EGYSZERŰNEK TŰNIK III.RÉSZ
Lecke (Középhaladó 1/4)

MÉG TÖBBET A ’GET’ IGÉRŐL
A megpróbáltatásaidnak még nincs vége. Viszont most lehetőséged nyílik, hogy végre
a ’get’ szóval is barátságot köss, és tiszta képet kapj arról, hogyan is alkalmazzák.
Tapasztalataink alapján ennél átfogóbb képet a ’get’ szóról nem találni. Az a célunk, hogy
ezt a szót végérvényesen emészd meg!

Ne feledd a célt!

Íme az első adag:
get rid of sg

– megszabadul vmitől

get married

– megházasodik

get in touch with sy
get up
get on with sy
get dressed
get undressed
get over sg

– kapcsolatba lép vkivel
– felkel
– kijön vkivel
– felöltözik
– levetkőzik
– túljut vmin, túlteszi magát vmin

get down to sg

– nekilát vminek

get on the bus

– felszáll a buszra

Olvasd el a példákat nagyon figyelmesen!
Will John get rid of his old books?
Yes, he will get rid of his old books.
No, he will not get rid of his old books.

- John meg fog szabadulni a régi könyveitől?
- Igen, meg fog szabadulni a régi könyveitől.
- Nem, nem fog megszabadulni a régi könyveitől.

Do you want to get married?
Yes, I want to get married.
No, I don’t want to get married.

- Meg akarsz házasodni?
- Igen, meg akarok házasodni.
- Nem, nem akarok megházasodni.

Should I get in touch with my doctor?
- Fel kéne vennem a kapcsolatot az orvosommal?
Yes, you should get in touch with your doctor. - Igen, fel kéne venned a kapcsolatot az orvosoddal.
No, you shouldn’t get in touch with your doctor. - Nem, nem kéne felvenned a kapcsolatot az orvosoddal.
What is hard to get up?
Yes, it was hard to get up.
No, it wasn’t hard to get up.

Do you get on with your boss?

- Nehéz volt felkelni?
- Igen, nehéz volt felkelni.
- Nem, nem volt nehéz felkelni.

No, I don1t get on with my boss.

- Kijössz a főnököddel?
- Igen, kijövök a főnökömmel.
- Nem, nem jövök ki a főnökömmel.

Are you getting dressed?
Yes, I’m getting dressed.
No, I’m not getting dressed.

- Öltözködsz?
- Igen, épp öltözködöm.
- Nem, nem öltözködöm.

Must I get undressed?
Yes, you must get undressed.
No, you don’t have to get undressed.

- Muszáj levetkőznöm?
- Igen, muszáj levetkőznöd.
- Nem, nem kell levetkőznöd.

Is he going to get over that girl?
Yes, he is going to get over that girl.

- Túl fogja tenni magát azon a lányon?

Yes, I get on with my boss.

- Igen, túl fogja tenni magát azon a lányon.

No, he is not going to get over that girl.

- Nem, nem fogja túltenni magát azon a lányon.

Can we get down to work?
Yes, we can get down to work.
No, we can’t get down to to work.

- Neki tudunk látni a munkának?
- Igen, neki tudunk látni a munkának.
- Nem, nem tudunk nekilátni a munkának.

May I get on the bus?
Yes, you may get on the bus.
No, you may not get on the bus.

- Felszállhatok a buszra?
- Igen, felszállhatsz a buszra.
- Nem, nem szállhatsz fel a buszra.

1. Fordítsd le a kérdéseket magyarra, majd add meg a „yes” és „no” válaszokat. Ne
röviden válaszolj, hanem a teljes mondatokat írd le, ahogyan azt a példákban is
láthattad. A rövid válaszok nem alkalmasak arra, hogy a nyelvtani szerkezeteket
megtanuld jól alkalmazni.

Do you want to get rid of her?

Yes,

No,

Should I get rid of my debts?

Yes,

No,
Did they get married last year?

Yes,

No,
Are John and Kate going to get married next year?

Yes,

No,
Is it necessary to get in touch with your ex wife?

Yes,

No,

Are you happy that they tried to get in touch with you?

Yes,

No,
Have you got up yet?

Yes,

No,
Do we have to get up early tomorrow morning?

Yes,

No,
Do you get on with your mother-in-law?

Yes,

No,
Is it hard to get on with your colleagues?

Yes,

No,
Did your mother tell you to get dressed?

Yes,

No,
Do you think that you can get dressed alone?

Yes,

No,

Does the patient have to get undressed?

Yes,

No,
Does she want to get undressed?

Yes,

No,
Would you like to get over this problem?

Yes,

No,
Is he going to get over his health problem?

Yes,

No,
Can we get down to business?

Yes,

No,
Does she want to get down to doing the shopping?

Yes,

No,
Do you think that I should get on that bus?

Yes,

No,

Have you got on the bus yet?

Yes,

No,
2. Fordítsd a mondatokat magyarra! Ha olyan szóval találkozol, amelynek a
jelentésében nem vagy biztos, mindenképpen nézd meg a szójegyzékben vagy egy
szótárban!

I'm worried that my company would like to get rid of me.

You shouldn't get rid of those books.

I hope that I'm going to get married next year.

I look forward to getting married.

John asked you to get in touch with him.

When can you get in touch with me?

I can't get up at 5 in the morning.

I think that you should get up now.

It's very hard for me to get on with strangers.

I don't like him because he doesn't get on with anybody.

Can you get dressed fast?

I think John is getting dressed.

You don't have to get undressed if you don't want to.

My daughter can't get undressed alone.

I can't get over the party last night.

It's very hard for me to get over her.

Is it possible to get down to the meeting now?

I think the children would like to get down to eating the cake.

I couldn't get on the bus.

I don't want to get on the bus alone.

3. Fordítsd a mondatokat angolra! Ha olyan szóval találkozol, amelynek a jelentésében
nem vagy biztos, mindenképpen nézd meg a szójegyzékben vagy egy szótárban!

Nem szeretnék megszabadulni a titkárnőmtől.

A főnököm megpróbált megszabadulni tőlem.

Meg akarok házasodni.

A családom azt akarja, hogy házasodjak meg.

Nem tudok kapcsolatba lépni a régi barátaimmal.

Kapcsolatba kellene lépned azzal az ügyvéddel.

Fel tudsz kelni korán?

Épp próbálok felkelni.

Attól tartok, hogy nem jövök ki az anyósommal.

Nem tudok segíteni, ha nem jössz ki a kollégáiddal.

Nem akarok felöltözni.

Mondtam neked, hogy öltözz fel.

Nem kell levetkőznöd.

Az orvos megkért, hogy vetkőzzek le.

Nem tudom túltenni magam a baleseten.

Gyorsan túltette magát ezen a problémán.

Nekiláttunk a munkának.

Neki kell látnunk a kivizsgálásnak.

Egy csomó ember szállt fel a buszra.

A kalaúz szeretne felszállni a buszra.

Íme a második adag kifejezés a „get” szóval:
get off the train

– leszáll a vonatról

get in the car

– beszáll a kocsiba

get out of the taxi
get ready

– kiszáll a taxiból
– elkészül

get used to sg

– hozzászokik vmihez

get back to sy

– visszatér vkihez, visszahív vkit

get to work/home

– munkába érkezik, haza érkezik

get together

– összejön

get lost

– eltéved

get tired

– elfárad

Olvasd el a példákat nagyon figyelmesen!
Do we have to get off the train?
Yes, we have to get off the train.
No, we don’t have to get off the train.

- Le kell szállnunk a vonatról?
- Igen, le kell szállnunk a vonatról.
- Nem, nem kell leszállnunk a vonatról.

Can I get in the car?
Yes, you can get in the car.
No, you can’t get in the car.

- Beszállhatok az autóba?
- Igen, beszállhatsz az autóba.
- Nem, nem szállhatsz be az autóba.

Are you going to get ready with this?
Yes, I’m going to get ready with this.
No, I’m not going to get ready with this.

- El fogsz ezzel készülni?
- Igen, el fogok ezzel készülni.
- Nem, nem fogok ezzel elkészülni.

Will you get out of the taxi there?
Yes, I will get out of the taxi there.
No, I won’t get out of the taxi there.

- Ott fogsz kiszállni a taxiból?
- Igen, ott fogok kiszállni a taxiból.
- Nem, nem ott fogok kiszállni a taxiból.

Have you got used to your new workplace?
Yes, I have got used to my new workplace.
No, I haven’t got used to my new workplace.

- Hozzászoktál már az új munkahelyedhez?
- Igen, már hozzászoktam az új munkahelyemhez.
- Nem, még nem szoktam hozzá az új munkahelyemhez.

Can you get back to me next week?
Yes, I can get back to you next week.
No, I can’t get back to you next week.

- Vissza tudsz hívni jövő héten?
- Igen, vissza tudlak hívni jövő héten.
- Nem, nem tudlak visszahívni jövő héten.

Did you get home late last night?
Yes, I got home late last night.
No, I didn’t get home late last night.

- Későn értél haza tagnap éjjel?
- Igen, későn értem haza tegnap éjjel.
- Nem, nem értem haza későn tagnap este.

Do you want to get together with your friends? - Össze akarsz jönni a barátaiddal?
Yes, I want to get tgether with my friends.
- Igen, össze akarok jönni a barátaimmal.
No, I don’t want to get together with my friends. - Nem, nem akarok összejönni a barátaimmal.
Is it easy to get lost in the city?
Yes, it’s easy to get lost in the city.
No, it’s not easy to get lost in the city.

- Könnyű eltévedni a városban?
- Igen, könnyű eltévedni a városban.
- Nem, nem könnyű eltévedni a városban.

Did you get tired at the English lesson?
Yes, I got tired at the English lesson.
No, I didn’t get tired at the English lesson.

- Elfáradtál az angolórán?
- Igen, elfáradtam az angolórán.
- Nem, nem fáradtam el az angolórán.

4. Fordítsd le a kérdéseket magyarra, majd add meg a „yes” és „no” válaszokat. Ne
röviden válaszolj, hanem a teljes mondatokat írd le, ahogyan azt a példákban is
láthattad. A rövid válaszok nem alkalmasak arra, hogy a nyelvtani szerkezeteket
megtanuld jól alkalmazni.

Are you sure that you have to get off the train?

Yes,

No,

Is she getting off the train?

Yes,

No,
Do you want to get in the car?

Yes,

No,
Can he get out of the taxi?

Yes,

No,
Can we get out of the taxi at the crossroads?

Yes,

No,
Will you help me if I can't get ready?

Yes,

No,
Is she going to get ready with her homework?

Yes,

No,
Could you get used to the weather in London?

Yes,

No,
Did she get used to her new life in the country?

Yes,

No,
Do you think that I should get back to her later?

Yes,

No,
Are you trying to get back to her?

Yes,

No,
Can you get to the office earlier tomorrow morning?

Yes,

No,
Did he ask you to get there on time?

Yes,

No,
Can we get together for a beer next week?

Yes,

No,
Will the whole family get together for lunch at the weekend?

Yes,

No,
Did the guests get lost?

Yes,

No,
Would they call you if they got lost?

Yes,

No,
Are the children going to get tired?

Yes,

No,
Are you getting tired?

Yes,

No,
Did he ask you to get in the car?

Yes,

No,
5. Fordítsd a mondatokat magyarra! Ha olyan szóval találkozol, amelynek a
jelentésében nem vagy biztos, mindenképpen nézd meg a szójegyzékben vagy egy
szótárban!

I will get off the train soon.

You can get off the train at another station.

She shouldn't get in the car of strangers.

I told them to get in the car.

I have to get out of the taxi.

Where would you like to get out of the taxi?

I'm sure that I won't get ready with this this week.

I would be very happy if I could get ready with this soon.

Perhaps she will get used to this.

I tried to get used to my new work but I couldn?t.

She got back to me yesterday.

My secretary reminded me to get back to you.

When are you going to get here?

I hope that we can get to the hospital very soon.

My friends asked me to get together with them this evening.

It's not safe to get together with strangers.

We wouldn't get lost if we had a GPS.

We got lost when we were in London.

I'm afraid that everybody got tired

I think that I'm getting tired.

6. Fordítsd a mondatokat angolra! Ha olyan szóval találkozol, amelynek a jelentésében
nem vagy biztos, mindenképpen nézd meg a szójegyzékben vagy egy szótárban!

Telefonálj, amikor leszállsz a vonatról.

Nem szállt le a vonatról, mert félt.

John nem akart beszállni az autóba.

A taxit várta, amikor találkoztunk és beszállt az autómba.

Éppen a taxiból szállt ki, amikor megláttam.

Kiszállt a taxiból és bement a színházba.

A ruhám elkészült a partira.

Senki nem készült el időben.

Hozzászoktam az új barátaimhoz.

Nem tudom megszokni az angol kaját.

Sajnálom, de nem tudtalak visszahívni.

Jövő héten valamikor visszahívlak.

Néha időben érkezik munkába.

Senki nem tudott odaérni.

Összejöttem a barátaimmal egy italra.

Nem jöttek össze a múlt szombaton.

Biztos vagyok benne, hogy eltévedtünk.

Talán eltévedtek.

Ő soha nem fárad el.

