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and HANGSÚLYOS ALAK: (end) /ænd/ HANGSÚLYTALAN ALAK: (önd, ön) / ə nd/ / ə n/ - két 

szót,mondatrészt, gondolatokat köt össze - és (boys and girls - fiúk és lányok): Boys and 

girls are in the classroom. – Fiúk és lányok vannak az osztályteremben. 

●●● 

bad (bed) /bæd/ - arra mondjuk, ami kárt okoz, kellemetlen –rossz: The weather 

is bad today. – Ma rossz idő van. 

●●● 

big (big) /bɪg/ – méretét, vagy menniségét tekintve nagy: Look at this big cake. 

– Nézd ezt a nagy sütit! 

●●● 

boy /bɔɪ/ (boj) - hímnemű gyermek, de nagyon sokszor ma már bármilyen korú 

hímnemű személyre mondják – fiú: This boy goes to school on weekdays. – Ez a fiú 

iskolába jár hétköznapokon. 

●●● 

book /bʊk/ (buk) - oldalak sora, amelyet összefűztek, és borítóval ellátott. 

Írhatsz bele vagy elolvashatod – könyv: How many books have you got? – Hány könyved 

van? 

●●● 

cat (ket) /kæt/ - négylábú kis állat, ami nyávog, madarakra, egerekre vadászik, 

és az emberek gyakran tartják háziállatként – macska: My cat is sleeping in front of the fire. 

– A macskám a tűz előtt alszik. 
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●●● 

chair (cseör) brit angol: /tʃeər /  amerikai angol: (cser) /tʃer/ 

olyan ülőalkalmatosság, aminek általában négy lába van, és van olyan is, aminek két karfája 

van – szék: That chair is not comfortable. – Az a szék nem kényelmes. 

●●● 

child (csájld) /tʃaɪld/ többes szám: children - az aki még nem felnőtt - 

gyerek, gyermek: This child has got a new bike. – Ennek a gyereknek új bicaja van. 

●●● 

church (csőrcs) /tʃɜːtʃ/ - keresztény vallási ceremóniákra épült épület –

 templom: Does your mother go to church every week? – Édesanyád minden héten jár 

templomba? 

●●● 

cup (káp) /kʌp/  - kis kerek edény, fogantyúval az oldalán, amiből általában 

kávét, teát iszunk – csésze: John drinks three cups of coffee every day. – John naponta 

három csésze kávét iszik. 

●●● 

doctor (dáktör) /ˈdɒk.tər / - az a személy, akinek az a munkája, hogy beteg 

embereket gyógyítson – orvos: You should see that doctor about that headache. – Azzal a 

fejfájással el kellene menned orvoshoz. 

●●● 
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dog (dog) brit angol: /dɒg/ amerikai angol: /dɑːg/ - ugató házikedvenc – kutya: 

My dog is always in the neighbour’s garden. – A kutyám mindig a szomszéd kertjében van. 

●●● 

door (dór) /dɔːr / - szobába, lakásba stb. belépésnél ezt nyitjuk, illetve csukjuk –

 ajtó: Could you open the door, please? – Kinyitnád az ajtót? 

●●● 

fridge (fridzs) /frɪdʒ/ - olyan elektromos konyhai berendezés, amely hidegen tartja 

ételeinket – hűtő: There is no food in the fridge. – Nincs étel a hűtőben. 

●●● 

 girl /gɜːl/ (görl) - nőnemű gyermek vagy fiatal nő, főleg ha még iskolás – lány: 

Do you often meet that girl? – Gyakran találkozol azzal a lánnyal? 

●●● 

glass (glász) brit angolban: /glɑːs/ amerikai angolban: /glæs/-ivásra szolgáló 

tárgy, ami készülhet üvegből, műanyagból stb – pohár: She is pouring some water into the 

glass. – Vizet tölt a pohárba. 

●●● 
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good (gud) /gʊd/ valami olyasmire mondjuk, ami kellemes, mint pl valaminek az 

íze, vagy ami érdekes, pl egy könyv, vagy film  - jó: The weather is good today. – Jó idő van 

ma. 

●●● 

 hamburger  /ˈhæmˌbɜː.gər/ (hembörgör) - kerek,lapos alakú,marhahúsból 

készült húspogácsa, amit két fél zsemle közé tesznek, és sokféleképpen ízesítenek –

hamburger: I ate a very good hamburger in that restaurant. – Nagyon jó hamburger ettem 

abban az étteremben. 

●●● 

happy /ˈhæp.i/ (hepi) - örömet, elégedettséget mutat, vagy így érez - boldog, 

vidám: I’m so happy to see you. –  Olyan boldog vagyok, hogy látlak. 

●●● 

hat (het) /hæt/ - öltözékünk azon része, amit a fejeden hordasz – kalap: Put on 

your hat, it’s cold outside. – Vedd fel a kalapod, hideg van kinn! 

●●● 

 here brit angol:  /hɪər/ /hɪr/ (hiö) – itt (ezen a helyen): Where is my 

hamburger? – It’s here. / Hol van a hamburgerem? – Itt van. 

●●● 

house (háusz) /haʊs/ - olyan épület, amelyben általában egy család lakik – ház: 

There are four rooms in our house. – Négy szoba van a házunkban. 

●●● 
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Hungarian (hán'gériön) /hʌŋˈgeə.ri.ən/ - magyar: You can buy a lot of good 

Hungarian food. – Sok jó magyar ételt vehetsz. 

●●● 

hungry (hángri) /ˈhʌŋ.gri/ - élelemre van szüksége - éhes: I am always hungry 

when I get home. – Mindig éhes vagyok, amikor hazaérek. 

●●● 

lamp (lemp) /læmp/ - fényt adó eszköz – lámpa: My lamp is broken. – A 

lámpám elromlott. 

●●● 

man /mæn/ (men) - felnőtt, hímnemű emberi lény – férfi: What is that man 

doing? – Mit csinál az a férfi? 

●●● 

nice (nájsz) /naɪs/ vonzó, kellemes, jó ránézni – szép: These flowers are so 

nice. – Ezek a viragok olyan szépek. 

●●● 

now (náú) /naʊ/ - nem a múltban vagy a jövőben, hanem a jelenben -

 most (például, ha a képre nézel, láthatod, hogy most éppen mit csinálnak: most zenélnek): 

They are playing music now. – Éppen zenélnek. 

●●● 
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office (afisz) brit angol: /ˈɒf.ɪs/ amerikai angol: /ˈɑː.fɪs/ - olyan helység, szoba, 

ahol valakinek van íróasztala. Itt dolgozik egyedül vagy másokkal – iroda: I didn’t leave the 

office until 10 last night. – Este tízig nem mentem el az irodából. 

●●● 

photo /ˈfəʊ.təʊ/ (fóútóú) fényképezőgéppel készült kép - fénykép, fotó: He 

takes a lot of photos of his children. – Sok fényképet készít a gyerekeiről. 

●●● 

poor Br: (pór) /pɔːr/ US: (púr) /pʊr/ – akinek kevés pénze, vagy tulajdona van: 

szegény: He comes from a poor family. – Szegény családból származik. 

●●● 

pretty Br: (priti) /ˈprɪt.i/ US: (pridi) /ˈprɪt ̬i/- jó ránézni, kellemes a szemnek – 

csinos: John’s got a pretty daughter. – Johnnak csinos lánya van. 

●●● 

red (red) /red/- a vér színe is ilyen - piros, vörös: This red pepper is so hot. – 

Ez a piros paprika nagyon csípős. 

●●● 

restaurant (resztörant) /ˈres.trɒnt/ - az a hely, ahol ételeket készítenek és 

szolgálnak fel a vendégeknek – étterem: Let’s go into that restaurant to eat something. – 

Menjünk be abba az étterembe, és együnk valamit! 
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●●● 

rich /rɪtʃ/ sok pénze, vagy sok tulajdona van – gazdag: I don’t know any rich 

men in this town. – Nem ismerek egy gazdag embert sem ebben a városban. 

●●● 

school (szkúl) /skuːl/ - az a hely, ahol a gyerekek oktatásban részesülnek –

 iskola: My little brother doesn’t want to go to school. – A kisöcsém nem akar iskolába 

menni. 

●●● 

shelf (self) /ʃelf/ többes szám: shelves - általában a falhoz vagy egy szekrény 

belsejéhez rögzített lapos, széles deszka, amelyre különböző dolgokat pakolunk, pl. 

könyveket – polc: The shelf is full of books. – A polc tele van könyvekkel. 

●●● 

street (sztrít) /striːt/ - olyan út a városokban, amelynek két oldalán épületek 

vannak, és amelyek elég közel vannak egymáshoz – utca: Mary’s house is in Gold street. – 

Mary háza a Gold utcában van. 

●●● 

student (sztjúdönt) brit angol: /ˈstjuː.dənt/ amerikai angol: /ˈstuː.dənt/ - olyan 

személy, aki főiskolán, egyetemen tanul, vagy általában tanul valahol – tanuló: He was a 

student at the university of Milano. – A milánói egyetemen volt diák. 

●●● 
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table (téjbl) /ˈteɪ.bl /̩ - lapos felszínnel rendelkező tárgy, aminek általában négy 

lába van, és dolgokat teszünk rá – asztal: Put that book on the table. – Tedd a könyvet az 

asztalra! 

●●● 

teacher (tícsör) /ˈtiː.tʃər/ - az a személy, aki iskolában vagy egyetemen tanít –

 tanár: A lot of teachers teach here. – Sok tanár tanít itt. 

●●● 

television ('telivizsön) /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/ - olyan műszaki cikk, aminek segítségével 

különböző műsorokat nézhetünk: filmeket, híreket  stb. –televízió: Is there anything 

interesting on television tonight? – Van valami érdekes a tévében ma este? 

●●● 

thin (thin) /θɪn/ – zsírtalan, semmi kövérséget nem tartalmazó – sovány, 

vékony: She doesn’t eat a lot, because she wants to be thin. – Nem eszik sokat, mert vékony 

akar lenni. 

●●● 

this /ðɪs/ (zhisz) - közelben lévő dologra, személyre mutatunk rá – ez: This is 

your heart. – Ez a szíved. 

●●● 

ugly (ágli) /ˈʌg.li/ - nem jó ránézni, nem vonzó – csúnya: This animal is ugly. – 

Ez az állat csúnya. 

●●● 
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umbrella /ʌmˈbrel.ə/ (ám'brelá)az a tárgy, ami véd az eső ellen -  ernyő: I left 

my umbrella on the bus last week. – A múlt héten a buszon hagytam az ernyőm. 

●●● 

wall (wól) /wɔːl/ US: /wɑːl/ - függőlegesen felépített dolog, ami körülvesz valamit, 

vagy elválaszt egymástól szobákat – fal: The walls in this flat are thin. – A  falak ebben a 

lakásban vékonyak. 

●●● 

what? (wát) /wɒt/ - kérdőszó, amit arra használunk, hogy információt tudjunk 

meg emberekről, dolgokról - mi, mik: What is your favourite food? – Mi a kedvenc ételed? 

●●● 

white (wájt) /waɪt/ - a frissen hullott hó, vagy a tej színe –fehér: Everything is 

white in winter. – Minden fehér télen. 

●●● 

window (windóú) /ˈwɪn.dəʊ/ - falba épített, üveggel befedett rész épületben, 

járműben, hogy beengedje a fényt, levegőt – ablak: You should clean the window. – Le 

kellene takarítani az ablakot. 

●●● 

woman /ˈwʊm.ən/ (wumön) - felnőtt, nőnemű emberi lény – nő: Barbara’s a 

really nice woman. – Barbara nagyon szép nő. 
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●●● 

yes (jesz) /jes/ - ezt a szót használjuk, ha például egyetértünk valamivel, vagy 

hajlandóak vagyunk valamit végrehajtani, de  arra is használjuk, ha hajlandóak vagyunk 

valakire odafigyelni, vagy valamit megtenni neki - igen, persze: Do you like chocolate? – 

Yes, I do. /Szereted a csokit? – Hát persze. 


