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Többen bátrabbak vagyunk! Többes számú főnevek
Az angol főnevek nagy részének szabályos többes száma van:
one dog → two dogs

one cat → three cats

one book → four books

Néhány többes számú főnévvel óvatosan kell bánni:
one baby
two babies
one pony
two ponies
one factory
two factories
Bizonyos szavak kiejtéséhez többes számban segítségre lesz szükséged:
one bus
two buses
one bench
two benches
one beach
two beaches
Sokszor hangcsere következik be a többes számban:
one knife → four knives

one man → six men

one mouse → seven mice

Néhány angol főnév egyes és többes számú alakja megegyezik:
one sheep
two sheep
one fish
a lot of fish
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Nem az enyém, hanem a tied Birtokos névmás
Ha megkérdezik tőled, Kié ez a…? így válaszolhatsz:
This is my ball.
This is your dog.
This is his bicycle.
This is her ball.
This is its garden.
This is our house.
This is your computer.
This is their book.

Ez az én labdám.
Ez a te kutyád.
Ez az ő (fiú) biciklije.
Ez az ő (lány) labdája.
Ez az ő kertje.
Ez a mi házunk.
Ez a ti számítógépetek.
Ez az ő könyvük.

Ezt másképp is kifejezheted:
This ball is mine.

Ez a labda az enyém.

…és folytathatod tovább:
This dog is yours.
This bicycle is his.
This ball is hers.
This garden is its.
This house is ours.
This computer is yours.
This book is theirs.

Ez a kutya a tiéd.
Ez a bicikli az övé (fiúé).
Ez a labda az övé (lányé).
Ez a kert az övé.
Ez a ház a mienk.
Ez a számítógép a tietek.
Ez a könyv az övék.
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Okos – okosabb – legokosabb A melléknév fokozása
Az emberek nem egyformák.
Nick is clever.
Bob is cleverer.
My father is the cleverest.

Nick okos.
Bob okosabb.
Apukám a legokosabb.

A hosszabb szavak esetében a more és a most szócskát kell használni.
Hanna is beautiful.

The princess is
more beautiful.

My mother is the
most beautiful.

Hanna szép.

A hercegnő szebb.

Az anyukám a legszebb.

Össze is tudod hasonlítani az embereket és a tárgyakat.
Kitty is as clever as her mother. Kitty olyan okos, mint az édesanyja.
My dog is cleverer than yours. Az én kutyám okosabb, mint a tiéd.
My cat is bigger than yours.
Az én macskám nagyobb, mint a tiéd.
A rendhagyó fokozású melléknevek mindhárom alakját
külön meg kell tanulni!
           good     better    best

             jó    

jobb    

legjobb
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B, b

a
B
c

baby [aBEkBI] <fn> (tsz: babies) baba;
kisbaba: The baby is crying. Sír a baba.
1

2

back [BiK] <fn> 1. hát: My back was
aching. Fájt a hátam. 2. (valaminek a)
hátulja; hátoldal: Put your name on
the back of the envelope. Írd a neved
a boríték hátoldalára! 3. hátvéd:
The centre back scored a goal. A középhátvéd gólt rúgott.
back [BiK] <mn> hátsó: We were sit
ting in the back row. A hátsó sorban
ültünk.

bad [BiD] <mn> 1. rossz: The weather
was bad. Rossz volt az idôjárás.
2. gyenge: Judy is bad at maths. Judy
gyenge matekból.

d
e
f
g

badge [BiDf] <fn> jelvény; kitûzô:
Peter didn’t wear a badge. Péter nem
viselt kitûzôt.

h

badger [aBiDfe] <fn> borz

i

badminton [aBiDMkNTeN] <fn> tollaslabda: Do you like playing badminton?
Szeretsz tollaslabdázni?

backbone [aBiKBemN] <fn> gerinc;
hátgerinc

j
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background [aBiKGRAmND] <fn> háttér: Children are riding horses in the
background of the picture. A kép hátterében gyerekek lovagolnak.

n

backpack [aBiKPiK] <fn> hátizsák

q

backstroke [aBiKSTRemK] <fn> hátúszás: I can’t do backstroke. Nem tudok háton úszni.
backwards [aBiKweDz] <hsz> 1. hátrafelé: John took a step backwards. John
tett egy lépést hátrafelé. 2. visszafelé: We began counting backwards from
100. Elkezdtünk 100-tól visszafelé
számolni.
bacon [aBEkKeN] <fn> (tsz: bacon) szalonna: I would like a slice of bacon. Kérek egy szelet szalonnát. ♦ bacon
and eggs pirított szalonna tojással

o
p

bag [BiG] <fn> 1. zacskó: I put the ap
ples in a paper bag. Az
���������������
almát papírzacskóba tettem. 2. táska: Have you
packed your bag yet? Bepakoltad már
a táskádat?
baggage [aBiGkDf] <fn> (tsz: baggage)
csomag; poggyász: My parents left our
baggage in the car. A szüleim az autóban hagyták a csomagjainkat.
bagpipes [aBiGPAkPS] <fn> <tsz>
(skót) duda: William can play the bag
pipes. William tud dudán játszani.
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bake

a
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B

bake [BEkK] <ige> süt; megsüt: My mother
is baking a cake for my birthday. Az édesanyám tortát süt a születésnapomra.

c

baker [aBEkKe] <fn> pék

d

bakery [aBEkKeRI] <fn> (tsz: bakeries)
pékség

e
f
g
h
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balance [aBileNS] <fn> egyensúly:
I lost my balance and fell off my bike.
Elveszítettem az egyensúlyomat,
és leestem a biciklimrôl.
balcony [aBilKeNI] <fn> (tsz: balconies)
erkély: I like reading on the balcony.
Szeretek az erkélyen olvasni.
bald [BjdlD] <mn> kopasz
ball [Bjdl] <fn> labda: The dog is playing
with a ball. A kutya egy labdával játszik.

m
n
o
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q

ballet [aBiLEk] <fn> balett: classical bal
let klasszikus balett

s

balloon [BeaLUdN] <fn> lufi; léggömb:
Can you blow up these balloons? Fel tu
dod fújni ezeket a lufikat?

t

banana [BeaNhdNe] <fn> banán

u

band [BiND] <fn> 1. együttes; zenekar:
The boys formed a band. A fiúk együttest alapítottak. * She plays in a band.
Zenekarban játszik. 2. szalag: He is
wearing a hat with a red silk band. Piros
selyemszalagos kalapot visel.
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v
w
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bang [Bin] <fn> csattanás; durranás:
I heard a loud bang. Nagy csattanást
hallottam.

1

bang [Bin] <ige> 1. becsap: The wind
banged the door. A szél becsapta az ajtót. 2. dörömböl: The children are
banging on the door. A gyerekek az ajtón dörömbölnek. 3. beüt: He banged
his head on the shelf as he stood up. Beütötte a fejét a polcba, amikor felállt.

2

bank [BinK] <fn> 1. bank: My father
needs to go to the bank. Az édesapámnak el kell mennie a bankba.
2. part: My brother swam to the oppo
site bank of the river. A testvérem átúszott a folyó túlsó partjára.
bar [Bhd] <fn> tábla: I got two bars of
chocolate. Kaptam két tábla csokoládét.
bare [BEe] <mn> 1. meztelen: He had
a bare back. Meztelen volt a háta.
2. csupasz: In my room the walls are
bare because I took down all my posters.
A szobámban a falak csupaszak,
mert levettem az összes posztert.
barefoot [aBEeFmT] <hsz> mezítláb:
We walked barefoot. Mezítláb sétáltunk.
bark [BhdK] <ige> ugat: The dog is bark
ing. A kutya ugat.

barrel [aBiRel] <fn> hordó: I saw three
barrels of oil on the truck. Három
����������
olajoshordót láttam a teherautón.
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barrier [aBiRke] <fn> 1. korlát: We
must wait behind the barrier. A korlát
mögött kell várakoznunk. 2. sorompó: The man lowered the barrier. A férfi
leengedte a sorompót.
base [BEkS] <fn> (valaminek az) alja:
The bottle has a flat base. Az üvegnek
lapos az alja.
baseball [aBEkSBjdl] <fn> AmE baseball:
We played baseball in the park. Baseballoztunk a parkban.
basic [aBEkSkK] <mn> alapvetô: Mum
bought basic foodstuffs like sugar, meat and
flour. Anya alapvetô élelmiszereket
vásárolt, például cukrot, húst és lisztet.
basis [aBEkSkS] <fn> (tsz: bases) alap:
The basis of a good friendship is trust.
A jó barátság alapja a bizalom.
basket [aBhdSKkT] <fn> kosár: What have
you got in your basket? Mi van a kosaradban?

battery

basketball [aBhdSKkTBjdl] <fn> kosárlabda: Do you want to play basketball?
Akarsz kosárlabdázni?

a

bat [BiT] <fn> denevér

c

bath [Bhdp] <fn> 1. fürdés ♦ have
a bath fürdik 2. fürdôkád: She got
into the bath. Beszállt a fürdôkádba.

d

bathe [BEkq] <ige> fürdet; megfürdet:
Mum will bathe the baby. Anya megfürdeti a kisbabát.

f

bath towel [aBhdp TAmel] <fn>
törölközô: Dry your hand with a clean
bath towel. Töröld meg a kezed egy
tiszta törölközôvel!

B

e
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bathroom [aBhdpRudM] <fn> fürdôszoba:
Go and wash your hands in the bathroom.
Menj a fürdôszobába és moss kezet!

k

bathtub [aBhdpTsB] <fn> fürdôkád

m

battery [aBiTRI] <fn> (tsz: batteries)
1. elem: Dad will change the batteries

n

Baseball
A legnépszerűbb sportág az Egyesült Államokban, ahol az első mérkőzést 150 évvel ezelőtt
játszották. Szabályai bonyolultak, mi, európaiak kevéssé ismerjük. A baseballt két 9 fős csapat játssza. A játék célja különböző területek,
úgynevezett bázisok elfoglalása. A dobójátékos
egy teniszlabdához hasonló méretű bőrlabdát
eldob, az ütőjátékos társa pedig egy speciális faütővel jó nagy lendülettel elüti
a pálya különböző részeire, így „elfoglalva” az adott területet. Ha egy csapat
megfelelő sorrendben foglalja el a bázisokat, akkor „hazaérkezhet” a kiinduló
területére, ezáltal pontot szerezve. Érdekes, hogy még nálunk is, ahol nem
népszerű a baseball, a játék egyik alapfelszerelése, a baseballsapka nagyon
elterjedt és közkedvelt viselet. Te viselsz ilyet nyáron?
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battle

a

in the remote control. Apa kicseréli
az elemet a távirányítóban.
2. akkumulátor: I have to charge the
battery. Fel kell töltenem az akkumulátort.
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battle [aBiTl] <fn> csata: Who won the
battle? Ki nyerte meg a csatát?
bawl [Bjdl] <ige> ordít: He bawled at
me to sit down. Rám ordított, hogy
üljek le.
bay [BEk] <fn> öböl: There were ships in
the bay. Az öbölben hajók voltak.
be [BI, BId] <ige> (was/were, been) van:
I am ten years old. Tízéves vagyok.
* The grass is green. A fû zöld. * Where
were you? Hol voltál? * I was at the
playground. A játszótéren voltam.
beach [BIdTt] <fn> part; tengerpart:
Tourists are sunbathing on the beach.
Turisták napoznak a parton.
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bear [BEe] <ige> (bore, borne) elvisel:
How can you bear to listen to that loud
music? Hogyan tudod elviselni ezt
a hangos zenét?

2

beard [BkeD] <fn> szakáll: Dad is grow
ing a beard. Apa szakállat növeszt.
* Grandpa shaved off his beard. Nagypapa levágta a szakállát.
beat [BIdT] <ige> (beat, beaten) 1. ver:
He was beating the door with his fist.
Az öklével verte az ajtót. 2. (legyôz)
megver: My sister always beats me at
chess. A nôvérem sakkban mindig
megver. 3. dobog: My heart was beat
ing fast. A szívem gyorsan dobogott.
beautiful [aBJUdTkFl] <mn> szép; gyönyö
rû: She has a beautiful voice. Szép
hangja van. * What a beautiful rain
bow! De gyönyörû szivárvány!
beauty [aBJUdTI] <fn> (tsz: beauties)
szépség: She was a great beauty. Igazi
szépség volt. ♦ The Sleeping
Beauty Csipkerózsika ♦ Beauty
Queen szépségkirálynô
because [BkaKgz] <ksz> mert: I will
stay at home because I am ill. Itthon
maradok, mert beteg vagyok.

r

u

68

beak [BIdK] <fn> csôr
bean [BIdN] <fn> bab: Would you like
bean soup or Greek salad? Bablevest
kérsz vagy görögsalátát?
bear [BEe] <fn> medve; mackó: bear
cub medvebocs * teddy bear játék
mackó

1

become[BkaKsM]<ige> (became, become)
lesz: I became thirsty. Szomjas lettem.
* She became a famous writer. Híres író
lett.
bed [BED] <fn> ágy: The children are in bed.
A gyerekek ágyban vannak. * What
time did you go to bed last night? Mikor
feküdtél le tegnap? ♦ get out of
bed on the wrong side bal lábbal
kel fel
bedroom [aBEDRUdM] <fn> hálószoba

bell
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bee [BId] <fn> méh: Bees make honey.
A méhek mézet készítenek. ♦ swarm
of bees méhraj ♦ bee sting méh
csípés
beef [BIdF] <fn> marhahús: Mum cooked
beef broth for lunch. Anya marhahúslevest fôzött ebédre.
beer [Bke] <fn> sör: He drank a glass of
beer. Ivott egy pohár sört.

behave [BkaHEkv] <ige> viselkedik:
My classmate behaves politely towards
girls. Az osztálytársam udvariasan
viselkedik a lányokkal. ♦ Behave
yourselves! Viselkedjetek rendesen!

a

behaviour [BkaHEkvJe] <fn> viselkedés;
magatartás

e

behind [BkaHAkND] <elölj> 1. mögött:
The dog is sitting behind the tree.
A kutya a fa mögött ül. 2. mögé:
He hid behind the house. Elbújt a ház
mögé.

1

beetle [aBIdTl] <fn> bogár: I saw a black
beetle in the garden. Láttam egy fekete
bogarat a kertben.
before [BkaFjd] <elölj> elôtt: We finished
the board game before dinner. Vacsora
elôtt befejeztük a társasjátékot.

1

2
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before [BkaFjd] <ksz> mielôtt: I said
goodbye before I left. Köszöntem,
mielôtt elmentem.

beginning [BkaGkNkn] <fn> kezdet;
az eleje: All beginnings are difficult.
Minden kezdet nehéz. * I have read
the children’s detective story from begin
ning to end. A gyerekkrimit az elejétôl
a végéig elolvastam.

d

k
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begin [BkaGkN] <ige> (began, begun)
1. elkezd: Suddenly the rain began to
fall. Hirtelen elkezdett esni az esô.
2. kezdôdik; elkezdôdik: What time
will the party begin? Mikor kezdôdik
a buli?

c

j

before [BkaFjd] <hsz> azelôtt: I have
never seen you before. Soha nem láttalak azelôtt.

beg [BEG] <ige> könyörög: I begged him
to stay. Könyörögtem neki, hogy maradjon. ♦ I beg your pardon Elnézést kérek!

B
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behind [BkaHAkND] <hsz> hátul: My par
ents walked in front and we followed
along behind. A szüleim mentek elöl,
mi hátul.

2

behind [BkaHAkND] <fn> fenék: I fell on
my behind. Fenékre estem.

3

believe [BkaLIdv] <ige> hisz; elhisz: Do you
believe him? Hiszel neki? * I don’t be
lieve his lies! Nem hiszem el a hazug
ságait!
bell [BEl] <fn> 1. csengô: bicycle bell
biciklicsengô ♦ ring the bell csenget 2. harang: I can hear the bell of the
little church. Hallom a kis templom
harangját.
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belong
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belong [BkaLgn] <ige> tartozik: These
islands belong to Australia. Ezek a szigetek Ausztráliához tartoznak. * That
bike belongs to me. Az a bicikli az enyém.
below [Bkalem] <hsz> lent; alul: From
the plane I could see the buildings below.
A repülôgéprôl láttam lent a házakat.

1

below [Bkalem] <elölj> alatt: The pirate
has a scar below one eye. A kalóz szeme
alatt van egy sebhely.
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papers. Egy halom papír alá rejtettem
a kulcsot.
berry [aBERI] <fn> (tsz: berries) bogyó:
You can eat those red berries. Megeheted azokat a piros bogyókat.
beside [BkaSAkD] <elölj> 1. mellett: Our
summer house is beside the lake. A nyaralónk a tó mellett áll. 2. mellé: Come
and sit beside me. Gyere, ülj mellém!
besides [BkaSAkDz] <elölj> (valakin/vala
min) kívül: There are many rivers in
England besides the Thames. A Temzén
kívül sok folyó van még Angliában.
best [BEST] <mn> legjobb: William is one
of our best students. William az egyik
legjobb diákunk.

k
m

70

belt [BELT] <fn> öv: Andy unbuckled his
belt. Andy kicsatolta az övét. ♦ seat
belt biztonsági öv
belly [aBELI] <fn> (tsz: bellies) has: I was
lying on my belly. A hasamon feküdtem.
bench [BENTt] <fn> pad: We were sitting
on a bench. Egy padon ültünk.
bend [BEND] <ige> (bent, bent) 1. hajlít; behajlít: I want to bend that wire
into the shape of a circle. Kör alakúra
akarom hajlítani azt a drótot.
* Bend your arms. Hajlítsd be a karodat! 2. kanyarodik: The road bends to
the left here. Az út itt balra kanyarodik.
beneath [BkaNIdp] <elölj> 1. alatt: I felt
the warm sand beneath my feet. Éreztem a meleg homokot a talpam alatt.
2. alá: I hid the key beneath a pile of

bet [BET] <ige> (bet, bet) fogad: I bet
you $2 that Judy will win. 2 dollárban
fogadok, hogy Judy fog nyerni.
better [aBETe] <mn> jobb: I am better at
maths than you. Jobb vagyok matekból nálad.
between [BkaTWIdN] <elölj> között:
Eat a lot of fruit between breakfast and
lunch! Egyél sok gyümölcsöt a reggeli
és az ebéd között!
beyond [BkaJgND] <elölj> túl: The football
pitch is beyond the river. A folyón túl
van a focipálya.
Bible [aBAkBl] <fn> Biblia
bicycle [aBAkSkKL] <fn> bicikli; kerékpár:
I go to school by bicycle. Biciklivel járok
iskolába.
big [BkG] <mn> nagy: The lion is bigger
than the tiger. Az oroszlán nagyobb,
mint a tigris.
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A, Á
B
C
Cs
D
Dz
Dzs
E, É
F
G
Gy
H
I, Í
J
K
L
Ly
M
N
Ny

F, f
fa <fn> 1. tree: Az öcsém felmászott a fá
ra. My brother climbed the tree.
2. wood: Ez az asztal fából készült.
This table is made of wood.
fagy <fn> frost: A fagy minden virágot
tönkretett. The frost killed off all the
flowers.

1

fagy <ige> freeze: Éjszaka fagyni fog.
It will freeze tonight.

2

fal <fn> wall: A falon sok poszter volt. There
were many posters on the wall.
falat <fn> bit: Minden falatot megettem.
I ate every bit of food.
falevél <fn> leaf (tsz: leaves): A faleve
lek õsszel lehullanak a fákról. Leaves fall
off the trees in autumn.
falfirka <fn> graffiti

fagyi <fn> ice cream: Két gombóc fagyit
kérek. I would like two scoops of ice
cream.
fagyizik <ige> have an ice cream:
Délután fagyiztunk. We had an ice
cream in the afternoon.

O, Ó
Ö, Ő
P
Q
R
S
Sz
T
Ty

fagyizó <fn> ice cream parlour:
Ebben a fagyizóban lehet a város
legjobb fagyiját kapni. This ice cream
parlour serves the best ice cream in
town.

U, Ú
Ü, Ű
V
W
X
Y
Z
Zs

fájdalmas <mn> painful: Van egy fáj
dalmas méhcsípésem. I have a painful
bee sting.

fagylalt <fn> ice cream: Szeretem
a fagylaltot. I like ice cream.
fáj <ige> ache: Mindenem fájt. I was
aching all over.

fájdalom <fn> pain: A kezelés csökkente
ni fogja a fájdalmat. The treatment
will reduce pain.
fakanál <fn> wooden spoon

faliújság <fn> noticeboard: A faliújsá
gon megtalálom az eredményeket. I can
find the results on the noticeboard.
falu <fn> village: Nagyszüleim egy kis
faluban élnek. My grandparents live
in a small village.
fánk <fn> doughnut: lekváros fánk jam
doughnut
fantasztikus <mn> fantastic:
Fantasztikus ez a zene! This is fantastic music!
fantázia <fn> imagination: A húgomnak
élénk a fantáziája. My little sister has
a vivid imagination.
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fáradt <mn> tired: Nagyon fáradt va
gyok. I am very tired.
fáraszt <ige> tire: A túl sok házimunka
fárasztja anyát. Too much housework
tires mum out.

fejleszt

fegyelem <fn> discipline: A tanárunk
fegyelmet tud tartani az iskolában. Our
teacher can keep discipline at
school.

fárasztó <mn> tiring: A fizikai munka
fárasztó. Manual work is tiring.
farkas <fn> wolf (tsz: wolves)
farmer <fn> 1. farmer: A farmerek ku
koricát termesztenek. Farmers grow
corn. 2. jeans <tsz>: Apa farmert és
pólót visel. My father is wearing jeans
and a T-shirt.
farmerdzseki <fn> denim jacket
farmernadrág <fn> jeans <tsz>
farok <fn> tail: A kutya csóválta a farkát.
The dog wagged its tail.
farsang <fn> carnival
fasírozott <fn> meatball: Ebédre fasíro
zottat ettünk. We ate meatballs for
lunch.
fazék <fn> pot
fázik <ige> be cold: Fázom. I am cold.
február <fn> February (tsz: Februaries):
Az édesanyám februárban született.
My mother was born in February.
fecske <fn> swallow: Idén tavasszal
korán érkeztek a fecskék. Swallows arrived early this spring.
fedélzet <fn> board: A repülô fedélzetén
145 utas volt. The plane had 145
passengers on board.
fedő <fn> cover

fegyelmezett <mn> disciplined: Senki
nem lármázott, mindenki fegyelmezett volt
a tanteremben. Nobody was noisy, everybody was disciplined in the classroom.
fegyver <fn> gun; weapon: Csongort
érdeklik a fegyverek. Csongor is interested in guns. ∗ A rendôrség keresi
a fegyvert. The police are looking for
the weapon.
fehér <mn> white: Balázs fehér inget
viselt. Balázs wore a white shirt.
fehérnemű <fn> underwear (tsz: under
wear)
fej <fn> head: Fáj a fejem. I have a
headache. ∗ Segíteni akartam Kriszti
ánnak, de csak a fejét rázta. I wanted
to help Krisztián but he just shook
his head.
fejezet <fn> chapter: A 2. fejezetet olva
som. I am reading Chapter 2.
fejleszt <ige> develop: A sport fejleszti
az izmaimat. Sport helps to develop
my muscles.
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fejlődik <ige> develop: A növények esô
után gyorsan fejlôdnek. Plants develop
quickly after rain.

feladó <fn> sender: A feladó neve a borí
tékon van. The sender's name is on
the envelope.

fejsze <fn> axe
fekete <mn> black
fék <fn> brake: Apa beletaposott a fékbe.
Dad put his foot on the brake.
fékez <ige> brake: Dani nagyot fékezett,
hogy kikerülje a cicát. Dani braked
hard to avoid the cat.

felakaszt <ige> hang up: Felakasztot
tam a kabátomat. I hung my coat up.

fekszik <ige> lie: A hasamon feküdtem.
I was lying on my belly. ∗ Az ágyon
fekszem. I am lying on the bed.
fel <hsz> up: Fel a kezekkel! Hands up!
fél <ige> be afraid: A nôvérem fél a pó
koktól. My sister is afraid of spiders.
∗ Ne félj! Don’t be afraid!

1

fél <mn> half: Fél órán belül visszajövök.
I will be back in half an hour.

2

fél <fn> half (tsz: halves): Két fél tesz
ki egy egészet. Two halves make a
whole.

3

felad <ige> 1. post: A nôvérem feladott
egy levelet a barátnôjének. My sister
posted a letter to her friend. 2. set:
A biológiatanárunk mindig sok házi fel
adatot ad fel. Our biology teacher always sets a lot of homework.
feladat <fn> 1. task: Azt a feladatot
kaptam, hogy tegyek rendet a szobámban.
My task was to tidy up my room.
2. exercise: Megoldottam a feladatot.
I solved the exercise. ♦ házi feladat homework
feladatlap <fn> test sheet

feláll <ige> stand up: Az egész osztály
felállt. The whole class stood up.
félbevág <ige> cut in two: Anya félbe
vágta az almát. Mum cut the apple in
two.
felborul <ige> overturn: Felborult a csó
nak. The boat overturned.
felébred <ige> wake up: Reggel 6 óra
kor szoktam felébredni. I usually wake
up at 6 o’clock in the morning.
felébreszt <ige> wake up: 7 órakor
felébresztelek majd. I will wake you up
at 7 o’clock.
felejt <ige> leave: Otthon felejtettem
az ellenõrzõmet. I left my report book
at home.
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felel <ige> 1. answer: Felelt a kérdésem
re. He answered my question. 2. do
an oral test: Ötösre feleltem. I did very
well in the oral test.
felelet <fn> answer: Két pontot kaptunk
minden helyes feleletre. We got two
points for each correct answer.
felemel <ige> raise; lift: Felemeltem
a kezem. I raised my hand. ∗ Anya
felemelte a fazék tetejét. Mum lifted
the lid of the pot.
félénk <mn> shy: A kutyám nagyon fé
lénk. My dog is very shy.
felépít <ige> build: Felépítették a világ
legmagasabb felhôkarcolóját. They built
the highest skyscraper in the world.
felépül <ige> 1. be built: Három hónap
alatt felépült az új iskola. The new
school was built in three months.
2. recover: Az osztálytársam felépült
a betegségbôl. My classmate recovered
from his illness.

felhív

feleség <fn> wife
felesleges <mn> unnecessary:
Apa minden felesleges fájlt törölt
a számítógéprõl. Dad deleted all unnecessary files from the computer.
felett <nu> above; over: A repülôgép
a felhôk felett szállt. The plane was
flying above the clouds. ∗ A kandalló
felett van egy festmény. There is
a painting above the fireplace.
felfedez <ige> discover: Kolumbusz
fedezte fel Amerikát. Columbus discovered America.
felfedezés <fn> discovery (tsz: discoveries): A tanárunk érdekes felfedezésekrôl
mesélt nekünk. Our teacher told us
about some interesting discoveries.
felhív <ige> phone; call: Hívj fel holnap!
Phone me tomorrow. ∗ Fel tudsz hívni
a mobilomon? Could you call me on
my mobile?

A Fehér Ház (The White House)
A Fehér Ház az Amerikai Egyesült Államok
egyik szimbóluma. A keleti parton, Washington városban található. Nevét a homlokzat
fehér színéről kapta. Mindig az USA aktuális
elnökének a lakóhelye. Amikor négyévenként
az amerikai nép vezetőt választ, a szavazás
után az elnök beköltözik az épületbe. Ha pedig
lejár a megbízatása, átadja a házat az utódjának.
Kétszáz évvel ezelőtt épült. Alapterülete 5100 négyzetméter, vagyis akkora,
mint egy futballpálya. Értékét nagyjából 300 millió dollárra, vagyis 60 milliárd
forintra becsülik.
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felhő <fn> cloud: Felhôk gyülekeznek
az égen. Clouds are gathering in the sky.
felhőkarcoló <fn> skyscraper: New
Yorkban sok felhõkarcoló van. In New
York there are a lot of skyscrapers.
felhős <mn> cloudy: Ma egy kicsit felhôs
az ég. It is a bit cloudy today.

felismer <ige> recognize: Felismered ezt
a dalt? Do you recognize this song?
∗ A barna kabátjáról ismertem fel Pétert.
I recognized Peter by his brown coat.
felkapcsol <ige> turn on: Pali felkap
csolta a villanyt. Pali turned the light
on.

félig <hsz> half: A hátizsákom félig üres.
My rucksack is half empty.

felkel <ige> 1. get up: Tegnap reggel
6 órakor keltem fel. I got up at 6 o’clock
yesterday morning. 2. rise: A Nap
keleten kel fel, és nyugaton megy le.
The sun rises in the east and sets in
the west.

felír <ige> prescribe: Az orvos felírt ne
kem egy gyógyszert. The doctor prescribed me a drug.

felkészít <ige> prepare: A csapat felké
szíti az autót a versenyre. The team is
preparing the car for the race.

félidő <fn> half: Az elsô félidôben a csa
pat nagyon jól védekezett. In the first
half the team defended very well.

Felhőkarcolók – Amerikai Egyesült Államok
Az első lakható toronyházakat, vagyis felhőkarcolókat
100 évvel ezelőtt kezdték el építeni az Amerikai Egyesült Államokban, New Yorkban. A 70 éve épített Empire
State Building 381 méteres magasságával még ma is
az egyik legmagasabb felhőkarcoló a világon. A nagyon
magas ingatlanárak indokolták, hogy a mérnökök ilyen
házakat tervezzenek. A kisebb telekek olcsóbbak voltak, ezekre azonban csak akkor lehetett hatalmas irodaházakat építeni, ha az ég felé „terjeszkedtek”. Indián
őslakosokat alkalmaztak a szédítő magasságban végzett munkákhoz, nekik
ugyanis érdekes módon nem volt tériszonyuk.
Chicagóban található Amerika legmagasabb épülete, a 110 emeletes Willis
torony. Magassága 442 méter, de a tetőn található egy 85 méteres antenna,
amelynek a csúcsa így 527 méterre van a földtől. A 103. emeleten található
kilátóteraszhoz egyetlen perc alatt repíti fel az érdeklődőket a szupergyors lift.
Manapság a különlegességük, városképi jelentőségük miatt építenek felhőkarcolókat világszerte.
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felkészül <ige> prepare: A bátyám
felkészül a vizsgákra. My brother is
preparing for the exams.
felkiáltójel <fn> exclamation mark
felköszönt <ige> congratulate: Korán
reggel felköszöntöttük anyut születésnapja
alkalmából. We congratulated mum
on her birthday early in the morning.
fellök <ige> knock over: Andi fellökte
a vázát. Andi knocked over the vase.
felmászik <ige> climb: Az öcsém felmá
szott a fára. My brother climbed
the tree.

felszeletel
to sail around the world when he
grows up.

felnőtt <fn> adult: két felnõtt és
három gyerek two adults and three
children
felolvas <ige> read out: Laci felolva
sott egy verset. Laci read out a poem.
felöltözik <ige> dress: Gyorsan felöltöz
tem, és elmentem az iskolába. I dressed
quickly and went to school.
felpróbál <ige> try on: Kata felpróbált
egy szoknyát. Kata tried on a skirt.
félreért <ige> misunderstand: Apa
mindig mindent félreért. Dad always
misunderstands everything.
felrobban <ige> explode: Hirtelen fel
robbant egy bomba. Suddenly a bomb
exploded.
felsorol <ige> list: Felsoroltuk a kedvenc
könyveinket. We listed our favourite
books.

felmentés <fn> exemption:
Ricsinek felmentése van testnevelésbôl.
Ricsi has an exemption from physical education.
felmérő <fn> test: Holnap felmérôt
írunk. We will take a test tomorrow.
felnevel <ige> bring up: Annát
a nagymamája nevelte fel. Anna was
brought up by her grandmother.
felnő <ige> grow up: Bálint körbe akar
ja hajózni a világot, ha felnô. Bálint wants


felső <mn> upper: Van egy könyvesbolt
a felsô szinten. There is a bookshop
on the upper floor.
felsöpör <ige> sweep: Légy szíves, sö
pörd fel a konyhát! Sweep the kitchen
floor, please.
felszáll <ige> 1. take off: A repülôgép
tíz perc múlva felszáll. The plane will
take off in ten minutes. 2. get on:
Felszálltam a buszra. I got on the bus.
felszeletel <ige> slice up: Nagyi fel
szeletelte a sütit. Grandma sliced up
the cake.
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