WHO IS WHO?
Lecke (Középhaladó 2/1)

PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ

Egy szint első lépése az egyik legfontosabb. Itt eldől, hogy velünk maradsz-e. A téma, amit
mára választottunk több célt szolgál. Az első, hogy olyan szavakat tisztázzunk le, amelyek
angolról magyarra fordításkor simán mennek, viszont fordítva egyáltalában nem. Ez
nagyon jellemző ezekre a szavakra. A másik cél, hogy a példák segítségével kihívás elé
állítsunk nyelvtanilag.
Élvezettel készítettük a példákat és a feladatokat. Mindent olvass el, és minden feladatot
csinálj meg!
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Olvasd el a példákat!
The guy was standing in front of the spa and was
looking for his cellphone.

- A fickó a gyógyfürdő előtt állt, és a mobilját
kereste.

Do you know that tall guy?

- Ismered azt a magas fickót?

John said he wanted to invite that strong guy to the
garden party.

- John azt mondta, hogy meg akarja hívni azt az erős
fickót a kerti bulira.

The guy had to make an appointment with the doctor.

- A fickónak időpontot kellett egyeztetnie az
orvossal.

Can that shy guy make a speech in front of that large
audience?

- Tud az a félénk fickó beszédet tartani a nagyszámú
közönség előtt?

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

Did the guy get used to the cold?

Has that guy ever been able to do well at work?

How long have those guys been playing soccer?

That guy should be promoted.

Tell me something about that guy.

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

Látod azt a fickót a mozi mellett?

A magas fickó bejött a szállodába és bejelentkezett.

A fickók a börtönben veszélyesek.

John egy kedves, okos fickó, de nem szeret dolgozni.

A fickó elveszítette a beszállókártyáját.

Írj 3 saját példát

Olvasd el a példákat!
roommate - szobatárs
Is that cute girl your roommate?

- Az az aranyos lány a szobatársad?

I like my new roommate because he is very friendly.

- Kedvelem az új szobatársamat, mert nagyon
barátságos.

Would you like to be Jack’s roommate?

- Szeretnél Jack szobatársa lenni?
- A diák azt akarta, hogy készítsek egy kávét a

The student wanted me to make a coffee for his roommate. szobatársának.
Has your messy roommate ever been able to make a
- A rendetlen szobatársad képes volt valaha gyorsan
dönteni?
decision fast?

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

His roommate makes breakfast every morning.

I put up the tent, my roommate started a fire.

If you are so tired, you should ask your roommate for help.

Does your roommate take an exam every week?

Jeremy hated his former roommate.

4. Fordítsd a mondatokat angolra!

A szobatársam nem ismerte a távoli rokonait.

A jelenlegi szobatársam rendetlenebb, mint az előző.

Megkérnéd a szobatársadat, hogy kapcsolja ki a tévét éjfélkor?

A szobatársam megnősül jövő nyáron.

Hogy hívják a szobatársad?

Írj 3 saját példát

Olvasd el a példákat!
acquaintance

- ismerős

The operator picked up the receiver and took a
- A telefon kezelő felemelte a kagylót és átvett
message for his acquaintance.
egy üzenetet az ismerőse számára.
Is your acquaintance ashamed of his girlfriend?
- Az ismerősöd szégyenkezik a barátnője miatt?
His acquaintances are always complaining about their - Az ismerősei folyton panaszkodnak a zajos
nosy neighbours.
szomszédaik miatt.
Do you mind getting to know my new
- Nem bánod, ha megismerkedsz az új német
Germanacquaintances?
ismerőseimmel?
Were your acquaintances able to phone the police
- Fel tudták hívni az ismerőseid a rendőrséget a
after the accident?
baleset után?
5. Fordítsd a mondatokat magyarra!

Are your acquaintances French?

Last week we visited our acquaintances in that little village.

I have many acquaintances but few best friends.

Does your acquaintance take after his father or his mother?

I had a chat with one of my acquaintances yesterday at noon.

6. Fordítsd a mondatokat angolra!

Az én ismerőseim nem gazdag emberek.

A férjem ismerőse külföldön dolgozik.

Meghívjuk az ismerőseinket ebédre?

Az én ismerőseim a te ismerőseid is.

Megkérnéd az ismerőseidet, hogy gondolkodjanak az ajánlatomon?

Írj 3 saját példát

Olvasd el a példákat!
passer-by

- járókelő

How long have you been watching the passers-by?
The passer-by got injured at the crossroads.
A kind passer-by helped the old postman to cross
the street.
There were a lot of passers-by around the library.
Some passers-by are dangerous.

- Mióta figyeled a járókelőket?
- A járókelő az útkereszteződésben sérült meg.
- Egy kedves járókelő segítette át az úttesten az öreg
postást.
- Sok járókelő volt a könyvtár körül.
- Egyes járókelők veszélyesek.

7. Fordítsd a mondatokat magyarra!

When you drive, you have to be careful not to hit the passers-by.

The passers-by saw the accident.

The person who got injured was a passer-by.

Do not be afraid of passers-by because they won't steal your money.

Were you among those passers-by that didn't help the old teacher?

8. Fordítsd a mondatokat angolra!

A járókelő nem tudott átkelni az úton, mert a lámpa nem működött.

Kérnél információt egy járókelőtől?

Mary nézte a járókelőket, miközben Malcolm a boltban vásárolt.

Egy járókelő sok pénzt talált a fa alatt a parkban.

A járókelők nem akartak segíteni a sérült csirkefogón.

Írj 3 saját példát!

Olvasd el a példákat!
citizen

- állampolgár

He is a reliable citizen.
Citizens have to work.
Some citizens are rich, others are poor.
The citizens of our country are Hungarians.
A country needs healthy citizens.

- Ő egy megbízható állampolgár.
- Az állampolgároknak dolgozniuk kell.
- Egyes állampolgárok gazdagok, mások szegények.
- Hazánk állampolgárai magyarok.
- Egy országnak egészséges állampolgárokra van szüksége.

9. Fordítsd a mondatokat magyarra!

Citizens have to take a break sometimes.

Are you a good citizen?

The citizens were asked to go home.

If the citizens do not have work, they are very angry with everybody.

Citizens should be careful with their superiors.

10. Fordítsd a mondatokat angolra!

Az állampolgáraink dolgozhatnak Angliában is.

Külföldi állampolgárok nem pályázhatják meg ezt az állást.

Azt akarom, hogy minden állampolgár boldog legyen.

A szoba tele volt amerikai állampolgárokkal.

A francia állampolgárok aranyos, barátságos emberek.

Írj 3 saját példát

Olvasd el a példákat!
fellow- társ, cimbora
Jim is such a cheerful fellow!
Is Mary your fellow student?
You should help your fellow passengers.
The flight attendant offered some drinks for herfellow.
My fellow workers are very clever people.

- Jim olyan vidám cimbora!
- Mary diáktársad?
- Segítened kellene az útitársaidnak.
- Az utaskísérő itallal kínálta a cimboráját.
- A munkatársaim nagyon okos emberek.

11. Fordítsd a mondatokat magyarra!

Come, my fellow, let's have a beer in the pub!

Tom's fellow students spent two weeks in America to learn English.

That nice fellow took his clever dog for a long walk in the park.

Why don't these fellows have a shower before going to the theatre?

You should help your fellow passengers if they are in trouble.

12. Fordítsd a mondatokat angolra!

A munkatársaim nem szeretnek az irodában takarítani.

Az útitársaid rendes emberek voltak?

A fiam azt mondta, hogy vannak buta diáktársai is.

Rendes cimbora vagy!

A férjem cimborája képtelen volt megérteni, hogy nincs pénzünk.

Írj 3 saját példát

Olvasd el a példákat!
bystander

- bámészkodó

While the lady was kissing the handsome waiter,
thebystanders were watching them.
Were you among the bystanders when the accident
happened?
If you hug a bystander, he will be very surprised.
The bystanders couldn’t say.
The nervous bystander was ready to run away.

- Miközben a hölgy a jóképű pincért csókolta, a
bámészkodók figyelték őket.
- A bámészkodók között voltál, amikor a baleset
történt?
- Ha átölelsz egy bámészkodót, nagyon meg fog
lepődni.
- A bámészkodók egy szót sem tudtak szólni.
- Az ideges bámészkodó felkészült a
menekülésre.

13. Fordítsd a mondatokat magyarra!

The bystanders were able to catch the crook.

I was standing among the bystanders when the fireman fell.

The car hit the bystanders.

The bystanders looked very cheerful.

She noticed a very handsome bystander.

14. Fordítsd a mondatokat angolra!

A bámészkodók nem tudták, hogy mi történt a színházban.

Ne beszélgess a bámészkodókkal!

Mondd meg annak a bámészkodónak, hogy menjen el onnan!

Nem szeretném, ha a bámészkodók bejönnének a kertünkbe.

Jobban szeretem az elfoglalt embereket, mint a bámészkodókat.

Írj 3 saját példát

Olvasd el a példákat!
audience

- közönség

- A közönségnek nagyon tetszett a híres
zongorista.
It is difficult to find a cheerful audience.
- Nehéz vidám közönséget találni.
What were you doing when the audience was listening to - Mit csináltál, mialatt a közönség a zenét
the music?
hallgatta?
How long has the audience been listening to the lovely
- Mióta hallgatja a közönség a gyönyörű
lady?
hölgyet?
- Nem volt boldog a közönség az elnapolt
The audience was not happy about the cancelled concert.
koncert miatt.
The audience was fond of the famous pianist.

15. Fordítsd a mondatokat magyarra!

The audience was happy.

I was sitting in the audience last night when the president came in.

The audience got confused.

The audience succeeded in getting out of the building.

The artist had a lovely audience.

16. Fordítsd a mondatokat angolra!

A közönség nem ismerte azt a fiatal, jóképű férfit, aki zongorázott.

A közönség nem szeretne hazamenni.

Nem szeretem a zajos közönséget.

Ha a közönségnek tetszik a művész, akkor elégedett.

A közönségből felállt egy férfi és virágot dobott a hölgynek, aki olyan gyönyörűen
zongorázott.

Írj 3 saját példát

Olvasd el a példákat!
spectator

- néző

One of the spectators was angry with the strict referee.
The player threw the ball to a noisy spectator.
There were two thousand and two spectators in the
stadium.
The spectators were happy that their team had won the
match.
Sometimes the spectators are foolish.

- Az egyik néző haragudott a szigorú bíróra.
- A játékos egy zajos nézőnek dobta a labdát.
- A stadionban 2002 néző volt.
- A nézők örültek, hogy a csapatuk nyerte a
meccset.
- A nézők néha ostobák.

17. Fordítsd a mondatokat magyarra!

Spectators are asked not to throw eggs and tomatoes.

The terrible spectators didn't stop shouting.

The spectator kicked the referee.

The angry spectators punched each other.

Spectators always want their team to win the match.

18. Fordítsd a mondatokat angolra!

A néző nem akarta elhinni, hogy a csapat elveszítette a meccset.

Ha néző lennék, nem kiabálnék.

A nézők hazamentek, miután betörték a kirakatokat.

Egy néző telefonált, hogy nem találja a barátait.

Írj 3 saját példát.

