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1–10.
use használ

make csinál, készít
look néz

help segít
go megy

think gondol
read olvas

keep megtart
start elkezd

give ad
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11–20.
play játszik

feel érez
put rak, tesz

set elhelyez, beállít
change (meg)változtat, (meg)változik

say mond
cut (meg)vág

show (meg)mutat
try próbál

check (le)ellenőriz
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21–30.
call felhív

move mozog, költözik
pay fizet
let enged

increase növekszik, növel
turn fordul, válik
ask kérdez, kér

buy vesz
guard véd

hold fog, tart
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31–40.
offer felajánl
travel utazik

cook főz
dance táncol

excuse elnéz, megbocsát
live él

purchase (meg)vásárol
deal üzletel

mean ért, szán
fall esik
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41–50.
produce termel

search keres
spend költ
talk beszél

upset felzaklat
tell elmond

cost kerül valamibe
drive vezet, hajt

support támogat
remove eltávolít
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51–60.
return visszatér, visszaküld, visszahoz

run fut
reserve lefoglal

leave elmegy, otthagy
reach elér
rest pihen

serve felszolgál, kiszolgál
watch néz, figyel

charge (fel)tölt, megterhel
break (el)tör
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61–70.
stay marad
visit látogat

affect hatással van
cover borít, fed

report jelentést tesz
rise emelkedik

walk sétál, gyalogol
pick kiválaszt

lift felemel
mix összekever
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71–80.
stop megáll, megállít

teach tanít
concern tartozik valakire

fly repül
gain nyer, szerez

save elment, megment, spórol
stand áll

fail megbukik, elbukik
lead vezet

listen hallgat
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81–90.
worry aggódik
express kifejez

handle kezel
meet találkozik

release kiad, elenged
sell elad

finish befejez
press (meg)nyom

spread terjed
wait vár
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91–100.
display kiállít

flow folyik
hit (meg)üt
shoot (le)lő

touch (meg)érint
cancel lemond

cry sír
dump kidob, kiönt

select kiválaszt
die meghal
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101–110.
eat eszik

fill megtölt
jump ugrik

kick rúg
pass átmegy

pitch előterjeszt
treat bánik 

abuse bántalmaz, visszaél
beat megver, legyőz

burn ég, éget
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111–120.
deposit letétbe helyez

print (ki)nyomtat
raise megnövel, felnevel

sleep alszik
do  csinál
get kap
see lát

need szüksége van
know ismer, tud

find talál
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121–130.
take (el)vesz, (el)visz

want akar
learn tanul, megtanul
become valamivé válik

come (el)jön
include bevesz, beleszámít

thank megköszön
provide biztosít

create készít
add hozzáad
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131–140.
understand megért

consider tekintetbe vesz, fontolgat, tart
choose (ki)választ

develop fejleszt, fejlődik
remember emlékszik

determine meghatároz
grow nő, növekszik

allow megenged
supply ellát
bring (el)hoz
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141–150.
improve javít, tökéletesít, fejleszt

maintain fenntart
begin elkezd
exist létezik

tend hajlamos, gondoz
enjoy élvez

perform előad, teljesít
decide (el)dönt

identify (be)azonosít
continue folytat
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151–160.
protect megvéd

require szüksége van
occur megtörténik, bekövetkezik

write ír
approach megközelít

avoid elkerül
prepare felkészül, előkészületeket tesz

build épít
achieve elér
believe hisz
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161–170.
receive kap
seem tűnik

discuss megbeszél
realize rádöbben
contain tartalmaz

follow követ
solve megold
describe leír

prefer előnyben részesít
prevent megelőz
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171–180.
discover felfedez

ensure biztosít
expect számít, elvár

invest befektet
reduce lecsökkent

speak beszél
appear (fel)tűnik

explain (el)magyaráz
explore felderít

involve magában foglal
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181–190.
lose (el)veszít

afford megengedheti magának
agree egyetért, beleegyezik

hear hall
remain marad

represent képvisel
apply jelentkezik, alkalmaz

forget elfelejt
recommend ajánl

rely megbízik
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191–200.
vary különbözik, eltér

generate okoz, létrehoz
obtain megszerez

accept elfogad
communicate kommunikál

complain panaszkodik
depend függ 

enter belép, betáplál
happen történik

indicate jelez
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201–210.
suggest javasol

survive túlél
appreciate értékel

compare összehasonlít
imagine elképzel

manage vezet, irányít
differ különbözik

encourage bátorít
expand kiterjeszt, kibővít

prove (be)bizonyít



  +36 1 255 2222 | speaknyelviskola.hu | speakman@speaknyelviskola.hu | 1134 Budapest, Klapka utca 11.

SPEAK, TRAVEL, WORK

211–220.
react reagál

recognize felismer
relax lazít, pihen

replace kicserél, pótol
borrow kölcsönvesz, kölcsönkér

earn keres (pénzt), kiérdemel
emphasize kihangsúlyoz

enable lehetővé tesz
operate működtet, üzemel

reflect tükröz
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221–230.
send (el)küld

anticipate számít valamire
assume feltételez

enhance erősít, fokoz
examine (meg)vizsgál
install telepít, beszerel
participate részt vesz

intend szándékozik
introduce bevezet, bemutat

relate rokonszenvez, kapcsolódik valamihez
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231–240.
settle megállapodik

assure biztosít
attract vonz

distribute (ki)oszt
overcome legyőz

owe tartozik
succeed sikerül

suffer (el)szenved
throw dob

acquire megszerez
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241–250.
adapt alkalmazkodik

adjust (meg)igazít
argue érvel, vitatkozik

arise keletkezik, adódik
confirm megerősít
encourage bátorít
incorporate beépít
justify (meg)indokol

organize (meg)szervez
possess birtokol
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251–260.
relieve felment, felszabadít

retain megtart
shut becsuk

calculate kiszámol
compete vetekszik, verseng

consult tanácsot kér, értekezik
deliver kiszállít
extend kibővít

investigate kivizsgál
negotiate tárgyal
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261–270.
retire visszavonul
rid megszabadít

weigh lemér
arrive megérkezik

attach csatol
behave viselkedik

celebrate (meg)ünnepel
convince meggyőz

disagree nem ért egyet
establish létrehoz, lefektet
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271–280.
ignore figyelmen kívül hagy

imply utal
insist ragaszkodik

pursue hajszol, követ
remain megmarad
specify megnevez
warn figyelmeztet
accuse (meg)vádol

admire csodál
admit bevall
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281–290.
adopt örökbe fogad
announce bejelent

apologize bocsánatot kér
approve helyesel, jóváhagy

attend eljár, látogat
belong tartozik

commit elkövet, elkötelez
criticize kritizál

deserve (meg)érdemel
destroy (le)rombol
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291–301.
hesitate habozik

illustrate szemléltet, megvilágít
inform értesít

manufacture előállít, gyárt
persuade meggyőz

pour önt
propose javasol, előterjeszt

remind emlékeztet
submit bead

suppose feltételez
translate lefordít


