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GREETINGS - KÖSZÖNÉSEK 

 
Good morning ! Jó reggelt ! 
Good afternoon ! Jó napot ! 
Good evening !  Jó estét ! 
Good night !  Jó éjszakát ! 
Goodbye !  Viszontlátásra ! 
Bye-bye !  Viszlát ! 
See you later !  Később találkozunk ! 
Hello !Hi !  Szia ! 

 

VOCABULARY – GYAKRAN HASZNÁLT KIFEJEZÉSEK 

Yes    Igen   
No    Nem 
Please    Kérem  
Thank you !, Thanks !  Köszönöm 
What’s your name ?  Mi a neved ? 
My name is …   A nevem… 
How are you ?   Hogy vagy ? 
I’m fine, thanks.  Kösz, jól. 
Nice to meet you !  Örülök a találkozásnak ! 
How do you do !  Örvendek ! 
prison    börtön 
prisoner   fogvatartott 
prison officer   börtönőr 

 I don’t know.   Nem tudom. 
 Sorry !    Bocsánat !  



SZEMÉLYES NÉVMÁSOK (ÉN, TE, Ő) ÉS A LÉTIGE (LENNI) 
RAGOZÁSA 

POSITIVE/ÁLLÍTÓ MONDATOK 

 

I am a doctor. 
from Szeged. 
from Hungary. 
tall. 
hot. 
old. 
young. 
near the house. 

You are 
He 
She  
It 

 
is 

We  
You  
They 

 
are 

 
I am = I’m   We are = we’re 
You are = You’re   They are = they’re  
He is = he’s 
She is = she’s 
It is = it’s 
 

Helyettesítse be a létige megfelelő formáját a mondatba ! 

I ………. 37 years old. 
You ……… old. 
They ………. English students. 
We ………. Hungarian. 
She ………. a football player. 
It ……….. a prison. 
He ……… in the house. 

They ……….. Mexican. 
We ……….. in bed. 
This …….. a good book. 
My book ……… on the table. 
Mary and Kate …….. on holiday. 
The Smiths ………. in England. 
The cat ………. under the table. 

 

NEGATIVE/TAGADÓ MONDAT 

 

I am not old. 
young. 
from England. 
near the house. 
from Budapest. 
 

 You are not 
He  
She  
It 

 
is not / isn’t 

We 
You 
They 

 
are not / aren’t 

 
I am not old = I’m not old. 
You are not young = You aren’t young. 



He is not from England = He isn’t from England. 
We are not from Budapest = We aren’t from Budapest. 
They are not near the house = They aren’t near the house. 
 

Írja le a fenti mondatokat tagadó formában is! 

I ………. 37 years old. 
You ……… old. 
They ……….English students. 
We ……….Hungarian. 
She ………. a football player. 
It ……….. a prison. 
He ……… in the house. 

They ………..  Mexican. 
We ……….. in bed. 
This …….. a good book. 
My book ………  on the table. 
Mary and Kate …….. on holiday. 
The Smiths ………. in England. 
The cat ……….  under the table. 

 

Szóbeli feladat 1.  

Alkossanak párokat ! Mondjanak magukról 3 állító és 3 tagadó mondatot (I am…). A pár másik 
tagjának majd ugyanezt el kell mondania a csoport előtt (He is…, She is… szerkezet használatával).  

 

Szóbeli feladat 2.  

A kivetített képeken látható személyek megtekintését követően fogalmazzanak meg kérdéseket és 
rövid válaszokat, állító és tagadó mondatokat. 

 

QUESTIONS/KÉRDÉSEK 

 

 
 
 
Where 
 

am I  
 
 
from? 

are you 
 
is 

he 
she  
it 

 
are 

we  
you 
they 

 
For example: 
How are you? 
What is your name? 

Where is she? 
Where are they from? 

 



MONDATFORDÍTÁSI GYAKORLATOK 

Magyar vagyok. 
Tanuló vagyok. 
Angol vagy. 
A kutya a házban van. 
Jól vagyok, köszönöm. 
Jól vannak. 
A gyerekek a ház mellett vannak. 
A férfi a nő mellett van. 
Nem vagyok házas. 
Magyarország Szlovákia alatt, és Ausztria 
mellett van. 
A tea a konyhában van. Szomjasak vagytok ? 
A reggeli az asztalomon van. 
A vacsora az asztalodon van. 
Fáradt vagyok, de nem vagyok álmos. 
Az élet nehéz. 
Az életed a kezedben van. 
Az étel és az ital a konyhában van. 
Este van, moziban vagyunk. 
Az osztály szabadságon van nyáron. 
A testvérem a szobában van. 
A szülők az iskolában vannak. 
A pénzed az én tárcámban van. 
Az apád vagyok. 
A házban a fürdőszoba a konyha mellett van. 
Peter a barátom, és ez itt az ő háza. 
Ausztriában van, nyaral. 
Peter és John Angliából származik. 
Angelina hires, amerikai színésznő. 
Moziban vagyunk. 
A börtön nagy. 
A zárka kicsi. 
A börtönőr erős. 
A bűnöző /fogvatartott/elkövető rossz. 
 
 
 



LISTENING COMPREHENSION/SZÖVEGÉRTÉSI GYAKORLAT 

(New Headway Elementary – Second Edition) 

Mutatkozzon be. 

I’m Ali.  

I’m … 

… 

Mondja el a többiek nevét az osztályban ! 

You’re Susan. 

You’re … 

He’s … 

This is …. 

Hallgassa meg a következő párbeszédet. T1.1. 00:22 – 00:54 

- Hello. My name’s Paula. What’s your name? 

- Rosa. 

- Where are you from, Rosa? 

- I’m from Chicago. 

Hallgassák meg újra és ismételjék a mondatokat! 

Most egészítse ki a szöveget!  

- Hello. My ………………….. Richard. What’s …………………………….? 

- Kurt. 

- ……………… are you …………, Kurt?  

- …………………………….. Hamburg. ……………… you from? 

- ……………………… ………. London.  

Most hallgassa meg és ellenőrizze le! T.1.2.  00:59 – 01:37 Ismételjék a szöveget! 

Hallgassák meg és ismételjék a következő országneveket: T1.3. 01:44 – 03:17 

the USA 

Spain 

France 

Egypt 

Russia 

England 

Brazil 

Japan 

Mexico 

Germany 

Italy 

Hungary 



 

Az alábbi képeken látható személyekről alkosson mondatokat. Használja az előző feladatban található 

országneveket.  

 

This is John. 

He is from ……………………….. 

 

…………………… Michael. 

……………from…………….. 

 

 

…………………………. Francesca. 

………………………………………. 

 

……………………………. Marie. 



……………………………………… 

 

 

…………………………..Gyou and Akimi. 

……………………………………………………. 

 

……………………………….. Gretchen. 

………………………………………… 

 

Mondatokat fog hallani. Húzza alá, amelyiket hallja! T.1.4. 03:20 – 04:15 

1. He’s from Spain. 

She’s from Spain. 

2. What’s her name? 

What’s his name? 

3. There are from Brazil. 

They’re fromBrazil. 

4. Where’s he from? 

Where is she from? 

5. His a teacher in Italy. 

He’s a teacher in Italy. 

 

Hallgassa meg és olvassa az alábbi szöveget. T.1.5. 04:18 – 05:07 

My name is Rafael Ramos, and I’m a doctor. I’m 30. I’m married and I have two children. I live in 

a house in Toluca, Mexico. I want to learn English for my job. 

Hallgassák meg újra és ismételjék a mondatokat! 

Hallgassa meg a következő szöveget és egészítse ki a hiányzó szavakkal. T1.6 05:10 – 06:00 



My …………… is Jasmina Camal and ………a student. I’m 19. I …………married. I have one ………… and 

…….. brothers. I live in a flat in Cairo, ……….. I ………. to learn English because it’s an international 

language. 

Hallgassa meg újra és ellenőrizze! 

TRANSFORMING SENTENCES/MONDAT-ÁTALAKÍTÁS 

 

Alakítsa át a táblázat mondatait állító, tagadó és kérdő mondatokkal !  

Your father            a doctor.   

We             good students.   

                you at home ? 

                your best friend ? 

They                 in a lovely garden.   

              he a farmer ? 

Doris                a beautiful girl.   

Jack and Jill                      very 

good friends. 
  

                  Myke Tyson a boxer ? 

It                    a white rose.   

 
Colombo                   from 

Hungary. 
 

                    Giovanni from Roma ? 

 

 



PROVERBS- KÖZMONDÁSOK A LÉTIGE HASZNÁLATÁVAL 

 
Facts are facts.  A tények tények, vagyis: a tények makacs dolgok. 
Enough is enough.  Az elég, az elég, vagyis: ami sok az sok. 
Seeing is believing.  A látás hit, vagyis: hiszem, ha látom. 
Beauty is power.  A szépség hatalom. 
Marriage is a lottery. A házasság lutri.  
A hungry man is an angry man. Éhes ember, mérges ember. 
That is the name of the game. Ez a játszma neve, vagyis: erről van szó ! 
Knowledge is power.  A tudás hatalom. 
The first step towards divorece is getting engaged.  

A válás felé vezető első lépés a jegyesség. 
He is dead drunk.  Hullarészeg. 
He is in deep water.  Mély vízben van, vagyis: benne van a slamasztikában. 
Time is money.  Az idő pénz. 

SZÁMOK 

 
0 - zero 
1 - one 
2 - two 
3 - three 
4 - four 
5 - five 
6 - six 
7 - seven 
8 - eight 
9 - nine 
10 - ten 
11 - eleven 
12 - twelve 
13 - thirteen 
14 - fourteen 
15 - fifteen 
16 - sixteen 
17 - seventeen 
18 - eighteen 

19 - nineteen 
20 - twenty 
21 - twenty-one 
30 - thirty 
40 - forty 
50 - fifty 
60 - sixty 
70 - seventy 
80 - eighty 
90 - ninety 
100 - a hundred 
101 - a hundred and one 
200 - two hundred 
1 000 - a thousand 
1 001 - a thousand and one 
2 000 - two thousand 
1 000 000 - a million 
1 000 000 000 - a billion 

 

Fordítási gyakorlat 

Harmincéves vagyok. 
Az öcsém fiatal. Négy eves. 
Huszonöt évesek vagyunk. 
A telefonszámom ……………….. 
Anyám nem fiatal. 70 éves. 



Apám 65. 
Tíz börtönőr Amerikában van.  
Tizenkét lány az osztályban van.  
Három macska az udvaron van, öt macska a házban van. 
 

  



 VOCABULARY/SZÓTÁR (PRISON/BÖRTÖN) 

INSTITUTIONS 

 

Hungarian Prison Service    Magyar büntetés-végrehajtási szervezet 
Hungarian Prison Service Headquarters  BVOP 
Heves County Remand Prison    Heves Megyei Bv. Intézet 
Márianosztra Strict and Medium Regime Prison Márianosztrai Fegyház és Börtön 
Tököl Juvenile Prison     Tököli Fiatalkorúak Börtöne 
Tiszalök National Prison    Tiszalöki Országos Bv. Intézet 

COMMANDS/PARANCSOK 

What’s the problem? – Mi a gond /probléma ? 
Go to the cell. – Menjen be a zárkába ! 
Stand up. – Álljon fel ! 
Sit down. – Üljön le ! 
Lie down. – Feküdjön le ! 
Come out! – Jöjjön ki ! 
Put your head on the ground. – Tegye a fejét a földre ! 
I will use physical force against you. – Testi kényszert fogok alkalmazni. 
Line up in two rows! – Álljanak kettes sorba! 
Turn around ! – Forduljon meg ! 
Face against the wall! – Álljon a fallal szembe! 
Put your hands up! – Tegye fel a kezét! 
Headcount! – Létszám! 
It’s lunchtime! – Ebédidő. 
I am going to search you and your clothes for forbidden/illegal objects! – Meg fogom motozni, hogy 
van –e önnél tiltott tárgy ! 
I am going to put handcuffs on you! Please cooperate! – Meg fogom bilincselni, kérem működjön 
együtt ! 
Listen to me! – Figyeljen rám ! 

RANKS/RENDFOKOZATOK 

Tiszthelyettesek (Non-commissioned officers): 
Őrmester – Sergeant 
Törzsőrmester – Staff sergeant 
Főtörzsőrmester – Sergeant first class 
 
Zászlósok (warrant officers): 
Zászlós – warrant officer 
Törzszászlós – Senior warrant officer 
Főtörzszászlós – Chief warrant officer 
 



Tisztek (officers): 
Hadnagy – Second Lieutenant 
Főhadnagy – First lieutenant 
Százados – Captain 
 
Főtisztek (Senior officers): 
Őrnagy – Major 
Alezredes – Lieutenant Colonel 
Ezredes – Colonel 
 
Tábornokok (Generals): 
Dandártábornok – Brigadier 
Vezérőrnagy – Major General 
Altábornagy – Lieutenant General 
 

 

  



 BIRTOKOS SZERKEZET 

POSITIVE/ÁLLÍTÓ MONDAT 

 

I have got a bike.  
a big house. 
a small car. 
nice hats. 
two sons. 
three cats. 
beautiful roses. 
good books. 

You have got 
He 
She  
It 

 
has got 

We  
You  
They 

 
have got 

 
I have got= I’ve got 
You have got= you’ve got 
She has got= she’s got 
He has got= he has got 
It has got= it’s got 
We have got= we’ve got 
They have got= they’ve got 
 

Helyettesítse be a have got megfelelő alakját  a mondatokba  !  

1. I   a bike.    It's ……………..bike. 
2. Mum and I   a bike.   It's …………………bike. 
3. The horse   an apple.  It's……………..apple. 
4. John and Max   a car.  It's……………..car. 
5. You    a dog.  It's……………..dog. 
6. Max and you  a house.  It's……………..house. 
7. Brenda   a son.   He is ……………..son. 
8. Lara   a boyfriend.   He is ……………..boyfriend. 
9. I   a dog.    That   dog. 
10. She    a cat.   That is   cat.  
11. We     a car.   That is   car. 
12. They    a bike.   That is   bike. 
13. He     a key.   That is   key.  
14. You    a house.  That is   house. 
15.  She    a pen.   That is   pen. 
16. We     a book.   That is   book. 
 

 

 



NEGATIVE/TAGADÓ MONDAT 

 

I have not 
got 

a bike.  
a big house. 
a small car. 
nice hats. 
two sons. 
three cats. 
beautiful roses. 
good books. 

You have not 
got 

He 
She  
It 

 
has not 
got 

We  
You  
They 

 
have not 
got 

 
I have not got= I haven’t got 
You have got= you haven’t got 
She has got= she hasn’t got 
He has got= he hasn’ got 
It has got= ithasn’t got 
We have got= we haven’t got 
They have got= they haven’t got 
 

Ide egy feleletválasztós gyakszi (is/are vagy have got). 

 

SZEMÉLYES NÉVMÁSOK 

 

I    (én)   me (engem, nekem)  my (enyém)   mine 
You (te)  you  (téged, neked)   your (tiéd)  yours  
He (ő, hímn.)  him    (őt, neki)   his (övé)  his 
She (ő, nőn.)  her    (őt, neki)   her (övé)  hers 
It (ő, az, seml.n.) it (azt, annak)   its (övé, azé)  its 
We (mi)  us (minket, nekünk)  our (miénk)  ours 
You (ti)  you  (titeket, nektek)  your (tiétek)   yours 
They (ők)  them  (őket, nekik)   their (övék)  theirs 
 
Elöljárószók után (mint pl. with, for, of, next to, to) a személyes névmást mindig tárgyesetbe tesszük 
(2. oszlop névmásai)! 
Tehát: 
Megyek veletek iskolába.  -  I go to school with you. 
Megyek velük a boltba.  - I go shopping with them. 

Szeretem őt (fiút).   - I love him. 
Hallgatlak.    - I listen to you. 
Találkozik velünk.   - She meets us. 


