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Az ELO Könyvkiadó Kft. Angol nyelv
középhaladóknak
tananyagsorozatát
azoknak ajánljuk, akik az Angol nyelv
kezdőknek
tananyagsorozatot
már
elsajátították, továbbá mindazoknak, akik
korábban már tanultak angolul és most
magasabb szinten szeretnék folytatni
tanulmányaikat. A tananyagsorozat fő
célja, hogy résztvevője elérje a folyékony
kommunikációt a nyelv használata során, s
egyúttal nyelvhelyessége is fejlődjön.
Tananyagsorozatunk segítségével sikeresen fejlesztheti összes nyelvi készségét, amely
nélkülözhetetlen az angol nyelven való kommunikációhoz mind írásban, mind szóban.
Mivel a tudást számos különböző módon és változatos tanulási technikákkal adjuk
át, a tanulásra vonatkozólag pedig útmutatással szolgálunk, Ön tudatosan és gyorsan
haladhat előre a tanulmányaiban. A leckékben autentikus szövegeket olvashat az angol
nyelvű sajtóból, érdekes témákkal találkozhat, angol dalokat ismerhet meg, amelyek
mindegyike valamilyen nyelvtani szabály elmélyítését és szókincsének bővítését szolgálja.
Így a tananyagsorozat végére megfelelő alapokkal fog rendelkezni a haladó szintre való
továbblépéshez.
 Bárhol, bármikor tanulhat!
Az ELO cégcsoport módszere rugalmasságot biztosít Önnek. Nincs időhöz és
helyhez kötve, így tetszés szerint reggel, napközben, este vagy akár hétvégén is
foglalkozhat a tananyagcsomaggal. Nem kell utaznia sem, és kényelmesen tanulhat
saját otthonában.
 Magántanárok nyújtanak szakmai támogatást!
Az ELO Könyvkiadó Kft. tananyagsorozatának megrendelése mellett lehetősége
van az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított képzés igénybevételére is.
A leckékben található házi feladatokat szaktanárok javítják, akik tanácsaikkal,
javaslataikkal segítik Önt tanulmányai során.
Tegye meg még ma az első lépést a nyelvtudásának fejlesztéséhez!
A próbalecke átlapozása során bepillantást nyerhet az ELO Könyvkiadó Kft.
tananyagsorozatába. Ez a lecke megközelítőleg egy tananyagcsomag felének a
terjedelmével egyezik meg. A próbalecke oldalait úgy válogattuk össze, hogy a
tananyagsorozatban található információkat, feladatokat, érdekességeket, példákat és az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított házi feladatokat mintaként bemutassuk, így megismerheti oktatási metodikánkat is. A próbalecke
a tananyagsorozat különböző leckéiből készített kivonat, melynek segítségével
képet kap a leckék felépítéséről.
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A LECKÉK FELÉPÍTÉSE
Az Angol nyelv középhaladóknak tananyagsorozat 40 leckéből áll, normál tempó esetén tananyagcsomagonként (20 db) fogjuk elküldeni Önnek.
Oktatási célok
Warm-up
Grammar lab
Pronunciation
Communication
Word bank
Language skills

The world of English
Summary
Grammar
Homework
World List



@

ANGOL NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

A tanulás megkezdése előtt elolvashatja, hogy az anyag elvégzésével milyen képességekre tesz majd szert.
Minden egyes lecke „bemelegítéssel” kezdődik, amelynek célja,
hogy bevezessük az olvasmány témakörébe.
Ebben a részben az angol nyelvtan elemeit mutatjuk be, amelyekre a lecke további részei épülnek.
Itt találja a kiejtésre vonatkozó tudnivalókat és gyakorlatokat.
Ebben a fejezetben a kommunikációs képességeket fejlesztjük.
Itt található az új szavak bevezetése és a megfelelő szövegkörnyezetben való gyakorlása.
Ezután következnek a hallás utáni értést, az olvasást, a beszédet
és az írást fejlesztő gyakorlatok, vagyis a megismert tudnivalók
gyakorlati alkalmazása.
Minden második leckében bemutatunk egy-egy országot az angol nyelvterületről, és egyidejűleg ízelítőt adunk az adott térség
kulturális hagyományaiból.
A nyelvtani összefoglalásban átismételjük az adott leckében tanult legfontosabb összefüggéseket.
A házi feladat segítségével ellenőrizheti tudását és elmélyítheti
az aktuális lecke anyagát.
A lecke végén található szótárban összefoglaltuk a leckében előforduló új szavakat.

A TANANYAGCSOMAG HÁZHOZ JÖN
Jelentkezését követően összeállítjuk kezdő tananyagcsomagját, ami a jelentkezéstől számított 14 napon belül megérkezik Önhöz. A csomag tartalmazza az 1-2. leckét és a szükséges kiegészítő anyagokat. Amennyiben a próbahónap alatt a tananyagcsomag elnyerte
tetszését, rendszeres időközönként postai úton kapja meg a soron következő leckéket.

ÜGYFÉLOLDAL
Az ügyféloldalra történő bejelentkezés után intézheti a tananyagsorozathoz kapcsolódó
ügyeit. Többek között lehetősége van a tananyagsorozattal kapcsolatos adminisztráció és
pénzügyek intézésére, új szolgáltatások megrendelésére. Az Európai Levelező Oktatási
Kft. képzésének megrendelése esetén az ügyféloldalról érheti el az Online házi feladat
szolgáltatásunkat is.

A TANFOLYAM BEFEJEZÉSE
Amennyiben részt vesz az Európai Levelező Oktatási Kft. által biztosított képzésen, az
utolsó tananyagcsomagot követően kell papiros vagy online formában kitöltenie a tanfolyam végét jelentő zárótesztet. Amennyiben az összes házi feladatot visszaküldte, és a
záróteszt kitöltése során legalább 51%-os eredményt ért el, akkor kapja kézhez a képzés
elsajátítását tanúsító igazolást.
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Az Angol nyelv középhaladóknak tananyagsorozat tematikája
1. lecke: English around the world.
Átismételjük az angol kezdő tananyagban megtanult igeidőket.
2. lecke: Technology and Communication.
Bemutatjuk, hogyan kell kérdéseket feltenni a why, where,
what, how stb. kérdőszókkal.

21. lecke: Touring the city.
Megtanulhatja a Present Simple és Present Continuous igeidőt
a jövőre vonatkozólag használni.
22. lecke: The world ahead.
Bemutatjuk a Future Simple igeidő helyes használatát. Gyakorolhatja a jövő idő kifejezésére szolgáló szerkezeteket.

3. lecke: Family Fortunes.
Kitérünk a neither, either és both szavak mondatban történő
alkalmazására.
4. lecke: Look alike.
Megtanulhat mondatokat szerkeszteni a Present Simple és a
Present Continuous alkalmazásával.

23. lecke: How does it work?
Áttekintjük nulladik típusú – if you… – feltételes mondatok
alkalmazását.
24. lecke: If I win, I will lower the taxes.
Gyakorolhatja az I. típusú feltételes módot. Tanulhat a
Nagy-Britanniában lévő politikai és választási rendszerről.

5. lecke: Memories.
Ismertetjük a szabályos és rendhagyó igék múlt időben történő
használatát és az used to szerkezet alkalmazását.
6. lecke: Feelings.
Megtanulhat mondatokat szerkeszteni a Past Simple és Past
Continuous igeidőkkel.

25. lecke: Having a hard time?
Bemutatjuk a II. típusú feltételes mondatok használatát. Képes
lesz megkülönböztetni a feltételes mondatok két típusát.
26. lecke: How to behave well?
Áttekintjük a függő kérdések használatát. Elsajátíthatja a Do
you mind… kezdetű udvariassági fordulatok alkalmazását.

7. lecke: Shopping.
Bemutatjuk a few, a few, little, a little szavak helyes használatát.
8. lecke: Banking.
Ismertetjük, hogyan kell alkalmazni az all, most, no, none szavakat. Fejlesztheti a pénzügyekkel kapcsolatos szókincsét.

27. lecke: Unusual places.
Bemutatjuk a Past Perfect igeidő helyes használatát. Fejlesztheti a földrajzzal kapcsolatos szókincsét.
28. lecke: Unusual stories.
Bővítheti az irodalommal kapcsolatos szókincsét. Képes lesz
megérteni különböző irodalmi szövegeket.

9. lecke: Language practice.
Szóbeli és írásbeli feladatokat oldhat meg a both és neither szavak, a used to do, be used to doing szerkezetekkel.
10. lecke: Language practice.
Gyakorolhatja a melléknevek és a határozószók és az elbeszélő
igeidők használatát.

29. lecke: Language practice.
Gyakorolhatja a jövő idő különböző kifejezési módjait, a nulladik és az I. típusú feltételes mondatok használatát.
30. lecke: Language practice.
Gyakorolhatja a II. típusú feltételes módot, és a közvetett kérdés alkalmazását.

11. lecke: Car journeys.
Helyes használata a can, could, may módbeli segédigéket és a
be able to, valamint a be allowed to szerkezeteknet.
12. lecke: Travelling by plane and train.
Tanulhat a must, mustn’t, have to,should, ought to, be supposed
to segédigék alkalmazásáról.

31. lecke: Gossip.
Áttekintjük a függő beszéd szerkezetét. Kiejtési gyakorlatokat
oldhat meg. Képes lesz interjú alapján megírni egy cikket.
32. lecke: TV serials.
Bemutatjuk, hogyan kell kérdéseket és parancsokat/tiltásokat
függő beszédben használni.

13. lecke: Sport.
Helyes használata a mellékneves szerkezeteket közép- és felsőfokban. Bővítjük a sporttal kapcsolatos szókincsét.
14. lecke: Extreme sports.
Áttekintjük a határozószók közép- és felsőfokát. Gyarapíthatja
az extrém sportokkal kapcsolatos szókincsét.

33. lecke: Fit and healthy.
Bővítheti az egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolatos szókincsét.
34. lecke: Sleep well.
Elsajátíthatja a gerund alakok elöljárószók után és alanyként
való használatát.

15. lecke: The press – politics, crime.
Növelheti a sajtóval, a politikával és a bűnözéssel kapcsolatos
szókincsét.
16. lecke: Leisure time.
Ismertetjük a Present Perfect Continuous igeidő helyes használatát.

35. lecke: How coffee is made.
Áttekintjük a szenvedő szerkezet használatát jelen és jövő időben.
36. lecke: Discoveries
Elsajátíthatja a szenvedő alak használatát a megismert igeidőkben, és begyakorolhatja a különféle hangcsoportok kiejtését.

17. lecke: Must love dogs.
Gyarapíthatja a reklámok és hirdetések témakörére vonatkozó
szókincsét.
18. lecke: What business are you in?
A jelzői mellékmondatokra vonatkozó nyelvtani feladatokat
oldhat meg. Fejlesztheti az üzleti élettel kapcsolatos szókincsét.

37. lecke: Luck is blind.
Ismertetjük a wish / if only / it’s time / I’d rather … kifejezésekkel alkotott szerkezetek használatát.
38. lecke: Catastrophes and ecology.
Megtanulhatja a III. típusú feltételes mondat használatát, a
wish + Past Perfect szerkezetű mondatokat és alkalmazásukat.

19. lecke: Language practice.
Gyakorolhatja a melléknevek és a határozószók ragozását, valamint a módbeli segédigék alkalmazását.
20. lecke: Language practice.
Átismételjük a Present Perfect Simple és Present Perfect Continuous igeidőket. Gyakoroljuk a jelzői mellékmondatokat.

39. lecke: Language practice.
Gyakorolhatja a függő beszéd használatát kijelentő mondatokban, kérdésekben és tagadásokban.
40. lecke: Language practice.
Átismételjük a szenvedő szerkezetet, a III. típusú feltételes módot, az I wish / If only / It’s time, I’d rather… szerkezeteket.
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LESSON 1
English around the world
Pipálja ki r, ha megtanulta:
q

hogyan kell az igék megfelelõ formáit használni a Present Simple, Present
Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple igeidõkben,

q

hogyan kell megkülönböztetni és megfelelõen alkalmazni a speak, say, tell, talk szavakat,

q

hogyan kell angolul mondani az országokat és nemzetiségeket,

q

hogyan kell rövid feljegyzést készíteni a hallott szöveg alapján,

q

hogyan kell felelni a kérdésekre a hallott/olvasott szöveg alapján.

Warm-up
Minden lecke
„bemelegítéssel”
kezdődik, melynek
célja, hogy bevezessük
a lecke témakörébe.

Exercise 1

Match the numbers and the sentences.

Néhány adattal szolgálunk az angol nyelv világban elfoglalt helyére

vonatkozóan. Mit gondol, melyik információhoz illenek a megadott számok?

1. The number of people who speak English as their first language. ____
2. The percent of international organizations which use English as their main language. ____
3. The number of countries where English is the main language. ____

a)

30

b)

90

c)

400 million

–5–

(1. lecke, 5. oldal)
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Exercise 22

a. Listen and then read the text carefully.

A hanganyag
meghallgatására a
tananyagsorozat megrendelését követően nyílik
lehetősége.

Hallgassa meg a szöveget, majd olvassa el figyelmesen.

English is more multicultural than any other language. It has
taken words from other languages such as Latin, Greek,
Anglo-Saxon, Norse, French and others for a thousand years and
today it contains words from 350 other languages. There are
about 300,000 words in the English language.
English is the main language in 30 countries and there are about
375 million people who speak it as their first language. In many countries in Asia and Africa, there
are hundreds of dialects. And these countries often use English as a common language. Therefore,
English is used in over 70 countries as an official language and is a second language for about 350
million people. English is the top language for tourism and travel
and is used in business and science. 80 percent of the world’s
Internet sites are in English.
There are still new words being added to the language. This is the
result of the creation of specialized English such as Aviation
English and Internet English. Also some countries, where English is
used as a second language, create their own English words.
Today English is a global language.

b. Answer the questions aloud.

Feleljen hangosan a kérdésekre.

1. Why is English a multicultural language?
2. Why is it used in some countries as
a common language?
3. Why do people learn English?

Tanácsot adunk
a tanulási technikához.

English is multicultural,
because it has taken words from
other languages such as Latin,
Greek, Anglo-Saxon, Norse, French
and others.

4. Why are new words still added to the language?
5. How many people speak English as their
second language?
Study tip
Ne felejtse el, hogy a tanulás folyamán sokat kell hangosan beszélnie. Ily módon
nemcsak a kiejtést gyakorolja, hanem a kiejtett mondatokat is jobban megjegyzi.

Ellenõrizze az új szavakat a Glossary-ben.

Glossary

23

multicultural
Latin
Anglo-Saxon
Norse
contain
main
dialect
common
be used
second
add
creation
Aviation English
Internet English
global

/ÄmçltiÊkçltÆêrêl/
/Êlÿtðn/
/ÄÿõglêäÊsÿksn/
/néÃs/
/kênÊteðn/
/meðn/
/ÊdaðêÄlekt/
/Êkîmên/
/bi: juÃzd/
/Êsekênd/
/ÿd/
/kriÊeðÆn/
/eðviÊeðÆn ÄðõglðÆ/
/Êðntênet ÄðõglðÆ/
/Êglêäbl/

multikulturális
latin (nyelv)
angolszász
ónorvég (nyelv)
tartalmaz
fõ
nyelvjárás
közös
használják, használt
második
hozzáad
teremtés, alkotás
a repülésben használt angol
az interneten használt angol
globális

– 16 –

(1. lecke, 16. oldal)
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The world of English
Az egyik leghíresebb angol uralkodó VIII. Henrik. Hírnevét fõként annak köszönheti, hogy hat felesége volt. Olvassa el a szöveget, s további részleteket fog megtudni többé vagy kevésbé szerencsés kapcsolatairól.

Ízelítőt adunk
egy-egy ország
kultúrájából,
nevezetességeiből.

„If a lion knew his strength, it were hard for any man to hold him.“
- Sir Thomas More of Henry VIII

34

Exercise 43

Listen to the recording then read the story of Henry VIII and his six wives.

HENRY VIII AND HIS SIX WIVES
Henry VIII – one of the most famous English
kings – was born on 28th June 1491, as the
second son of Henry VII and Elizabeth of York.
He became king in 1509 after his brother Prince
Arthur’s death. In his youth Henry was athletic:
extremely fond of hunting and tennis. He was very
intelligent, spoke good French, Latin and Spanish.
Henry liked writing both books and music. He was
a good player of many instruments and a composer.
He was also very religious.
Nowadays, Henry VIII is mainly known for his six marriages. He
married his first wife – Catherine of Aragon – for political reasons, just
after he became king. They had a daughter – Mary I. By the end of the
1520s Henry’s wife was in her forties and they still didn’t have a son.
The king was really desperate to have a male heir.
He fell in love with Anne Boleyn, the sister of one of his many
mistresses, so he decided to divorce Catherine and tried to persuade
the Pope to allow him to do that. However, the Pope said ‘no’. So
Henry VIII took England out of the Roman Catholic Church and made
himself head of the Church of England. This was the start of
Protestantism in England.
In 1533, he married Anne Boleyn. Henry hoped finally to have a male
heir. His wife gave birth to another daughter, Princess Elizabeth.
Henry decided to get rid of Anne. She was executed for adultery in
1536.
In 1537, the king married his third wife – the kind-hearted Jane
Seymour. She finally gave birth to a son who later became Edward VI.
Jane, however, died 12 days after the child’s birth in 1537.
He married his fourth wife, a German princess, Anne of Cleves for
political reasons and soon divorced her. This marriage ended because
Anne deliberately made herself unattractive so that she could be
free to re-marry her sweetheart.
In 1540, Henry VIII married the beautiful and ambitious Lady
Catherine Howard, but she also was executed for adultery. His last
wife – Catherine Parr outlived him and died in 1548. None of the last two
wives gave birth to any children. King Henry VIII died on 28th
January 1547. To some, Henry VIII was a strong and ruthless ruler.
But he left the country in a weak and uncertain state.

– 28 –

(6. lecke, 28. oldal)

7

PRÓBALECKE

ANGOL NYELV KÖZÉPHALADÓKNAK

Communication
Fejlesztjük a
kommunikációs
készségét.

Word bank
Ismerkedjen meg a pénzügyekkel és a bankszektorral kapcsolatos szókinccsel.

Exercise 29

32

Listen and repeat.
VERBS CONNECTED WITH MONEY:
TYPES OF MONEY:

borrow

/Êbîrêä/

kölcsönkér

change

/tÆeðnd¹/

(át)vált
(pénzt)

deposit

/dðÊpîsðt/

számlára befizet,
bankba betesz

(bank)note

/bÿõkÊnêät/

bankjegy

cheque-book

/ÊtÆek bäk/

csekkfüzet

coin

/kîðn/

pénzérme

credit card

/Êkredðt ÊkïÃd/

hitelkártya

inherit

/ðnÊherðt/

örököl

debit card

/Êdebðt ÊkïÃd/

bankkártya

invest

/ðnÊvest/

befektet

deviza

lend

/lend/

kölcsönad

lose

/luÃz/

veszít

owe

/êä/

tartozik
vkinek

pay off

/Äpeð Êîf/

kiegyenlít
(tartozást)

save

/seðv/

megtakarít

spend

/spend/

költ (pénzt)

waste

/weðst/

(el)pazarol,
elfecsérel

withdraw

/ÄwðùÊdréÃ/ felvesz
(pénzt számláról)

foreign currency /Êfîrðn Êkçrênsð/

BANKS:
bank loan

/Êbÿõk lêän/

kölcsön, hitel

cash point

/ÊkÿÆ Êpîðnt/

bankjegykiadó
automata

overdraft

/ÊêävêÄdrïÃft/

hiteltúllépés

balance

/Êbÿlêns/

egyenleg

bank statement /Êbÿõk ÊsteðtÄmênt/ számlakivonat
current account /Êkçrênt êÊkaänt/

folyószámla

debt

/det/

adósság

interest rate

/Êðntrêst reðt/

kamatláb

mortgage

/ÊméÃgðd¹/

jelzálog

PIN (Personal
Identification
Number)

/pðn/

PIN-kód

savings account /Êseðvðõz êÊkaänt/

!

takarékszámla

Ne feledje, a mortgage, debt, foreign szavakban néma
betûk is vannak!

– 22 –

(8. lecke, 22. oldal)
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Exercise 5

Listen to the telephone conversation and fill it in with the right expressions.
A: Model Agency International, Sophie Cordell speaking.
B: Good morning, Susan Charadon. ________________
________________________.
A: _________________.
B: Thank you.
A: I’m afraid his line is engaged at the moment.
__________________________.
B: Yes, please. I’m phoning about the American Princess competition. I received
a letter from your agency to contact you if I’m interested in coming to
the interview. I want to confirm that.
A: _________________________________.
B: Thank you, bye.

Speaking
Exercise 6

a. You belong to the Green Party. Express your opinion about each
of the topics: (use – I believe, I think, I feel…)

Képekkel, ábrákkal
megkönnyítjük
a szövegértést.

Using water at home

Smoking in public places

Sorting rubbish

Renewable energy

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

b. Agree or disagree with these statements. Give reasons.
People shouldn’t keep
exotic animals at home.

Dogs should be kept
on a lead.

Children should start
school at the age of five.

People shouldn’t drive
cars in the town centre.

_____________________
_____________________
_____________________

_____________________
_____________________
_____________________

______________________
______________________
______________________

_____________________
_____________________
_____________________

–3–

(9 lecke,
l k 33. oldal)
ld l)
(9.
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LESSON 14
Extreme sports
Pipálja ki r, ha megtanulta:
q
q

a határozószók közép- és felsõfokát,
az extrém sportokkal kapcsolatos szókincset,

valamint, ha
q
q

megért írott és hallott szövegeket,
képes extrém sportok tekintetében megnyilatkozni.

Warm-up
Exercise 26

a. Are you a sport fan? Test your knowledge in this quiz. Then check your answers in the key.

Feladatainkon
keresztül elmélyítheti
nyelvtudását.

– 18 –

(14. llecke,
18. oldal)
(14
k 18
ld l)
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Exercise

5

Fill in the gaps with been or gone. Then listen to the recording.
gone
1. He has __________
swimming. He’ll be back at about 6 o’ clock.
I have __________ shopping. I have bought everything.
She has __________ to New York. She came back last week.
We have __________ abroad many times.
Have you __________ to the new art gallery? They say it’s fantastic.
I haven’t __________ to the theatre this week.
They have __________. They left five minutes ago.
Has he __________ yet? I wanted to talk to him.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A fontos szabályokat
kiemeljük.

!

Jegyezze meg! Azt mondjuk:
I have been to London.
– Londonban voltam.

Fontos a Present Perfect és a Past Simple igeidők megkülönböztetése is.
Exercise

6

Decide if these sentences are correct or not. Correct the wrong ones.
1.

They’ve never been to the seaside.
Correct

2.

He has always want to be a doctor.

3.

She found it out today.

4.

She’s gone to the theatre twice
this month.

7.

Last year we sold our house and bought
a flat in the city.

8.

I have never tried any dangerous sports.

9.

Did you sleep well last night?

10. When have you come here?
5.

6.

They have been together since
primary school.

11. It started three hours ago.

How long do you have this car?

–4–

(15. lecke, 4. oldal)
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Glossary

16

A leckében előforduló új szavakat
miniszótárban
gyűjtjük.

heritage
foundation
blend
feature
outstanding
artifact
mighty
to-die-for
shod
settler
tribal
ribs

/Ęherđtđdą/
/ĘfaändeđĆęn/
/blend/
/ĘfiĂtĆę/
/aätĘst˙ndđő/
/ďĂtđĘf˙kt/
/Ęmađti/
/tę Ędađ fę/
/Ćîd/
/Ęsetlę/
/Ętrađbęl/
/rđbz/

örökség
alap
(össze)keveredik, vegyül
tulajdonság, vonás
kiemelkedő, kimagasló
kezdetleges műalkotás, tárgyi lelet
hatalmas, erős
gyilkos (melléknév)
megpatkolt(at)
telepes
törzsi
bordák

Writing
Exercise

17

Look at the attractions and write a two-day itinerary.

BIG BEN

DOWNING
STREET

ST. PAUL’S
CATHEDRAL

TOWER BRIDGE

THE LONDON
EYE

The itinerary is as follows:
We start our trip with a sightseeing tour round the city.
On the first day we...

WESTMINSTER
ABBEY

LONDON STREETS

THEATRE ROYAL
HAYMARKET

– 11 –

(21. lecke, 11. oldal)
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The world of English
Exercise

37

Look at the pictures and match the names with the pictures.

Az adott témakör minél
változatosabb feldolgozását tartjuk szem előtt az
oldalak összeállításánál.

1.

THE STATUE OF LIBERTY

Exercise

2.

3.

CENTRAL PARK

THE EMPIRE STATE BUILDING

38

Look at the quiz about New York and try to choose the right answer. Then read the text in the next
exercise and check the answers.

1. New York was once called:
a.
b.
c.

 New Amsterdam
 New Rotterdam
 New Luxemburg

4. The famous square in New
York is called:
a.
b.
c.

 Trafalgar Square
 Times Square
 Rockefeller Square

2. New York is also nicknamed:
a.
b.
c.

 the Big Banana
 the Big Apple
 the Big Orange

5. Broadway is famous for its:
a.
b.
c.

 theatres
 shops
 museums

3. Taxis in New York are called:
a.
b.
c.

 black taxis
 yellow cabs
 yellow taxis

(22 lecke,
l k 24
ld l)
(22.
24. oldal)
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CULTURE
“Culture just seems to be in the air, like
part of the weather,” the writer Tom Wolfe
said about New York City.
The city has more than 2,000 arts and
cultural organizations and more than
500 art galleries of all sizes. Greenwich
Village, in Manhattan, is the centre of
many cultural movements.
Carnegie Hall and the Metropolitan
Museum of Art were built in the 19th
century by wealthy industrialists and became major cultural institutions that would become
internationally established. The advent of electric lighting led to elaborate theatre
productions, and in the 1880s New York City theaters on Broadway and along 42nd
Street began showing a new stage form that came to be known as the Broadway musical.
Strongly influenced by the city’s immigrants, these
productions used song in narratives that often
reflected themes of hope and ambition. Today
these productions are the mainstay of the New
York theatre scene. The city’s 39 largest theatres
(with more than 500 seats) are collectively known
as “Broadway” after the main street that crosses
the Times Square theatre district.
Additionally, there are performances of free plays
and music in Central Park and 1,200 free concerts,
dance, and theater events across all five boroughs
in the summer months.

SHOPPING & EATING
New York is a shopper’s paradise; you can find anything and everything in many stores
throughout the city and now you can shop TAX FREE in NYC on clothing and shoes priced
under $110.
Be it the charming streets of SoHo, ever-edgy
NoLita, the emerging Lower East Side, the superstylish Meat Packing District, the wholesale
hub of the Garment Center, the luxurious Fifth
Avenue, the renowned Big Stores — including
Bloomingdales and Bergdorf Goodman — and
everything in-between walking tours delight both
shoppers and sightseers, exploring fascinating
neighbourhoods and distinctive boutiques, while
being treated to architectural highlights, celebrity
gossip and NYC trivia.

– 26 –

(22. llecke,
26. oldal)
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New York’s food culture, influenced by the city’s immigrants and the large number of dining patrons, is diverse. Jewish and Italian immigrants made the city famous for bagels,
cheesecake and New York style pizza. Some 4,000 mobile food vendors licensed by the
city, many immigrant-owned, have made Middle Eastern foods such as falafels and kebabs
standbys of contemporary New York street food. The city is also home to many of the finest
haute cuisine restaurants in the United States.

GETTING AROUND
Getting around New York City is quite
easy, thanks to the city’s sophisticated
transit system that includes buses and
subways, along with the thousands of
taxis - “yellow cabs” and limousines at
your service. There are also ferries,
helicopters, bicycles, and frequent
Amtrak and commuter rail services. And
don’t forget your feet! NYC is a walking
city since it is flat and much of it is on a
grid.

29

b. Listen to the recording.

Glossary

30

fondly
densely
comprise
delight
recognizable
mainstay
advent
borough
grid
trivia
vendor
haute cuisine

/Ęfîndli/
/Ędensli/
/kęmĘprađs/
/dđĘlađt/
/Ęrekęgađzębl/
/Ęmeđnsteđ/
/Ę˙dvent/
/Ębçrę/
/grđd/
/Ętrđvię/
/Ęvendę/
/ęät kwiĘziĂn/

szeretettel
sűrűn
áll vmiből, magában foglal
gyönyörködtet, örömet szerez
felismerhető
fő erősség, oszlop
megjelenés, advent
város
rács, rostély; (térkép)hálózat
hétköznapi dolgok
árus, eladó
kölönleges ételeket kínáló

– 27 –
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Grammar lab
Nézze meg az előző gyakorlat szövegét, és feleljen a következő kérdésekre.
Exercise

22

1. Hány múlt idő szerepelt benne?
2. Melyik időt használta leginkább az elbeszélő a történet elbeszélésére?
3. Melyik időt használta az egymást követő események leírására?
4. Melyik időt használta a más eseményeket megelőző események leírására?
5. Melyik időt használta a háttér megrajzolására?
E részben megtárgyaljuk az Ön által már ismert elbeszélő időket. Most megtanulja használni
őket, és felismerni azt a szövegösszefüggést, amelyben úgy alkalmazzuk őket, hogy az elbeszélés
folyékony és áttekinthető legyen.
Az elbeszélő igeidők a Past Simple, a Past Continuous és a Past Perfect. Egy történet elbeszélésére főként a Past Simple igeidő szolgál, amely a múltban befejezett cselekvéseket ír le.
A Past Continuous igeidőt ellenben arra használjuk, hogy a konkrét események hátterében zajló
cselekvéseket leírjuk, valamint arra, hogy a folyamatosan történő cselekvéseket bemutassuk.

Gyakorlatias tudnivalókat
építünk be a leckébe.

O afternoon a little girl was going through the forest
One
tto her grandmother.

19

As she was walking, a big wolf appeared on her path.
A
Az alábbi feladat elvégzésével idézzük fel, milyen más esetben
setben
használhatjuk a Past Continuous igeidőt.

Exercise

20

23

Use the right tense: Past Simple or Past Continuous. Then listen to the recording.
1. When I

arrived

2. They
3. She
4. Her husband
5. They
6. She
somebody

(arrive) at the party, everybody was dancing (dance).
(meet) while they

(travel) in Greece.

(have) a beautiful dream when somebody
(come in) when she
(watch) TV when the lights
(walk) down the street when she
(follow) her.

(wake) her up.
(kiss) another man.
(go off).
(notice) that

7. She

(cook) dinner when her husband

(arrive).

8. Judy

(still talk) on the phone when we

(leave).

– 17 –
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Exercise

21

24

Look at the pictures and write what the people were doing yesterday at 5 o’clock. Then listen to the
recording.

Beszéd- és íráskészséget
fejlesztő feladataink színesebbé varázsolják a tanulási
folyamatot.
1. Sue was having a drink
with friends.

2. Jim

4. Joanna

5. Lucy
a birthday party.

22

3. Willma and Fred
trough the channel.

.

6. Ted
.

for a walk.

Mint az előző leckéből már tudja, a Past Perfect igeidőt arra használjuk, hogy elválasszunk
egymástól két eseményt, amely a múltban történt, de közülük az egyik csak akkor következett
be, amikor a másik már befejeződött.
By the time the little girl reached her grandma’s house, the wolf had managed
to get there already and eat the grandma.

A Past Perfect, Simple Past és Past Continuous igeidők különbségét a legjobban az alábbi gyakorlat fogja szemléltetni. Nézze meg a három mondatot, és párosítsa velük az alábbi képeket.
Exercise

23

25

Match the pictures with the sentences. Then listen to the recording.

a.

c.

b.
1.

When Susan arrived
home, the children
watched a film.

2.

When Susan arrived
home, the children were
watching a film.

3.

When Susan arrived
home, the children had
watched a film.

– 18 –
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Listening
Exercise

16

16

21

a. Listen to the travel program – Where am I ? – guess which
place is being described.

b. Listen again and read the text. Complete the missing words.
It is not the capital city, but it is the heart of modern Australia and the country’s biggest metropolis with a population of just over four million.
Its unique setting on 1)
a breathtaking harbour and 2)
are complemented by a warm, 3)
climate.

Hanganyagokkal
tesszük változatossá a
kiejtés elsajátítását.

The city was inhabited for tens of thousands of
years by Aborigines, but the arrival of an English
explorer Captain James Cook in 1770 changed all
that. Soon it became a colony for British convicts
and a trading port on the East India route.
Now it is a major international tourist destination
known for its 4)
and
5)
landmarks: the Opera House and the Harbour Bridge. The metropolitan area
is surrounded by national parks, and it contains many
6)
, rivers and inlets.
Exercise

17

22

a. Listen to the story. Do you know what book it is
from? What kind of a story is this? (a detective
story, love story, science fiction, etc.)
b. Answer the questions.
1.

Who called the policeman?

2.

Whose house did the cry come from?

3.

Who came upstairs?

4.

How did they get into the room?

6.

Who did they find on the floor?

5.

Who was in the portrait?

7.

Do you know who it was?

– 15 –
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Grammar summary
1.

Rendszerbe foglaljuk
a lecke ismeretanyagát.

2.

Nincs szabály arra nézve, milyen elöljárószót kell használni egy konkrét ige vagy melléknév után –
ezért a szavakat az őket követő elöljárószóval együtt kell megtanulni.
be keen on

be proud of

be famous for

be interested in

be worried about

be good at

be angry with

be involved in

be tired of

agree with

believe in

apologize for

decide on

succeed in

Melléknevek után és a mondat elején alanyként a gerund alakot használjuk.
I’m keen on playing football.
He’s good at cooking.
Eating apples is good for you.
Speaking English is fun.

3.

Főnevek képzése
Ha az igékhez vagy a melléknevekhez képzőket adunk, főnevet képezünk.
-ment

4.

-ion/tion/sion

govern

–

government

solve

–

solution

invite

–

invitation

appear

–

appearance

important

–

importance

correct

–

correctness

sail

–

sailing

-ation/ition

-ence/ance

-ty/ity

-ness

-ing

Igék képzése
Az angol nyelvben számos igét képezünk úgy, hogy a melléknévhez hozzáadjuk az -ize/ise vagy az
-en képzőt.
short – shorten

special – specialize

deep – deepen

real – realize

– 30 –
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Homework 33-34
Grammar

Házi feladataink
által ellenőrizheti és
elmélyíthei tudását.

1. Read the sentences and decide if they are correct or not. Correct the wrong ones.
a. He apologized of being late.

b. She remembered to see her boyfriend last Wednesday. It was her birthday
and he came to give her a present.

c. If this doesn’t work, try taking anti-nicotine strips.

d. To ski is not so easy to learn.

e. She’s really good in painting.

f. After a few years of working hard, he succeeded in becoming a manager
of the company.

g. He forgot to send the letter to Santa so he didn’t get any presents.

h. I’m very angry for you.

i.

They couldn’t afford buying a flat so they still lived with their parents.

j.

I can’t face to talk to him again.

2. Put the words in brackets in the right forms.
a.

His

b.

turned out to be fatal. (ill)
newspapers is becoming less popular due to the increasing popularity

of the net. (read)
c.

I’d like to apologise for

d.

He seems to be involved in

e.

If I receive the

f.

He’s never succeeded in

g.

She

h.

I have the

so badly last night. (behave)
that picture from the gallery. (steal)
, I’ll definitely go to the party. (invite)
his finals. (pass)

to be an important person. (appearance)
– I’ll start working. (solve)

– 31 –
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