BEMELEGÍTÉS
Lecke (Kezdő 2/1)

MELLÉKNEVEK

Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet
alkalmazni.
Nézd át alaposan a listát!

friendly

barátságos

fine

remek, jó, finom

kind

kedves

great
new

nagyszerű
új

old

régi, öreg

dry

száraz

wet

nedves, vizes

cute

aranyos

nosy

kíváncsi

interesting

érdekes

boring

unalmas

messy

rendetlen

neat

rendes, takaros

crazy

őrült

hot

forró

cold

hideg

simple

egyszerű

hard

nehéz

warm

meleg

nice

szép

small

kicsi

little

apró, kicsi

large

nagy

excellent

kiváló

stupid
silly

buta, hülye
ostoba, buta

weak

gyenge

rich

gazdag

poor

szegény

mean

zsugori

A gyakorláshoz egyszerű nyelvtant fogunk használni azért, hogy fel tudjuk venni a ritmust,
és hogy gyorsan, jó tempóban tudjunk haladni.
A jelen, jövő és múlt időt is fogjuk használni. Az alábbi példák mutatják a nyelvtan
alkalmazását. Amennyiben a későbbi feladatok megoldása közben elakadsz,
mindenképpen térj vissza a példákhoz, mert a pontos alkalmazást ezek mutatják.

Olvasd el a példákat nagyon figyelmesen!
- Are you mean?
- Yes, I am mean.
- No, I am not mean.

– Zsugori vagy?
– Igen, zsugori vagyok.
– Nem, nem vagyok zsugori.

- Was she silly?
- Yes, she was silly.
- No, she was not silly.

– Ostoba volt?
– Igen, ostoba volt.
– Nem, nem volt ostoba.

- Will we be great?
- Yes, we will be great.
- No, we will not be great.

– Nagyszerűek leszünk?
– Igen, nagyszerűek leszünk.
– Nem, nem leszünk nagyszerűek.

- Is your mother neat?
- Yes, she is neat.
- No, she is not neat.

– Az anyukád rendes?
– Igen, rendes.
– Nem, nem rendes.

- Were his children small?
- Yes, they were small.
- No, they were not small

– Kicsik voltak a gyerekei?
– Igen, kicsik voltak.
– Nem, nem voltak kicsik.

- Will their party be interesting?
- Yes, it will be interesting.
- No, it will not be interesting.

– A bulijuk érdekes lesz?
– Igen, érdekes lesz.
– Nem, nem lesz érdekes.

- Is she cute?
- Yes, she is cute.
- No, she is not cute.

– Aranyos?
– Igen, aranyos.
– Nem, nem aranyos.

- Was the doctor friendly?

– Az orvos barátságos volt?

- Yes, he was friendly.

– Igen, barátságos volt

- No, he was not friendly.

– Nem, nem volt barátságos.

.

- Is the country poor?
- Yes, it is poor.
- No, it is not poor.

– Az ország szegény?
– Igen, szegény.
– Nem, nem szegény.

- Will the breakfast be rich?
- Yes, it will be rich.
- No, it will not be rich.

– A reggeli gazdag lesz?
– Igen, gazdag lesz.
– Nem, nem lesz gazdag.

1. Fordítsd le a kérdést magyarra, majd add meg a „yes” és a „no” választ is! (A
válaszokat már nem kell fordítanod.)

Is his son boring?

Yes,

No,

Will our parents be nosy?

Yes,

No,

Was my father kind?

Yes,

No,
Are you friendly?

Yes,

No,
Were their babies cute?

Yes,

No,
Is my daughter excellent?

Yes,

No,
Will your clothes be wet?

Yes,

No,
Was his girlfriend messy?

Yes,

No,
Are my children crazy?

Yes,

No,

Were they new?

Yes,

No,
Was your day interesting?

Yes,

No,
Is the dinner fine?

Yes,

No,
Was it excellent?

Yes,

No,
Will the bathroom and the living room be nice?

Yes,

No,
Is the T-shirt small?

Yes,

No,
2. Fordítsd le a mondatokat magyarra!

My family is not rich.

The fireplace is new.

Saturday was excellent

This pub will be fine.

My wife is not silly.

The living room was not neat.

It will be hard.

This music is crazy.

The towels were not dry.

My daughters are nosy.

The clerk was mean.

Your girlfriend was cute.

It is not simple.

The shop assistants were not kind.

The picture was not interesting.

3. Fordítsd le a mondatokat angolra!

Hideg lesz?

A barátaim őrültek.

A nagymamád nem öreg.

A fiaink kíváncsiak voltak.

A lányod nem lesz barátságos.

Kiváló volt.

A barátnőd érdekes volt.

Az anyukád nem rendetlen.

Unalmas lesz?

A felesége ostoba volt.

Nem vagyunk őrültek.

Aranyos a kislányod.

Nem lesz egyszerű.

A foglalkozásom nehéz volt.

A vacsora nem volt unalmas.

4. Hol a hiba? – Találd meg a hibát és írd le helyesen az egész mondatot!

I am not mesy.

My girlfriend wa crazy.

The dinner wil be excellent.

The bathrom is cold.

I was not week.

Your skirt is nic.

Your make-up was intresting.

My grandfater was not mean.

The policemen was nosy.

My family was not por.

The theatre was gret.

My living room will be net.

I am frendly.

The nurse was exellent.

My clothes ar boring.

A következő szavak segítségével színesebbé és változatosabbá tudjuk tenni az angol
kommunikációdat. Mindenképpen olvasd el a példákat, mert ezeknek a szavaknak konkrét
helyük van.
very
not very
really
quite/not very
completely
too

- nagyon
- nem nagyon
- tényleg, igazán, valóban
- eléggé, egészen, meglehetősen
- teljesen
- túl, túlságosan

Is he very friendly?
Yes, he is very friendly.
No, he is not very friendly

- Nagyon barátságos?
- Igen, nagyon barátságos.
- Nem, nem annyira barátságos.

Is she very nosy?
Yes, she is very nosy.
No, she is not very nosy.

- Nagyon kíváncsi?
- Igen, nagyon kíváncsi.
- Nem, nem annyira kíváncsi.

Was her make-up very interesting?
- A sminkje nagyon érdekes volt?
Yes, her make-up was very interesting.
- Igen, a sminkje nagyon érdekes volt.
No, her make-up was not very interesting. - Nem, nem volt annyira érdekes a sminkje.
Was it really hard?
Yes, it was really hard.
No, it was not really hard.

- Tényleg nehéz volt?
- Igen, tényleg nehéz volt.
- Nem, nem igazán volt nehéz.

Is he really mean?
Yes, he is really mean.
No, he is not really mean

- Tényleg zsugori?
- Igen, valóban zsugori.
- Nem, nem igazán zsugori.

Was the secretary really kind?
Yes, the secretary was really kind.
No, the secretary was not really kind.

- A titkárnő igazán kedves volt?
- Igen, a titkárnő igazán kedves volt.
- Nem, a titkárnő nem igazán volt kedves.

Is it quite simple?
Yes, it is quite simple.
No, it is not very simple.

- Ez elég egyszerű?
- Igen, ez elég egyszerű.
- Nem, nem olyan egyszerű.

Was it quite boring?
Yes, it was quite boring.
No, it was not very boring.

- Eléggé unalmas volt?
- Igen, eléggé unalmas volt.
- Nem, nem volt annyira unalmas.

Will it be quite cold?
Yes, it will be quite cold
No, it will not be very cold.

- Eléggé hideg lesz?
- Igen, eléggé hideg lesz.
- Nem, nem lesz annyira hideg.

Are you completely studpid?
Yes, I am completely stupid.
No, I am not completely stupid.

- Teljesen hülye vagy?
- Igen, teljesen hülye vagyok.
- Nem, nem vagyok teljesen hülye.

Were your clothes completely wet?
- A ruháid teljesen vizesek voltak?
Yes, my clothes were completely wet
- Igen, a ruháim teljesen vizesek voltak.
No, my clothes were not completely wet. - Nem, a ruháim nem voltak teljesen vizesek.
Was he completely crazy?
Yes, he was completely crazy.
No, he was not completely crazy.

- Teljesen őrült volt?
- Igen, teljesen őrült volt.
- Nem, nem volt teljesen őrült.

Is it too hard?

- Túl nehéz?

Yes, it is too hard.
No, it is not too hard.

- Igen, túl nehéz.
- Nem, nem túl nehéz.

Is she too old?
Yes, she is too old.
No, she is not too old.

- Túl öreg?
- Igen, túl öreg.
- Nem, nem túl öreg.

Was the jumper too small?
Yes, the jumper was too small.
No, the jumper was not too small

- A pulcsi túl kicsi volt?
- Igen, a pulcsi túl kicsi volt.
- Nem, a pulcsi nem volt túl kicsi.

5. Fordítsd le a kérdést magyarra, majd add meg a „yes” és a „no” választ is, ahogy
azt láthattad a fenti példákban (A válaszokat már nem kell fordítanod.)

Is it very hard?

Yes,

No,

Was the video very interesting?

Yes,

No,
Is Bill Gates very rich?

Yes,

No,
Was she really cute?

Yes,

No,
Will the film be really great?

Yes,

No,
Is she really stupid?

Yes,

No,
Is it quite hot?

Yes,

No,
Is she quite friendly?

Yes,

No,
Was the living room quite messy?

Yes,

No,
Is it completely new?

Yes,

No,
Was the room completely wet?

Yes,

No,
Is English completely simple?

Yes,

No,
Am I too nosy?

Yes,

No,
Is it too cold?

Yes,

No,
Is your grandfather too mean?

Yes,

No,
6. Fordítsd le a mondatokat magyarra!

I am too old.

She is really cute.

The film was not very interesting.

It will be quite cold.

The waiter was not really friendly.

My car is completely new.

The manager was too weak.

It is not too hard.

Your girlfriend is really nice.

It was not very interesting.

English is really simple.

My husband is not really neat.

He was not completely crazy.

The curch was really cold.

The city is too hot.

7. Fordítsd le a mondatokat angolra!

Túl szép vagyok.

Nagyon szegények voltunk.

Ez tényleg egyszerű.

Teljesen vizes voltam.

Nem vagy túl öreg.

A barátnőd eléggé kíváncsi.

Ez nem volt túl érdekes.

Teljesen hülye vagy.

A vacsora eléggé hideg volt.

Nem vagyok annyira zsugori.

A szoba nagyon rendetlen volt.

A rendőr nem volt túl barátságos.

A titkárnő teljesen őrült.

Nagyon rendetlen a nappali.

Ez nem annyira nehéz.

8. Hol a hiba? – Találd meg a hibát és írd le helyesen az egész mondatot!

I am completly friendly.

She is quiet cute.

I was very mesy.

The party is realy boring.

It was to hard.

I am not ver rich.

He was completle crazy.

The T-shirt is to small.

It was not ery interesting.

It was quiet boring.

