbidden

ground ground

knelt / kneeled knelt / kneeled

leapt / leaped leapt / leaped

proved proved /proven

swore sworn

d) 
Infinitive Past Tense Past Participle

bend bent

flee fled

lay laid

mislead misled

misunderstand misunderstood

ride rode

split split

shake shook

wring wrung

5. feladat

a) mód; forma (indexszám: 1 fn)
biztató kilátások (indexszám: 1 fn)
német (indexszám: 1 mn)
fél; vminek a fele (indexszám: 1 fn)
hideg (indexszám: 1 mn)
behelyez; beilleszt (indexszám: 1 ige)

megjegyzés (indexszám: 2 fn)
mond (indexszám: 1 ige)
fel (a lépcsőn); fent (az emeleten) (indexszám: 1 hsz)
munka (indexszám: 1 fn)
öböl (indexszám: 1 fn)
(tenger)part; partvidék (indexszám: 1 fn)

b) rajongók; követők (indexszám: 2 fn)
vmerre néz (indexszám: 3 ige)
fénylik; ragyog; csillog; felcsillan (indexszám: 2 ige)
fogantyú; fül (indexszám: 1 fn)
hüvelyk (indexszám: 1 fn)
(repülőgépet) letesz (indexszám: 2 ige)
titkosírás; kód (indexszám: 1 fn)
 munkaképtelen; rokkant; mozgássérült (indexszám: 1 mn)  
üres (indexszám: 1 mn)
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verekedés (indexszám: 2 fn)
megragad; felkap (indexszám: 1 ige)
egyes (indexszám: 2 mn)

6. feladat

a) 1. szükségszerű; valószínű; bizonyos
1. vacak; kacat; holmi; izé; micsoda; dolog
2. visszaad; visszavisz; visszaküld; visszajuttat
1. figyelem

b) 1. (teljesen) átalakít
1. anyag
1. (egy) darab
1. fa(anyag)
1. köteg; csomó

c) 1. [C] szabály; előírás
1. törvényes; jogos; jogszerű; megengedett; legális
1. sérülés: injury time (sportmérkőzésen) ápolási idő
3. elvár (sg from sy//sy to do sg vkitől vmit)
1. (el)lop (sg from sy vmit vkitől)
1. gól

d) 9. birtokol; rendelkezik (sg vmivel)
1. szokás
2. megsért; megbánt
1. vélemény (of sy/sg vkiről/vmiről)
1. [U] hit; hiedelem; meggyőződés; vélekedés
4. fogalom; kép
1. (meg)enged; tolerál

7. feladat

a) 2. vmiben töri a fejét; kieszel vmit
4. megfér; kijön (with sy vkivel)
2. átesik vmin; (nehézségeken) túljut;   
(akadályt) legyőz; átvészel; kihever
2. megúszik vmit
2. macerál; nyaggat; cikiz vkit
2. kibújik vmi alól
2. (vmit) megúszik; elmegy; elmenekül

b) együtt) jár vkivel
1. megérkezik; megjelenik; eljön; befut
behívat vkit
1. levet vmit
1. (jármű, gép) elromlik; lerobban
1. (orvost stb.) kihív; kihívat
kikeres vmit; utánanéz vminek
kifogy (vmiből)
1. bemegy; beszáll
(autóval) elhajt
1. gondoz vkit/vmit; felügyel;
vigyáz vkire/vmire
leül



7

8. feladat

a) CAKE: úgy veszik/viszik, mint a cukrot
GLOVE / 1FIT: tökéletesen áll; mintha rá szabták/öntötték volna
ALIVE: él és virul
EGG: mindent egy lapra tesz fel
HAT: vmit titokban tart 
1HOOK : (telefon) nincs letéve
KITTEN: kiborul; nagyon ideges lesz; a falra mászik
1NAME: sérteget/csúfol vkit

b) HAY: lefekszik aludni; ledöglik
2PUSH: végszükség esetén
BREATH: hiába beszél
1AIR: nyomtalanul eltűnik
1FINGER: ügyetlen; kétbalkezes
1JOKE: elsüt egy viccet; tréfálkozik
1PIECE: gyerekjáték; könnyű dolog
1LOG /2SLEEP: alszik, mint a bunda/tej 

c) ALMA: like father like son
ALSZIK: sleep on it
2ARANY: all that glitters is not gold
BESÓZ: be on pins and needles
DÜH: fly into a rage; loose one’s temper
FÜST: at the same time
GŐZ: not have the faintest/remotest/slightest idea

d) 1ÁR: pay dearly for sg; pay in full for sg
BEGY: bear a grudge against sy
CSALÁD: the skeleton in the closet/cupboard; the black sheep of the family
CSEPP: the last straw; the straw that broke the camel’s back
CSÍRA: kill sg in it’s germ; nip sg gin the bud
GYERTYA: burn the candle at both ends
NADRÁGSZÍJ: tighten one’s belt; tighten one’s purse strings

9. feladat
tényleges, konkrét; timely, current
sütemények, torták; biscuit
kempingezés, táborozás; campsite
jelmez, ruha, viselet, öltözet; suit, ensemble
gazdálkodó, földműves, farmer; jeans
tornaterem; grammar school, AmE high school
logika; logical
regény; short story
dugó, dugasz; stopwatch
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10. feladat

a) lásd: Angol−magyar, magyar−angol tanulószótár, Használati útmutató (A szótárban alkalmazott 
fonetikai jelölések)

b) [swım] [huːz]
[tɔːl] [ˈsentə]
[pleı] [θrəʊ]
[naıf] [flʌd]
[kəʊm] [kɒf]

c) 
sort [ɔː] go [əʊ] how [aʊ]
caught owe brow

sore coal now

door own found

paw

store [ɔː] dot [ɒ] who [uː]
caught what two

board cough do

bored knot through

call

d) [ı] [iː]
sit see

ill wheel

will field

filled bean

bin ski

feel

week

e) [juː] [uː] [ʊ]
tube food foot

tune soup push

new pool cook

duke boot pull
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f) 
[θ] [ð]

thanks this

thick that

fourth weather

bath mother

g) 
[ʃ] [s] [z] [ʒ]

sure us his visual

sugar list is measure

11. feladat
a) un’able b) ,infor’mation

’benefit ,incon’venient
’backward ,prepo’sition
be’lieve ,vege’tarian
’balance ,tange’rine
tra’dition ,acci’dentally

12. feladat
a) im’port b) produce

pre’sent produce
tran’sport record
re’cord record
per’mit present
trans’fer present

13. feladat

technology; listen; Message; chatting; web

having; off; whenever; brushing; soap; dripping

14. feladat

a) theatre; color; geese; heroes; knitted / knit - knitted / knit; travelled / AmE traveled - travelled / 
AmE traveled  

b) centre; flavor; feet; photos; bit – bitten; cancelled / canceled - cancelled / AmE canceled 

c) tyre; tire; geese; phenomena; cacti / cactuses; sang / sung; traveller; traveler
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15. feladat

a) fn főnév
mn melléknév
hsz határozószó
ksz kötőszó
ht névelő határozott névelő
det determiner (determináns)
névm névmás
isz  indulatszó
szn számnév
sorszn sorszámnév

b) fn főnév
ige ige
hsz  határozószó
mn melléknév
tőszn tőszámnév
sorszn  sorszámnév
nu névutó
von névm vonatkozó névmás
ksz kötőszó

16. feladat

a) coat; rabbit; husband
petrol; furniture
food

b) shirt; elephant; vegetable
oil; luggage
fruitcake

c) park; pen
money
room; paper; coffee

d) mumpsz
rendőrség; ételmaradék; bilincs; napszemüveg
politika

e) közgazdaságtan
munkaruha; szemüveg; szarvasmarha
farmer

f) U, U, C, C, U, C, U, C, U

g) information, jobs, any, some, is
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17. feladat

a) to, of, about, about/of, from, about

b) of, with, on/upon, to, of, in

c) that, to take, eating and drinking, of, in, with

18. feladat

a) make; do; give; make; make; take
b) make; take; make; do; break; break/make

19. feladat

a) eye a szeme fénye
fit tökéletesen áll
tongue a nyelvén van
under maga alatt van
basket mindent egy lapra tesz fel

b) thumbs ügyetlen; kétbalkezes
mind  jól megmondja vkinek a magáét
swallow beveszi/lenyeli a keserű pirulát
kettle bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű
in vminek a környékén; táján; vidékén

c) kijön lose one’s temper
penget sing a different tune
kerül come to light
hagy leave sy in the lurch
pad fall between two stools

20. feladat
a) down b) out

up out with
up into
up forward to
after through
for up

21. feladat
a) sadness b) edible

Sadly comprehensible
saddens usable

workable
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22. feladat

a) brain; brainchild; brain-dead; brain-death; brain drain; brainless; brainstorm; brainwave; brainy

b) szél; szélcsend; széldzseki; szelep; szeles; széles; szélesség; szelet

c) Africa; Dutchman; East End; Indian summer; Spanish

d) Ázsia; Hollandia; Hamupipőke; Kos; Nápoly

23. feladat

a) 
Angol feloldása Magyar jelentése

[= (latin) Anno Domini] [= in the year of 
our Lord]

i. sz. (= időszámításunk szerint); Kr.u. (= 
Krisztus után)

[= before Christ] i. e. (= időszámításunk előtt(i)); Kr. e. (= 
Krisztus előtt(i))

[= (latin) ante meridiem] de. (= délelőtt)

[= (latin) post meridiem] [= after noon] du. (= délután)

[= Prime Minister] miniszterelnök

[= anti-lock braking system] (= blokkolásgátló rendszer)

[= chief executive officer] elnök-vezérigazgató

b) 
Angol feloldása Magyar jelentése

[= by the way] mellesleg; jut eszembe; apropó

[= oh my God] Uram Isten(em)!

[= to be honest] őszintén szólva

[= you only live once] egyszer élünk

1. [= lots of love] 
2. [= laughing out loud]

1. (sok) puszi; sok szeretettel 2. megsza-
kadok (a röhögéstõl)

[= for your information] ajánlom figyelmedbe; tájékoztatásul

c) 
Magyar feloldása Angol jelentése

[= szerzett immunhiányos tünetegyüttes] AIDS (= Acquired Immune Deficiency Sy-
ndrome)

[= általános forgalmi adó] VAT (= value added tax)
[= körülbelül] approx. (= approximately); c.; ca. (= circa)

[= korlátolt felelősségű társaság] Ltd (= limited liability company)
[= ugyanis] i.e. (= (latin) id est = that is)
[= utóirat] P.S. (= postscript)
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24. feladat

a) igei szócikk (indexszám: 1)
főnévi szócikk (indexszám: 2)
főnévi szócikk (indexszám: 1)
igei szócikk (indexszám: 2)
főnévi szócikk (indexszám: 1)
igei szócikk (indexszám: 2)

a) b) főnévi szócikk (indexszám: 1)
igei szócikk (indexszám: 2)
igei szócikk (indexszám: 1)
főnévi szócikk (indexszám: 2)
igei szócikk (indexszám: 2)
főnévi szócikk (indexszám: 1)

c) melléknévi szócikk (indexszám: 1)
főnévi szócikk (indexszám: 2)
melléknévi szócikk (indexszám: 1)
főnévi szócikk (indexszám: 2)
melléknévi szócikk (indexszám: 1)
főnévi szócikk (indexszám: 2)

25. feladat

a) igei szócikk (indexszám: 2)
főnévi szócikk (indexszám: 1)
modális segédige szócikke (indexszám: 1)
főnévi szócikk (indexszám: 2)
igei szócikk (indexszám: 1)
melléknévi szócikk (indexszám: 2)
főnévi szócikk (indexszám: 1)
igei szócikk (indexszám: 3)

b) főnévi szócikk (indexszám: 1)
főnévi szócikk (indexszám: 2)
főnévi szócikk (indexszám: 1)
főnévi szócikk (indexszám: 4)
igei szócikk (indexszám:1)
igei szócikk (indexszám:2)
főnévi szócikk (indexszám: 1)
igei szócikk (indexszám: 3)
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26. feladat

a) glove
object
child
tooth
knife
man

b) loaf
phenomenon
cactus
parenthesis
species
person

c) loaves
craftsmen
handkerchiefs v. BrE handkerchieves
cameramen
hippopotamuses v. hippopotami
parentheses

27. feladat

javak; ingóságok; árucikkek; termékek; 
teheráru külön „goods” szócikkben

(személyi) okmány(ok); igazolvány; 
iratok

„1paper” szócikkben a 3. jelentés alatt 
kiemelve

témák; tárgyak nincs speciális jelentése, így a „topic” 
szócikk foglalkozik a jelentésével

értelem; tudat; ész „1sense” szócikkben a 3. jelentés alatt 
kiemelve

tollak nincs speciális jelentése, így a „1pen” 
szócikk foglalkozik a jelentésével

szemüveg „glass” szócikkben a 3. jelentés alatt 
kiemelve

28. feladat

a) bottle up one’s anger visszafogja a dühét
1. a white hope
2. in the hope of sg

1. halvány remény
2. vminek a reményében

make a monkey of sy bolonddá tesz vkit
Search me! Halvány fogalmam sincs róla!
at (the) most legfeljebb
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b) 
1. éli világát
2. a világért sem

1. lead/live the life of Riley
2. not for (all) the world

lyukat beszél vkinek a hasába talk the hind legs off a donkey/ 
mule; talk sy’s head off

amelyik kutya ugat, az nem 
harap his bark is worse than his bite

béké(be)n hagy vkit/vmit leave sy/sg alone

nem tud betelni vmivel can’t have enough of sg

c) Miért nem szólt hozzád? Halvány fogalmam sincs róla! („search” szócikk alatt található)
Robert kedves, de nem az esetem. („cup” szócikk alatt található)
Nagybátyjának biztosan hiányzik egy kereke – nem igazán bízom meg benne. („screw” szócikk alatt 
található)
Fel kell kötnöd a gatyádat, ha át akarsz menni a vizsgán. („sock” szócikk alatt található)

29. feladat
play; learn; solve; work; check; look; buy

30. feladat

a) 
buy (meg)vásárol

drive vezet

fly repül

give ad

sleep alszik

win nyer

b) bleed vérzik
draw (le)rajzol, húz

2lie fekszik
rise felkel

slide csúszik
weep sír

c) drank, fed, bought, gave, ate, wrote 

d) lent, crept, kept, spent, beat, taught
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31. feladat

Középfok Felsőfok

better best

busier busiest

farther / further farthest / furthest

sadder saddest

worse worst

fatter fattest

32. feladat

a) Vonzatos igék és jelentésük

face up to sg belát vmit; 
szembenéz vmivel

point at sy/sg rámutat 
vkire/ vmire

point sg out felhívja a 
figyelmet; rámutat vmire

point to sg utal; rámutat 
vmire; vmire enged 
következtetni

cross sg off/out (listáról) 
kihúz; kitöröl vmit

cross over to/into sg átáll 
vmire

sail into sy nekiesik vkinek; 
összeszid vkit

sail through sg sikeresen 
átjut vmin; (akadályt) 
könnyen vesz

zoom in kinagyít; ráközelít
zoom in (on sy/sg) 
(fényképezőgép) ráközelít 
(vkire/ vmire)

zoom out lekicsinyít

b) Vonzatos igék és jelentésük

bump into sy véletlenül 
összefut vkivel 

bump sy off kinyír vkit; 
eltesz vkit láb alól

deal sg out szétoszt vmit

deal with sy/sg foglalkozik 
vkivel/ vmivel;
kezel vkit/vmit; bánik 
vkivel; (el)intéz vmit

hammer away at sg 
megfeszített erővel 
dolgozik vmin

hammer sg into sy 
belesulykol vmit vkibe

hammer out sg 
(megoldást) kigondol; 
kieszel

wave sg aside/away legyint 
vmire; elutasít vmit

wave sy/sg down leint vkit/ 
vmit

wave sy off búcsút int 
vkinek

polish sg off 1. (munkát) 
gyorsan elintéz; összecsap 
2. (ételt) felfal; eltüntet

polish sy off 1. (ellenfelet) 
legyőz; elintéz; (ellenféllel) 
leszámol; végez 2. megöl; 
elintéz vkit

polish sg up 1. kifényesít 
vmit 2. (tudást) felfrissít
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33. feladat

a)  Tejes lisztbe forgatott, zsírban sütött hal, sült krumplival. Angliában máig a legkedveltebb gyor-
sétel. Korábban ez volt az angol munkásosztály legjellegzetesebb étele. Az irodalomban Charles 
Dickens említi legelőször a Twist Olivérben.

 Hosszú ideig a Fleet Street volt az angol újságírás és -kiadás központja. A modern számítógépes 
technológia elterjedésének következtében azonban az 1980-as években az újságok nagyrészt átte-
lepültek a London keleti részén elhelyezkedő Wappingba. A Fleet Street elnevezés azonban mind-
máig használatos a brit sajtó összefoglaló neveként.

 1903-ban William és Gilbert Foyle által alapított könyvesbolt. London egyik legnagyobb könyves-
boltja, ahol hatalmas a választék új és antikvár könyvekből.

 Az eredeti Globe színház 1599-ben épült fel a Temze partján. Itt mutatták be először Shakespeare 
színdarabjait. A színház 1613-ban egy bemutató során a lángok martalékává vált, majd újjáépült, 
de 1642-ben a puritán kormányzat elrendelte a bezárását, és két évvel később le is bontották. Az 
1990-es években a színházat az eredeti tervek szerint újra felépítették, így a Globe újra Shakespeare 
színdarabjainak adhat otthont.

 Egy londoni kerület a Temze partján, amely mindenekelőtt az 1675-ben épített csillagvizsgálójáról 
híres, melyen keresztül a kezdőmeridián fut. Innen számítják a Föld időzónáit.

 Európa egyik legnagyobb és legdrágább áruháza, mely büszke arra, hogy bárhol, bármilyen igényt 
ki tud elégíteni.

 London legnagyobb és legismertebb parkja a város közepén, mely tömeg gyűlések hagyományos 
színhelye.

 Nagyobb templomban, székesegyházon belül, többnyire az oltár mögött elhelyezkedő, Boldogasz-
szonynak szentelt kápolna.

b) 
Helyek Személyek Ételek Boltok

the Globe Santa Claus Christmas pudding Harrods

the City Uncle Sam Shepherd’s pie charity shop

Hyde Park fish and chips Foyles

Greenwich

the Lake District

34. feladat

Regiszter, stílusréteg Szakterületi besorolás

hivatalos elektronika

tréfás gépkocsi

elítélõ, pejoratív kémia

bizalmas hangvételű, kötetlen, 
nem hivatalos oktatás(ügy), iskolai élet, nevelés

szleng sport
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választékos nyelvhasználat informatika

Földrajzi/Regionális besorolás növénytan

American English (amerikai angol) politika

British English (brit angol) orvostudomány

vallás

történelem, történettudomány

35. feladat

a) 
1. irányítószó Jelentés 2. irányítószó Jelentés

(áru) csempészett (felvétel) kalóz

(időben, helyileg 
stb.) ütközik; egybeesik (vélemény, gondo-

lat stb.)
megegyezik; egy-

bevág

(pénzt) keres (elismerést, pihenést 
stb.) kiérdemel

(pénzt) befektet; beruház (energiát, időt stb.) (be)fektet; beleöl; 
szentel

(járművet) kormányoz; irányít; 
vezet (kézben tart) vezet; irányít; terel

(határozatot stb.)
hatályon kívül 

helyez; megmásít, 
megváltoztat

(tiltakozást, óvást 
stb.)

elutasít; visszauta-
sít

(álomból) (fel)ébreszt; (fel)
kelt

(érdeklődést); (ér-
zést) felkelt, kelt; ébreszt

b) 
1. irányítószó Jelentés 2. irányítószó Jelentés

(élő) beech (tree) (feldolgozott) beech (wood)

(szöveget) dictate (megszab) set; determine

(vízbe) drowning (levegőhiány követ-
keztében) suffocation

(érzékelés) hearing (zenei) ear

(autóé) radiator (hűtőszekrény) fridge; refrigerator

(hibát; dolgozatot; 
szöveget) correct; revise (gépet) repair; mend; AmE 

fix

(értékel) appreciate; este-
em; value

(felbecsül)
(kárt)

estimate; value
assess

(szervező) organizer (filmé, darabé) director
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36. feladat

a) 
Jelentésszám / jelentés

7. (meg)mutatkozik; látható(vá válik); (meg)látszik

1. (szét-/rá)morzsol; morzsál
1run 2. utazás; (szokásos) út
2dry 2. (meg)szárít

1. (vizet, levegőt stb.) (be)szennyez

b) 
Jelentésszám / jelentés

2. grant

4. prevail

5. mean

7. set

4. space; room

c) 
Jelentésszám / jelentés

3. (érzelem) hatalmába
kerít; (vonzó tulajdonság) lenyűgöz
1register 3. (műszer stb.) mutat; jelez
1gain 4. (óra) siet

2. kifakít
1approach 2. közeledik

37. feladat

a) lásd: Angol−magyar, magyar−angol tanulószótár, Használati útmutató (A szótárban alkalmazott 
fonetikai jelölések)

b) mall, bridge, hall, sing, girl, yet

c) shut, there, here, agree, put, see; agree

d) coffee; half; cough
big; foggy; ghost
blood; cut
wood; pull; 
airport; hair
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38. feladat

a) since, school, throw, mind, home, good, have, give, hear

b) , , –, –, , 

c) [wɪnd]
[waɪnd] 
[liːd]
[led]
[ˈekspɔːt]
[ɪkˈspɔːt]

d) 
peace cousin

science was

wash pleasure

ocean measure

both weather

think this

church jeans

chirp badge

39. feladat

a) delicious; activity; generous; stomach; example; important; pessimist

b) Christi ’anity; ,docu ‘mentary; i ,dentifi ‘cation; ,infor ‘mation; ,edu ‘cation

c) conflict
conflict
increase
increase
protest
protest
record
record
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40. feladat

elöljárószó

kötõszó

névutó

past participle (múlt idejű melléknévi 
igenév)

mondatszó

névutó

határozószó

melléknév

somewhere (valahol)

többes szám

tõszámnév

visszaható névmás

41. feladat

a) 
Főnév Ige Melléknév Határozószó Elöljárószó

active

bank

chill chill

home home

in in

minor

minus minus

b) 
Főnév Ige Melléknév Határozószó Elöljárószó

aid

hollow hollow

jolly

sprinkle

cool cool

besides

roast roast
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42. feladat

a) tree; insect; studio; seagull tea; sugar; beauty; fear; love; 
structure; toffee

water; rice; knowledge

b) some c) any
some a
any some
any a
some any
any a
any a

43. feladat

a) are, have arrested, is, too much, is, are

b) közgazdaságtan (economics); 
matematika (mathematics)

csapat (team); család (family) ételmaradék (leftovers); 
szemüveg (glasses); középkor 
(the Middle Ages)

44. feladat

a) … of the problem.
… of spiders.
… but she was still awake.
… to computer games.

b) She was alone that evening.
He was afraid.
He read for an hour and then fell asleep.
This is the former president.
This is a useful book.
Your advice was very useful.

b) 
feeble; free; wakeful; hopeless; fashionable in poor health; free of charge; awake; beyond 

hope; in fashion

45. feladat
a) on b) for c) He identified my stolen pen. 

from to He banged her head on the shelf.
for of Can you recommend a doctor for me?
of to I care for my grandfather.
in into They were all gathered round the TV.
to to He asked me for money.

We objected to your answers.
She appears (to be) happy.
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46. feladat

a) forward to b) into
on (up)on
out in
on away/out
for away
away up

c) nagyon vár vmit
alszik rá egyet
(mosáskor) kijön 
folytat vmit
kér vmit
eldob; kidob vmit

d) rábeszél vkit vmi megtételére 
véletlenül  rábukkan vmire 
(ételnek) nekiesik 
elszökik; elmenekül vhonnan
megúszik vmit
elhelyez; elszállásol vkit

e) nekilát vminek; belefog vmibe
égető/nagy szüksége van vmire
örökül hagy vmit
(vizsgán stb.) átjut; átcsúszik
bosszant vkit; szórakozik vkivel 
(tudást) felfrissít; felelevenít 
(fel)élénkít; feldob 
megszűnik; kihal

 f ) a diák saját mondatai

 g) a diák saját mondatai

 h) a diák saját mondatai

 i) I’m going to take it off.
Can you pick it up?
Why don’t you give them away?
Don’t try to get on it if it’s already moving.
She brought them up all alone.
Somebody broke into it and stole his radio.

47. feladat
a) b) c) d) Megoldásokat lásd: Angol−magyar, magyar−angol tanulószótár, TEMATIKUS RAJZOK.
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48. feladat

a) 
grey

disk

pyjamas

tuxedo

tyre

jail

b) 
neighbour

center

litre

license

traveller

canceled

c) 
chips French fries

windscreen windshield

luggage baggage

shop store

petrol gas

pavement sidewalk

49. feladat

a) 
mouse mice

shelf shelves

tooth teeth

wife wives

woman women

sheep sheep

spacecraft spacecraft
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b) 




 (countries)

 (papers) (amikor újság(ok))  (amikor anyagnév)

 (heroes)

 (days)



c) 
audience The audience was/were clapping ...

További példák a Főnevek • Nouns információs 
ablakban.

50. feladat
– Yes, he does.
– Yes, I am. 
– No, I don’t. 
– Yes, I have. 

51. feladat
Tom said he could speak Italian.
He felt that he had to do something.
Peter said he wanted to go home.
Lucy said that he’d been to Scotland.
Jim said she would come.
She asked me why I was so late.
Do you know where Jane is?

52. feladat
The book will be sent tomorrow.
The letter was written yesterday.
The books you ordered will be sent to you.
The gate is locked at 8 o’clock every day.

53. feladat

a) 
Serbia Serbian szerb

Ausztria Austrian osztrák

Turkey Törökország Turkish
person: a Turk

Belgium Belgian belga
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Brazil Brazília brazil

Bulgária Bulgarian bolgár

Czech Republic Cseh Köztársaság Czech

Norvégia Norwegian norvég

Poland Polish
person: a Pole lengyel

Japan Japán Japanese

Németország German német

Greece Görögország Greek

Hungary Magyarország magyar

b) 
Tunisia Tunisian tunéziai

Szíria Syrian szír(iai)

Pakistan Pakisztán Pakistani

New Zealand
New-Zealand

person: a New Zealan-
der)

új-zélandi

Nepal Nepál nepáli

Izrael Israeli izraeli

Latvia Lettország Latvian

Malajzia Malaysian malajziai

Greenland Greenlandic
person: Greenlander grönlandi

Malta Málta Maltese

Lithuania Litvánia litván

Montenegró Montenegrin montenegrói

Chile Chile Chilean

Andorra Andorra andorrai

54. feladat
Űrmértékek (Brit űrmértékek)
0,568 liter
1,136 liter
4,546 liter

Űrmértékek (Amerikai űrmértékek)
0,473 liter
0,946 liter
3,785 liter
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Brit és amerikai hosszmértékek
2,54 centiméter
0,305 méter
0,914 méter

Metrikus hosszmértékek
1,094 yards
0,621 mile

Hőmérséklet
212 °Fahrenheit  38 °Celsius
32 °Fahrenheit  -18 °Celsius
5 °Fahrenheit  -26 °Celsius

55. feladat

a) 
Infinitive Past Tense Past Participle Magyar megfelelő

became become válik vmivé

break broke broken

buy bought (meg)vásárol

cost cost kerül vmibe

feel felt felt

gave given ad

know known tud; ismer

hear heard heard

meet met met

put put tesz

see saw lát

sleep slept slept

wear worn visel

b) 
Infinitive Past Tense Past Participle Magyar megfelelő

bet/betted bet/betted fogad

fling flung hajít

grind ground ground

knelt/kneeled knelt/kneeled térdel

mow mown/mowed lenyír

sought sought keres

shoot shot shot

shrank/shrunk shrunk összemegy

tread trod trodden

withdraw withdrew visszavon
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FELADATLAPOK 

1. feladatlap

1. a) efficient, get, headache, holiday, weather
b) can, cancer, cap, clothes, cope

2. rain/y rainbow, raincoat, etc. (tanulószótár 442. o.)
travel/ling traveller, travel-sick, etc. (tanulószótár 589-590. o.)
high/ly highness, high-rise (tanulószótár 260–261. o.)

3. a) sunshine (nem betegséggel kapcsolatos)
b) become (csak ige – a többi szó lehet fn és ige is)

4. a) on
b) to
c) to, for
d) to
e) with

2. feladatlap

1. a) goods, hypermarket, market, money, product, sky
b) buy, drive, go, sell, spend, wake up

2. a) sky (vásárlással kapcsolatos szavak)
b) wake up (nem vonzatos igék, kivétel a wake up)

3. főnév

weekend
flower

vegetable

money
energy

market
time
fruit

breakfast

4. ige

spend
wake up

buy
drive
sell
go

spent
woke up
bought
drove
sold
went

spent
woken up

bought
driven

sold
gone

5. 
tomato
pepper
carrot
onion

cabbage
eggplant

potato

watermelon
peach

raspberry
apple
pear

pineapple
strawberry

coffee
fruit juice

mineral water
tea

hot chocolate
shake
Cola
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6. a) up
b) shining
c) buy
d) non-stop
e) spend, time, energy

7. milk
butter
cheese
yogurt

cottage cheese
cream

bread
roll

muffins
bagels

croissants
scones

notebook
pen / pencil
highlighter

ruler
paper clips
envelope

3. feladatlap

1. a) city, factory, job, player, team, year 
b) Carston, Danny, England, Jason, Romans, William
c) build, give, make, return, win, work

2. a) (1), (1), (1), (1), (3), (1)
b) (3), (3), (2), (3), (3), (2)

3. a) workable; workbook; workday; worker (tanulószótár: 641. o.)
b) player; playful; playground; playtime (tanulószótár: 409-410. o.)
c) builder; building; building block (tanulószótár: 69-70. o.)

4. a) HAMIS
b) IGAZ
c) IGAZ
d) HAMIS
e) IGAZ

5. a) flower (minden másik szó konyhai eszköz)
b) karate (minden másik szó csapatsport, illetve play football stb. – viszont do karate)
c) lime (minden másik szó egy helyet jelöl)

4. feladatlap

1. a) clown, illness, pantomime, parentage, slapstick
b) commercial, possible, regular, serious, unstable 
c) Cane Hill, Chaplin, Cinderella, Coulsdon, Croydon

2. regular: 1. törzsvendég; rendszeres látogató 2. hivatásos (katona)
commercial: (rádióban, tévében) reklám

3. 
newsagent window frame show business jobcentre play-act

newsletter window glass showcase jobless player

newspaper window ledge show room playground

(tanulószótár 
637. o.)

(tanulószótár 
501. o.)

(tanulószótár 
295. o.)

(tanulószótár 
410. o.)
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4. IGAZ
HAMIS
HAMIS
HAMIS
HAMIS
IGAZ

5. a) workhouse (nem előadó-művészettel kapcsolatos szó)
b) find (rendhagyó ige)
(a megadottól eltérő megoldásokat is el lehet fogadni, ha indokolt)

6. a) suffered
b) became
c) unable 
d) According

7. a) troupe
b) clown
c) confined to bed
d) hire

5. feladatlap

1. a) decide, decorate, improve, put, surprise
b) helpful, old, plastic, quality, transparent

2. help/ful helper, helping, helpless (Tanulószótár 259. o.)
bad/ly bad-tempered (Tanulószótár 41. o.)
shop/keeper shopaholic, shop assistant, shop floor, shoplifter, shoplifting (Tanulószótár 499. o.)
wind/screen wind energy, windfall, wind instrument, windmill (Tanulószótár 637. o.)

3. a) windscreen / AmE windshield (szélvédő) 
b) store
Brit angolban áruház / amerikai angolban bolt, üzlet (In BrE, a store is large and sells a lot of different 
things // in AmE, it can be large or small, and sell many things or only one type of thing.)
c) (Tanulószótár 764–765. o.)

flat
luggage

chips
petrol

apartment
baggage

French fries
gas

4. (Tanulószótár 221. / 100. o.)

put/ turn the clock back
round the clock

work against the clock
work round the clock

A friend in need is a friend indeed.
have friends in high places

make friends

5. a) put (rendhagyó ige)
b) quality (főnév, a többi melléknév)
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6. a) to
b) surprise
c) for
d) at

6. feladatlap

1. a) diagnosis, example, office, perfect, stress
b) diagnosis, diet, do, doctor, down

2. a) prevent/ion preventive (tanulószótár 423. o.)
b) health/y health centre, health food, health insurance, health service (tanulószótár 256. o.)
c) special/ize specialist, speciality, specialty, etc. (tanulószótár 526. o.)

3. a glass of orange juice
a carton of yoghurt
cups of coffee
a bowl of cereal

4. 
cereal, banana, fruit, salad, yoghurt orange juice, milk

5. a) obesity (egyedüli főnév)
b) give (rendhagyó ige)

6. a) to
b) to
c) from
d) as
e) in

7. feladatlap

1. a) associate, culture, number, spend, unique
b) activity, animal, around, at, atmosphere

2. a) snow/y snowball, snowboard, snow chain, etc. (tanulószótár 518. o.)
b) colour/ful colour-blind, coloured, colouring, etc. (tanulószótár 256. o.)
c) enjoy/able enjoyment (tanulószótár 180–181. o.)

3. a) 

travel, fly, tour, drive, slide hear, see

b) 

drive drive at; drive away; drive sg/sy away; drive off; drive sy/sg off

slide slide down; slide over sg

hear hear from sy; hear of sy/sg

see see about (doing) sg; see sy about sg; see ahead; see sy off; see sy out; see sg out; see 
over sg; see round sg; see through sy/sg; see sy through sg; see sg through; see to sy sg
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4. a) stewardess (nőnemű, v. businessman mint ami nem utazással kapcsolatos, illetve ez rendhagyó 
többes számú)
b) species (lehet egyes és többes számú alak is)

5. a) with
b) On
c) to
d) on

6. 
e.g.

i.e.

etc.

[= (latin) exempli gratia = for
example] pl. (= például)

[= (latin) id est = that is] úm.
(= úgymint); azaz

 
[= (latin) et cetera = and so on]

stb. (= és a többi)


