
BEBETONOZÓ 
SZEMINÁRIUM
A1-1 / A1-2

SPEAK, TRAVEL, WORK

SZENVEDŐ
SZERKEZET

ISBN 978-615-5770-19-7



2   +36 1 255 2222 | speaknyelviskola.hu | speakman@speaknyelviskola.hu | 1134 Budapest, Klapka utca 11.

...............  
 

 

 

 
Did you                 ?

Csináltál/megcsináltál valamit?

Yes, I                 .

No, I didn’t                .

Did you accept the offer?
Elfogadtad az ajánlatot?
Yes, I accepted the offer.
No, I didn’t accept the offer.

...............  

...............  ...............  

...............  

...............  ...............  

...............  ...............  

Was                                 ?

Csináltak/megcsináltak valamit?

Yes,                 was                 .

No,                wasn’t                 .

Was the offer accepted?
Elfogadták az ajánlatot?
Yes, the offer was accepted.
No, the offer wasn’t accepted.

1.alak

2.alak

1.alak

tárgy 3.alak

3.alak

3.alak

tárgy

tárgy

Will you                 ?

Meg fogsz csinálni valamit?

Yes, I will                     .

No, I won’t                  .

Will you accept the offer?
El fogod fogadni az ajánlatot?
Yes, I will accept the offer.
No, I won’t accept the offer.

Will                   be                 ?

Meg fognak csinálni valamit?

Yes,                  will be                 .

No,                    won’t be                .

Will the offer be accepted?
El fogják fogadni az ajánlatot?
Yes, the offer will be accepted.
No, the offer won’t be accepted.

...............  

...............  

...............  

...............  

...............  

...............  ...............  

...............  ...............  

1.alak

1.alak

1.alak

3.alaktárgy

tárgy

tárgy

3.alak

3.alak

Have you                 yet?

Megcsináltál már valamit?

Yes, I have already                 .

No, I haven’t                 yet.

Have you accepted the offer yet?
Elfogadtad már az ajánlatot?
Yes, I have already accepted the offer.
No, I haven’t accepted the offer yet.

Has                   been                 yet?

Megcsináltak már valamit?

Yes,                  has already been                .

No,                    hasn’t been                yet.

Has the offer been accepted yet?
Elfogadták már az ajánlatot?
Yes, the offer has already been accepted.
No, the offer hasn’t been accepted yet.

...............  

...............  

...............  

...............  ...............  

...............  ...............  

...............  ...............  

3.alak

3.alak

3.alak

3.alak

3.alak

3.alak

tárgy

tárgy

tárgy

1. WAS / WILL BE / HAS BEEN 3. ALAK
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accept/ed the offer – elfogadja az ajánlatot
ask/ed for the bill – kéri a számlát
bake/d the bread - megsüti a kenyeret 
book/ed the room – lefoglalja a szobát 
break/broke/broken the record – megdönti a rekordot
buy/bought/bought the car – megveszi a kocsit
bring/brought/brought the coffee – kihozza a kávét
build/built/built the tower – felépíti a tornyot
call/ed the waiter– hívja a pincért
catch/caught/caught the criminal – elfogja a bűnözőt
confirm/ed the appointment – megerősíti az időpontot
cook/ed the dinner – megfőzi a vacsorát
deliver/ed the package – kiszállítja a csomagot
develop/ed the software – kifejleszti a szoftvert
do/did/done the housework – elvégzi a házimunkát
establish/ed the company – megalapítja a céget
examine/d the cause – megvizsgálja az okot
feed/fed/fed the cat – megeteti a macskát
figure/d out the solution – kitalálja a megoldást
fill/ed in the application form – kitölti a jelentkezési lapot
find/found the key – megtalálja a kulcsot
fire/d her secretary – kirúgja a titkárnőjét
fix/ed the engine – megjavítja a motort
hand/ed in the report – beadja a jelentést
inform/ed him– tájékoztatja őt

interview/ed the trainee – meginterjúztatja a gyakornokot
introduce/d the new concept – bemutatja az új ötletet
kill/ed the enemy – megöli az ellenséget
light/lit/lit the candle – meggyújtja a gyertyát
look/ed into the contract – belenéz a szerződésbe 
make/made/made the deal – megköti az üzletet
occupy/occupied the room – elfoglalja a szobát
order/ed the lunch – megrendeli az ebédet 
organize/d the conference – megszervezi a konferenciát
pay/paid/paid the bill – kifizeti a számlát
plan/planned the route – megtervezi az útvonalat
prepare/d the main course – előkészíti a főfogást
promote his/her subordinate – előlépteti a beosztottját
read/read/read this book – elolvassa ezt a könyvet
refuse/d the invitation – elutasítja a meghívást
revise/d the material – átismétli az anyagot
sell/sold/sold the house – eladja a házat
send/sent/sent that long mail – elküldi azt a hosszú levelet
serve/d the dessert – felszolgálja a desszertet
set/set/set up the tent – felállítja a sátrat
tidy/tidied up the room – rendet rak a szobában
turn/ed off the TV – kikapcsolja a TV-t
walk/ed the dog – megsétáltatja a kutyát 

1. WAS/WILL BE/HAS BEEN 3. ALAK
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..................                   can be/ can’t be                    .

Valamit meg lehet csinálni / Nem lehet megcsinálni.

..................
tárgy 3. alak

                     could be / couldn’t be                    .

  Valamit meg lehetett csinálni. / Nem lehetett megcsinálni.

.................. ..................
tárgy 3. alak

                     should be / shouldn’t be                    .

  Valamit meg kéne csinálni. / Nem kéne megcsinálni.

.................. ..................
3. alaktárgy

The goals can be achieved.
A célokat el lehet érni.
The goals can’t be achieved.
A célokat nem lehet elérni.

The goals could be achieved.
A célokat el lehetett érni.
The goals couldn’t be achieved.
A célokat nem lehetett elérni.

The goals should be achieved.
A célokat el kéne érni.
The goals shouldn’t be achieved.
A célokat nem kéne elérni.

2. CAN BE/COULD BE/ SHOULD BE 3.ALAK
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achieved the goals – eléri a célokat
answered the question – megválaszolja a kérdést
bought return tickets – retúrjegyeket vesz
brought up the problem – felhozza a problémát
called back the clients – visszahívja az ügyfeleket
cancelled the meeting – törli a találkozót
changed money – pénzt vált
considered the circumstances – figyelembe veszi a körülményeket
cooked the books – meghamisítja az iratokat
destroyed the tower – lerombolja a tornyot
done the homework – megírja/elkészíti a házit
explored local customs – felfedezi a helyi szokásokat
figured out a different solution – kitalál egy másik ötletet
fixed the car – megszereli a kocsit
found evidence – talál bizonyítékot
handled the situation – kezeli a helyzetet
harvested the crop – learatja a termést
kept the truth back – elhallgatja az igazságot
learnt new skills – új készségeket tanul
looked into the contract – belenéz a szerződésbe
made a recording – felvételt készít
made the call – elintézi a hívást
maintained good relationships – jó kapcsolatokat tart fenn
managed the team – vezeti a csapatot

met the deadline – teljesíti a határidőt
observed the criminal – megfigyeli a bűnözőt
occupied the room – elfoglalja a szobát
ordered a last drink – rendel egy utolsó italt
paid the bill by card – kártyával fizeti ki a számlát
photocopied the receipts – lefénymásolja a nyugtákat
pitched a brand new concept – vadonatúj ötletet terjeszt elő
provided good working conditions – jó munkakörülményeket biztosít
put off the meeting – elhalasztja a találkozót
reduced expenses – csökkenti a költségeket
requested an extra bed – plusz ágyat kér
saved the environment – megmenti a környezetet
sent the food back – visszaküldi az ételt
shut the window – becsukja az ablakot
signed the contract – aláírja a szerződést
solved the problem – megoldja a problémát
spoken with the flight attendant – beszél a légi utaskísérővel
suggested a different solution – más megoldást javasol
taken another pill – bevesz még egy gyógyszert
taken the toy apart – szétszedi a játékot
turned up the volume – feltekeri a hangerőt
used a cheat sheet - puskázik
visited Grandma – meglátogatja a Nagyit
washed the silk blouse – kimossa a selyem blúzt
weighed his luggage – leméri a csomagját
worked the costs out – kiszámolja a költségeket

2. CAN BE/COULD BE/ SHOULD BE 3. ALAK
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...........................
 
                        is being / isn’t being                    .

Valamit éppen csinálnak / jelenleg nem csinálnak.

                        has to be/ doesn’t have to be                 .

Valamit meg kell csinálni / nem kell megcsinálni.

                        might be / might not be                    .

Valamit lehet, hogy meg fognak csinálni. / lehet, hogy nem fognak 
megcsinálni.

...........................

...........................

........................... ...........................

...........................

tárgy

tárgy

tárgy

3.alak

3.alak

3.alak

The short story is being analyzed.
A novellát éppen elemzik.
The short story isn’t being analyzed.
A novellát jelenleg nem elemzik.

The short story has to be analyzed.
A novellát ki kell elemezni.
The short story doesn’t have to be analyzed.
A novellát nem kell elemezni.

The short story might be analyzed.
A novellát lehet, hogy ki fogják elemezni.
The short story might not be analyzed.
A novellát lehet, hogy nem fogják kielemezni.

3. IS BEING / HAS TO BE / MIGHT BE 3. ALAK
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3. IS BEING/ HAS TO BE/ MIGHT BE 3. ALAK

analyzed the short story – elemzi a novellát
answered the question – megválaszolja a kérdést
attended the lectures – részt vesz előadáson
beaten the champion – megveri a bajnokot
blown out the candle – elfújja a gyertyát
broken into the flat – betör a lakásba
brought up the problem – megemlíti a problémát
built the tower – felépíti a tornyot
called the flight attendant – hívja a légi utaskísérőt
carried up the bag – felcipeli a táskát
convinced his/her colleague – meggyőzi a kollégáját
defeated the challenger – legyőzi a kihívót
delivered the presentation – prezentációt ad elő
done over the exam – megismétli a vizsgát
examined the cause – megvizsgálja az okot
fed the cat – megeteti a macskát
filed the document – iktatja a dokumentumot
fired the secretary – kirúgja a titkárnőt
followed the crowd – követi a tömeget
informed him– tájékoztatja őt 

left the room – elhagyja a szobát
lit the candle – meggyújtja a gyertyát
looked into the contract – belenéz a szerződésbe
made breakfast – reggelit készít
observed the criminal – megfigyeli a bűnözőt
opened the window – kinyitja az ablakot
paid back the loan – visszafizeti a kölcsönt
prepared the main course – elkészíti a főfogást
promised a raise – béremelést ígér
read his biography – elolvassa az életrajzát
recommended a side dish – ajánl egy köretet
refused the offer – visszautasítja az ajánlatot
revised the material – átismétli az anyagot
served the dessert – felszolgálja a desszertet
set a new goal – új célt tűz ki
spoken to the manager – beszél a vezetővel
supervised the group – felügyeli a csoportot
taken his/her call – fogadja a hívását
tiled the floor – lecsempézi a padlót
typed the letter – legépeli a levelet
watered the plant – megöntözi a növényeket
weighed the luggage – leméri a poggyászt
whitewashed the wall – lemeszeli a falat
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............  

 

                  should’ve been / shouldn’t have been               .

Valamit meg kellett volna csinálni / nem kellett volna megcsinálni.

............  

              might have  been / might not have been               .

Valamit lehet, hogy megcsináltak / lehet, hogy nem csináltak meg.

............  ............  

The book should’ve been brought back.
A könyvet vissza kellett volna hozni.

The book shouldn’t have been brought back.
A könyvet nem kellett volna visszahozni.

The book might have been brought back.
Lehet, hogy a könyvet visszahozták.

The book might not have been brought back.
Lehet, hogy a könyvet nem hozták vissza.

tárgy

tárgy

3. alak

3. alak

4. SHOULD HAVE BEEN / MIGHT HAVE BEEN 3. ALAK
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4. SHOULD HAVE BEEN/ MIGHT HAVE BEEN 3.ALAK

  
      

      

      

      

accepted a better offer – jobb ajánlatot fogad el
asked for a morning call – ébresztőt kér
asked for the visitor’s book – elkéri a vendégkönyvet
beaten the champion – megveri a bajnokot
blamed the bellboy – a londínert hibáztatja
blown out the candle – elfújja a gyertyát
brought back the book – visszahozza a könyvet
called off the party – lefújja a bulit
called the job seeker back – visszahívja az álláskeresőt
delivered the package – kiszállítja a csomagot
developed a software – fejleszt egy szoftvert
done the washing-up – elmosogat
drunk all the wine – az összes bort megissza
fetched more drinks – még több italt hoz
fired Jim – kirúgja Jimet
fixed the engine – megjavítja a motort
found evidence – talál bizonyítékot
given back the money – visszaadja a pénzt
handed in the report – beadja a jelentést
identified the man – azonosítja a férfit
kept the truth back – elhallgatja az igazságot 
kicked back the ball – visszarúgja a labdát
made a better choice – jobb döntést hoz
made a better deal – jobb üzletet köt
made a funnier presentation – viccesebb előadást tart

made a longer phone call – hosszabban telefonál
made a louder complaint – hangosabb panaszt tesz
made a more difficult decision – nehezebb döntést hoz
made a more hopeful speech – reménytelibb beszédet tart
paid back the loan – visszafizeti a kölcsönt 
promoted Pam – előlépteti Pam-et
pulled that guy back – visszahúzza azt a pasit
put the milk back into the fridge – visszateszi a tejet a hűtőbe 
read back the notes – visszaolvassa a jegyzeteket
sent back the letter – visszaküldi a levelet
taken a bigger risk – nagyobb kockázatot vállal
taken a harder exam – nehezebb vizsgát tesz
taken a longer break – hosszabb szünetet tart
taken a nicer photo of them – szebb képet készít róluk
taken another bus – másik busszal megy
taken back the clothes – visszaviszi a ruhákat (a boltba)
taken better care of the children – jobban vigyáz a gyerekekre
taken down the enemy – legyőzi az ellenséget
taken responsibility for the decision – felelősséget vállal a döntésért
taken the best seat on the bus – a legjobb ülést választja a buszon
taken the leader’s advice – megfogadja a vezető tanácsát
taken the other pill – beveszi a másik tablettát
talked back to mom – visszapofázik, felesel, visszabeszél anyunak
turned back from the gate – visszafordul a kapuból
woken up everybody – mindenkit felébreszt
won the game – megnyeri a játékot
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5. LIKE/ HATE BEING 3. ALAK

                 likes being / doesn’t like being               .  
      
       Valaki szereti, ha megtesznek vele valamit/
       nem szereti, ha megtesznek vele valamit     

...........  ...........  

        I like being / don’t like being               .  
      
       Szeretem, ha megtesznek velem valamit/
       nem szeretem, ha megtesznek velem valamit     

                 hates being                .  
      
       Utálja / gyűlöli, ha megtesznek vele valamit  

       I hate being                .  
      
      Utálom / gyűlölöm, ha megtesznek velem valamit.   

...........  

...........  ...........  

...........  

He likes being acknowledged.
Szereti, ha elismerik.
He doesn’t like being acknowledged.
Nem szereti, ha elismerik.

I like being acknowledged.
Szeretem, ha elismernek.
I don’t like being acknowledged.
Nem szeretem, ha elismernek.

He hates being acknowledged.
Utálja / gyűlöli, ha elismerik.

I hate being acknowledged.
Utálom, ha elismernek.

tárgy

tárgy

3. alak

3. alak

3. alak

3. alak
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 5. LIKE/HATE BEING 3. ALAK

acknowledged - elismeri
admired– csodálja
asked out – elhívja randizni
bumped into – összefut vele
broken up with – szakít vele
called on his/her birthday – felhívja a szülinapján
chatted with – dumál vele
complained to – panaszkodik neki
dated -  randizik vele
defeated -  legyőzi
desired -  vágyik rá
disturbed - megzavarja
flirted with – flörtöl vele
forgotten – elfelejti
frightened -  megijeszti
given a gift - megajándékozza
greeted – üdvözli
hosted -  vendégül lát
hugged - megöleli
invited to parties – meghívja bulikba
kissed - megcsókolja
lied to – hazudik neki
listened to – hallgat rá

massaged – megmasszírozza
needed – szüksége van rá
ordered – parancsolgat neki
played with – játszik vele
protected – megvédi
recognized in the street – felismeri az utcán
rejected – visszautasítja
remembered – emlékszik rá
respected - tiszteli
scared – megijeszti
smiled at – rámosolyog
surprised – meglepi
talked about – beszél róla
taken out – elviszi szórakozni
thanked – megköszöni neki
told a secret to – elmondja neki a titkot
understood – megérti
urged -  siettet
used – kihasználja
visited – meglátogatja
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