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one LESSON 1

1 Match. Kösd össze!

2 Complete. Egészítsd ki!2 Complete. Egészítsd ki!

3 What’s your name? Write. Mi a te neved? Írd le!3 What’s 

1 2 3 4 

My name’s Ann.  ●  My name’s Tom.  ●  My name’s Kate.  ●  My name’s Dávid.

Hello! 
My name’s Dávid.
What’s your name?

Hello! 
My name’s  .
What’s your  ?

Hello! 
My   Ann.
What’s  ?

Hello! 
My  .
 ?

Hello! 
My  .  My photo

*Ide a lecke új szavai közül azt írd be, amelyik a legjobban tetszik!

*My favourite word: *

NT-98703M_angol7_book_2019_GL.indb   4 2019.03.27.   14:03:12
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My favourite word: My favourite word: 

two LESSON 2

1 Match and write. Párosítsd és írd le!

2 Match and write. Párosítsd és írd le!2 Match and write. Párosítsd és írd le!

3 Complete. Egészítsd ki!3 Complete. Egészítsd ki!

3  4  

Budapest  ●  England  ●  Hungary  ●  London 

Lora: Hello. My name’s Lora. What’s your            ?
You: Hello. My name’s            . Where are you      ?
Lora: I’m from England. Where                  ?
You: I’m from            .

Lora

2  

1  

 I’m from  . Hungary

 I’m from  . England

 I’m  . from England, too.
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My favourite word: My favourite word: 

three LESSON 3

1 Match. Kösd össze!

2 Answer. Válaszolj!2 Answer. Válaszolj!

What’s your name? I’m 14.

Where are you from? I’m Tom.

How old are you? I’m from England.

1 How old are you?

I’m  .

12 = twelve

13 = thirteen

14 = fourteen

15 = fift een

16 = sixteen

2 How old are you?

 .

3 How old are you?

 .

4 How old are you?

 .

3 Put in order. Rendezd sorba!3 Put in order. Rendezd sorba!

  Nice to meet you.
  Hello. My name’s Dávid. 
  Where are you from, Dávid? 
  I’m from Hungary. Where are you from?
  Hello. My name’s Tom. What’s your name?
  I’m from England.
  Nice to meet you, too. 

1
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My favourite word: My favourite word: 

1 2

four LESSON 4

1 Match. Párosítsd!

3  What’s your favourite hobby? Mi a te kedvenc hobbid? 
Write and draw. Írd le vagy rajzold le!

My favourite hobby is  

2 Match. Párosítsd!2 Match. Párosítsd!

3

1 2 3 2 

My favourite hobby is football.  
My favourite hobby is dancing.  
My favourite hobby is music.  
My favourite hobby is computer games.  

6

4

dancing   darts   computer games   
music   � lms   football   

5

3

NT-98703M_angol7_book_2019_GL.indb   7 2019.03.27.   14:03:21



8

My favourite word: My favourite word: 

five LESSON 5

3 Complete. Egészítsd ki!3 Complete. Egészítsd ki!

1  ne 2 t o 3 t ree 4 fo r 5 fiv  6 si 

2 Match. Kösd össze!2 Match. Kösd össze!

1, 2 Me and you. 3, 4 Close the door. 5, 6 Stand up, kids.   

1 Match. Kösd össze!

1

2

3

five 4

5

6

four

six

one

three

two

o

4 Count. Számold ki!

2+4=  
4+1=  

5+1=  
1+3+2=  

2+3=  
3+1=  

six
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My favourite word: My favourite word: 

six LESSON 6

1 How many? Stick the stickers. Mennyi? Ragaszd be a matricákat!

3 Find numbers 1-10. Keresd meg a számokat 1-10-ig!3 Find numbers 1-10. Keresd meg a számokat 1-10-ig!

o b s b s b f b t
n b i b e b i b e
e b x b v e v b n
b b b b e i e b b
t w o e n g n b n
b b b b b h b b i
f o u r e t b b n
t e n b b b b b e
b b t h r e e b b

2 Count. Számold ki!2 Count. Számold ki!

7+2=  
3+4=  

8+1=  
5+2+1=  

9+1=  
3+5+2=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

one
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My favourite word: My favourite word: 

seven LESSON 7

3 Find the secret code. Találd meg a titkos kódot!3 Find the secret code. Találd meg a titkos kódot!

7―6―1    
10―4―8―1―1   
2―7―11―8    

1―5―3―4―10   
6―5―6―1   
10―1―6   

2  How old are you? Stick the stickers. 
Hány éves vagy? Ragaszd be a matricákat!

I’m ten. I’m seven. I’m twelve. I’m nine.

1 Match. Kösd össze!

 
oh–six–three–oh–five–three–four–five–seven–two–eight06 30 574 8213 

oh–six–three–oh–five–seven–four–eight–two–one–three06 20 345 7582

oh–six–two–oh–five–seven–four–nine–one–three–two06 30 534 5728 

 
oh–six–two–oh–three–four–five–seven–five–eight–two06 20 574 9132 

one

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E F G H I N O R S T U
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My favourite word: My favourite word: 

2 Put in order. Rendezd sorba!2 Put in order. Rendezd sorba!

  Kate: Oh! Sorry. Talk to you later. Bye!
  Kate: Hi Dávid. I’m Kate.
  Dávid: Bye! 
  Dávid: Hello Kate. Sorry, I’m busy now. 
  Dávid: Hello?1

eight LESSON 8

3 Complete. Egészítsd ki!3 Complete. Egészítsd ki!

Dávid: Hello? 
Kate:      , Dávid. I’m Kate.
Dávid: Hello, Kate. Sorry, I’m       now.
Kate: Oh!      . Talk to you      . Bye!
Dávid:       !

4 Match. Stick the stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat!

Hello, I’m Kate. I’m at the football 
club.

Hi, I’m Ann. I’m busy now.

1 Write the phone numbers. Írd le a telefonszámokat!

1 oh–six–three–oh–five–oh–six–nine–nine–one–three  
2 oh–six–two–oh–one–seven–three–eight–six–four–five  
3 oh–six–seven–oh–four–nine–two–eight–three–eight–one  
4 oh–six–three–oh–eight–one–two–five–nine–oh–one  

06 30 506 9913
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My favourite word: My favourite word: 

nine LESSON 9

1 Read and colour. Olvasd el és színezd ki!

red
white
green

white
green

red
blue white red

2 Where are you from? Hová valósi vagy?2 Where are you from? Hová valósi vagy?

This is my flag. 
It’s red, white and blue.
I’m from         .

This is my flag. 
It’s red, white and green.
I’m from         .

3 Match. Párosítsd!3 Match. Párosítsd!

1 2 3 4 

a green jacket  a blue pullover  a red baseball cap  a white T-shirt  

4 Find the colours. Keresd meg a színeket!

o b s b s b f b e
g b e p p b i b r
e b y o n e v b n
w l b n h o e b b
h u o k g r e e n
i e b b b k b b i
t a e r e d b b t
e e n b b b b b l
b b t t s a e b b

  

  

  

  

green
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My favourite word: My favourite word: 

ten LESSON 10

3 What colour is it? Milyen színű?3 What colour is it? Milyen színű?

2 What colour? Put in order. Milyen szín? Rendezd sorba a betűket! 2 What colour? Put in order. Milyen szín? Rendezd sorba a betűket! 

1 A banana is  . 
2 An apple is  .
3 Ketchup is  .

4 A mobile is  .
5 A laptop is  .
6 A football is  .

1 elub –  
2 hiwet –  
3 ereng –  

4 erd –  
5 lowely –  
6 cakbl –  

blue

1 Match. Stich the stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat! 

1 My flag is red and yellow. 2 My flag is black, red and yellow.

3 My flag is red, white and green. 4 My flag is red, white and blue.

5 My � ag is red, white and red. 6 My flag is blue and yellow.
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My favourite word: My favourite word: 

eleven LESSON 11

1 Read and colour. Olvasd el és színezd ki!

2  What colour is it? Put in order. Write. Colour. 
Milyen színű? Rendezd sorba a betűket! Írd le! Színezd ki!

Ann:  Look! My T-shirt is blue. 
My jeans are blue.

Dávid:  My baseball cap is orange.
My T-shirt is green.

Kate:  My blouse is pink. 
My skirt is pink.

Tom:  My jacket is brown. 
My pullover is brown, too. 

1 a (robnw)       pullover

2 a (ipkn)       skirt

3 an (rogena)       baseball cap

4 a (lebu)       T-shirt

5 a (lewyol)       jacket

brown
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My favourite word: My favourite word: 

twelve LESSON 12

1 Yes or no? Igen vagy nem?

2 Dávid, Tom, Ann or Kate? Match. Párosítsd!2 Dávid, Tom, Ann or Kate? Match. Párosítsd!

3 Write D for Dávid, T for Tom, A for Ann, K for Kate, S for Steve.3 Write D for Dávid, T for Tom, A for Ann, K for Kate, S for Steve.

1 A banana is red.     
2 A Budapest taxi is yellow.     
3 A kiwi is green.     

4 An orange is blue.      
5 An apple is black.     
6 My favourite colour is blue.     

My blouse is pink.   My T-shirt is blue.  
My baseball cap is orange.   My jacket is brown.  
My pullover is green.   My skirt is black.  
My baseball cap is white.   My T-shirt is white.  
My T-shirt is black.   My T-shirt is red.  

    

My favourite colour is pink.  
My favourite colour is blue.  

My favourite colour is brown.  
My favourite colour is orange.  

No

K
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My favourite word: My favourite word: 

thirteen LESSON 13

3 Find the pair. Találd meg a párját!3 Find the pair. Találd meg a párját!

HE   SHE   

father

brother

grandfather

1 Match. Kösd össze!

father mother grandfather grandmother

grandpa grandma dad mum

2 Do the crossword puzzle. Oldd meg a keresztrejtvényt!2 Do the crossword puzzle. Oldd meg a keresztrejtvényt!

1

2

3

4

5

6

1

4

6
5

2 3
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My favourite word: My favourite word: 

fourteen LESSON 14

1 Match. Kösd össze!

1 2 3 4 5 

She is Kate. ● He is Tom. ● She is Ann. ● He is Dávid’s dad. ● She is Dávid’s mum.

2 Put in order. He or she? Write. Rendezd sorba a betűket! Írd le!2 Put in order. He or she? Write. Rendezd sorba a betűket! Írd le!

HE   SHE   
mother

thomre ● madragn ● add ● sertis ● trahfe ● robhetr ● umm ● aprangd

3 Draw Dávid’s family. Rajzold le Dávid családját!3 Draw Dávid’s family. Rajzold le Dávid családját!

Dávid’s 
mum 

Dávid’s 
dad

Dávid’s 
sister

Dávid’s 
brother
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My favourite word: My favourite word: 

fi� een LESSON 15

1 Ann’s family – Correct and write. Ann családja – Javítsd ki és írd le!

2  Huan’s family. Complete. Huan családja – Egészítsd ki!2  

1 I’ve got a       family.

2 I’ve got       brothers.

3 I’ve got       sisters.

4       no dogs.

5 I’ve got no      .

1 I’ve got a small family.  
2 I’ve got two sisters.  
3 I’ve got no brothers.   
4 I’ve got one grandmother.  
5 I’ve got four grandpas.  
6 I’ve got three dogs.  
7 I’ve got no cats.  

I’ve got a big family.

cats

no

I’ve got

small

no

NT-98703M_angol7_book_2019_GL.indb   18 2019.03.27.   14:03:38



19

My favourite word: My favourite word: 

sixteen LESSON 16

1 Read and colour. Match. Olvasd el és színezd ki! Párosítsd.

1 2 

I’ve got yellow hair. 
I’ve got an orange jacket.

I’ve got green hair. 
I’ve got a black cat.

3 4 

I’ve got red hair. 
I’ve got a black pullover.

I’ve got white hair. 
I’ve got a white T-shirt.

She is a witch.   ● He is a pumpkin.   ● She is a ghost.   ● He is a vampire.

2 Match. Párosítsd!2 Match. Párosítsd!

1 2 3 4 

I’m a witch.
I’ve got a black cat.
 

I’m a pumpkin.

 

I like blood!
I’m a vampire.
 

I’m a ghost.

 

2

4
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My favourite word: My favourite word: 

seventeen LESSON 17

1 Choose, circle and write. Válaszd ki, karikázd be és írd le!

 

a board
a poster
a book

 

a mobile
a TV 

a classroom

 

a tablet
a flag

a bookshelf
 

a bookshelf
a table

a poster

 

a flag
a poster
a table

 

a laptop
a mobile 

a computer

a poster a table a book

a bookshelf a flag a board

a board

2 Match. Stick to stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat!2 Match. Stick to stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat!

3 Complete. Egészítsd ki!3 Complete. Egészítsd ki!

There is a           on the wall.
There is a           on the wall.
There is a           on the bookshelf.
There is a           on the table.
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My favourite word: My favourite word: 

eighteen LESSON 18

1 Choose and circle. Válaszd ki és karikázd be!

a schoolbag
a board
a table

kids
books
a flag

a chair
a board

a bookshelf

kids
a schoolbag 
a classroom

a chair
a board

a classroom

a wall
a desk
a pen

a pencil
a board

a pen

kids
books
a book

2 Find the words. Keresd meg a szavakat, és írd le őket magyarul!2 Find the words. Keresd meg a szavakat, és írd le őket magyarul!

B Z P E N Z T U H L
O M E M B K A R F A
O S N T O R B M P Q
K S C H O O L B A G
S K I D K B E V D W
H C L A S S R O O M
E J G E E S V D B Y
L S S D E S K N E T
F T U R C I S A Q B
X G Z R J Y F L A G

schoolbag  
table  
book  
classroom  
pencil  
bookshelf  
pen  
desk  
flag  
kid  

3 Find and circle the words. Keresd meg és karikázd be a szavakat!3 Find and circle the words. Keresd meg és karikázd be a szavakat!

iskolatáska
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My favourite word: My favourite word: 

nineteen LESSON 19

1 There is or There are? There is vagy There are? 

� ve pencils
a classroom

a book
four flags

two chairs
a schoolbag

a desk
three posters

There is There are

 

 

 

 

 

 

 

 

a book

2 Match and read the word. Párosítsd, és olvasd fel a szót!2 Match and read the word. Párosítsd, és olvasd fel a szót!

3 Complete. Egészítsd ki!3 Complete. Egészítsd ki!

There are books in my bag.
There is a pen in my bag.
There are       in my bag.
There is a       in my bag.
There is an       in my bag.

K S D E 

  There is a computer on the table.
  There are four pencils under the chair.
  There is a baseball cap on the laptop.
  There are many books on the bookshelf.

D
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My favourite word: My favourite word: 

twenty LESSON 20

1 Complete! Egészítsd ki!

K S D E 

  There is a computer on the table.
  There are four pencils under the chair.
  There is a baseball cap on the laptop.
  There are many books on the bookshelf.

yesterday today tomorrow

Tuesday Wednesday Thursday

Monday

Thursday

Tuesday

Sunday

Saturday

Friday

2 Read and colour. Olvasd el és színezd ki!2 Read and colour. Olvasd el és színezd ki!

The small Thursday  is blue. 

The big Wednesday  is green.

The big Saturday  is white. 

The small Friday  is orange.

The small Wednesday is red. 

The big Friday  is brown.
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My favourite word: My favourite word: 

twenty-one LESSON 21

1 Match. Stick the stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat! 

ping pong aerobics dancing

football basketball swimming

Monday ✘ ✘ ✓

Tuesday ✓ ✘ ✘

Wednesday ✘ ✓ ✘

Thursday ✘ ✘ ✓

Friday ✓ ✘ ✘

1 I’ve got             on Monday. 
2 I’ve got             on Tuesday.
3 I’ve got             on Wednesday.
4 I’ve got ping pong on             and on            .

2 Complete. Egészítsd ki!2 Complete. Egészítsd ki!

ping pong
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My favourite word: My favourite word: 

twenty-two LESSON 22

1 Match. Kösd össze! 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.
Monday ● Wednesday ● Tuesday ● Thursday ● Sunday ● Friday ● Saturday

2 Yes or no? Igen vagy nem?2 Yes or no? Igen vagy nem?

Monday ✓ ✘ ✓

Tuesday ✘ ✘ ✘

Wednesday ✘ ✘ ✓

Thursday ✘ ✓ ✘

Friday ✓ ✘ ✘

Yes No

I’ve got aerobics on Wednesday. ✘

I’ve got dance lesson onThursday.

I’ve got swimming lesson on Monday and on Wednesday.

I’ve got dance lesson on Friday.

I’ve got aerobics on Monday and on Friday.
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My favourite word: My favourite word: 

twenty-three LESSON 23

1 Match. Stick the stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat!

3 Complete. Egészítsd ki!3 Complete. Egészítsd ki!

1 ICT is  .
2 Maths is  . 
3 Geography is  .
4 English is  .
5 History is  .
6            is  .
7            is  .

2 Group the school subjects. Csoportosítsd a tantárgyakat!2 Group the school subjects. Csoportosítsd a tantárgyakat!

easy (könnyű) di� icult (nehéz) boring (unalmas) 

Maths Science History English Geography

ICT Music PE Art

easy
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My favourite word: My favourite word: 

twenty-four LESSON 24

3 Put in order. Rendezd sorba a betűket!3 Put in order. Rendezd sorba a betűket!

iHstroy  
thaMs  
sicMu  

tAr  
lisEngh  
gaHurinan  

1 Read. Complete the timetable. Olvasd el! Egészítsd ki az órarendet!

2  My timetable – Answer and write. 
Az én órarendem – Válaszolj és írd le!

I’ve got History on Wednesday at 10.
I’ve got Music on Friday at 12.
I’ve got ICT on Monday at 1.
I’ve got English on Tuesday at 10.
I’ve got Art on Thursday at 11.

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

 9:00 English Science PE History Maths

10:00 Maths History Art Science

11:00 Geography Maths Maths English

12:00 PE Maths English ICT

 1:00 Music Music ICT PE

Have you got English on Monday? When?  
Have you got Hungarian on Tuesday? When?  
Have you got ICT on Wednesday? When?  
Have you got Maths on Thursday? When?  
Have you got PE on Friday? When?  
How many lessons have you got today?  

History
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My favourite word: My favourite word: 

twenty-five LESSON 25

1 Answer. Válaszolj!

Do you like Maths?    
Yes, I like Maths. / No, I don’t like Maths.

Do you like PE?  
Yes, I like  . / No, I don’t like  .

Do you like your books?   
Yes, I  . / No, I don’t  .

Do you like English?  
Yes, I  . / No, I don’t  .

2 Choose the right bag for Monday. Válaszd ki a hétfői iskolatáskát! 2 Choose the right bag for Monday. Válaszd ki a hétfői iskolatáskát! 

MONDAY TUESDAY

 9:00 History Science

10:00 Geography Maths

11:00 Art Maths

12:00 Art ICT

 1:00 PE Music

3  Draw your bag for your favourite day. 
Rajzold le a kedvenc napod iskolatáskáját!    
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My favourite word: My favourite word: 

twenty-six LESSON 26

dancing internet TV music gaming

Peter 

Mary 

 Yes, I like…  No, I don’t like…
Do you like rock music? Yes, I like rock music.

Do you like horror films?

Do you like darts?

I’m Peter. 
I don’t like dancing. 
I like internet and 
gaming. 
I don’t like TV.
I like music.

I’m Mary. 
I like dancing. 
I don’t like internet 
and gaming. 
I like TV and music. 

2 Complete. Egészítsd ki! 2 Complete. Egészítsd ki! 

3 Answer. Válaszolj!3 Answer. Válaszolj!

1 Group the school subjects. Csoportosítsd a tantárgyakat!

Maths ● Science ● History ● English ● Geography ● ICT ● Music ● PE ● Art
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My favourite word: My favourite word: 

twenty-seven LESSON 27

1 Read and match. Olvasd el és párosítsd!

1 2 3 4 5 6 

Good night! ● Hello! ● Good evening! ● Good morning! ● Good bye! ● Good 
aft ernoon! 

2 Find the parts of the day. Találd meg a napszakokat!2 Find the parts of the day. Találd meg a napszakokat!

o b s a s b f b e
g b e f p b i b r
m b y t n e v b n
o l b e h v e b b
r n o r h e e e n
n i b n e n b b i
i g e o l i b b t
n h n o l n b b l
g t t n o g e b b

1

Hello!

Good night!

Good evening!

Good morning!

Good bye!

Good aft ernoon! 

2

3 4

5 6

 

 

 

 

morning
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My favourite word: My favourite word: 

twenty-eight LESSON 28

1 Read and match. Olvasd el és párosítsd!

    

    

1 Eat your breakfast. 
2 Go to school now.

3 Good morning, Tom! Get up.
4 Pack your bag.

2 Match. Stick the stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat!2 Match. Stick the stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat!

It’s six o’clock. It’s seven o’clock. It’s eight o’clock. It’s nine o’clock.

1 2 3 4
I get up. I eat my breakfast. I pack my bag. I go to school.

3 My morning – Write the time. Az én reggelem – Írd be az időpontot!3 My morning – Write the time. Az én reggelem – Írd be az időpontot!
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My favourite word: My favourite word: 

twenty-nine LESSON 29

1 Put in order. Rendezd sorba a szavakat!

1 up I get:  .
2 I my wash face:  .
3 dressed I get:  .
4 eat I breakfast my:  .
5 I bag my pack:  .
6 school I to go:  .

I get up.

1 kbresafat:  .
2 abg:  .
3 cefa:  .

4 hoolsc:  .
5 ningorm:  .
6 hasw  .

breakfast
b
f

2 Choose and write. Válaszd ki és írd le! 2 Choose and write. Válaszd ki és írd le! 

   

   

I pack my bag. I eat my breakfast. I wash my face. 
I get dressed. I go to school. I get up.

I get up.

3 Put in order. Rendezd sorba a betűket!3 Put in order. Rendezd sorba a betűket!

s
m
w
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My favourite word: My favourite word: 

thirty LESSON 30

1 Match. Kösd össze!

1 cheese

hamburger

ham

milk

orange juice

hot dog

2

3 4

5 6

1 I don’t like cheese. Yucky! 

I like jam very much. Yummy!

I like ham very much.

I love salami.

I don’t like jam.

I like milk.

I don’t like tea. 

I don’t like salami.

2

3 4

5 6

7 8

2 Circle the odd word out. Karikázd be a kakukktojást!2 Circle the odd word out. Karikázd be a kakukktojást!

1 cheese ● bag ● ham ● hot dog
2 milk ● orange juice ● skirt ● tea
3 breakfast ● afternoon ● morning ● evening
4 playing games ● swimming ● dancing ● salami
5 history ● jam ● literature ● science

3 Match. Kösd össze! 3 Match. Kösd össze! 
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My favourite word: My favourite word: 

thirty-one  LESSON 31

1 Number. Számozd be!  

3 Write about your room. Írj a szobádról!3 Write about your room. Írj a szobádról!

My room is   (big • small)
I’ve got a   in my room.
My bed is  .
My wardrobe is  .

2 Yes or no? Igen vagy nem? 2 

1 My sandwich is on the bed.   
2 The ice tea is behind the computer.  
3 The mobile is under the bed.   
4 There is a bed in the room.   
5 There are posters on the wall.   
6 My baseball cap is behind   

the wardrobe. 

This is my room. There’s a bed (1), a desk (2), a chair (3), a bookshelf (4) 
and a wardrobe (5) in my room. I’ve got a computer (6) on the desk. 
There are posters (7) on the walls. 

No
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My favourite word: My favourite word: 

thirty-two LESSON 32

1 Match. Párosítsd! 1 Match. Párosítsd! 

     

1 I have lunch at school.
2 I go home. 
3 I do my homework.

4 I’ve got dance class.
5 I meet my friends.

2 What time is it? Hány óra van?2 What time is it? Hány óra van?

    

    

It’s two o’clock.

3  My a� ernoon – Match and say. 
Az én délutánom – Kösd össze és mondd el!

at 1 o’clock in the a� ernoon

at 2 o’clock in the a� ernoon

at 3 o’clock in the a� ernoon

at 12 o’clock

school
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My favourite word: My favourite word: 

thirty-three LESSON 33

1 Match. Stick the stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat!

I listen to music. I go to bed. We have dinner.

I play computer games. I watch TV.

2 Put in order. Rendezd sorba a szavakat!2 

1 to evening I music in the listen:  .
2 bed go in evening the to I:  . 
3 have in the dinner evening We:  .
4 evening play I games in the computer:  .
5 watch evening TV I  the in:  .

Tom: I                  in the evening. 
Kate: I                  in the evening.
Dad: I                  in the evening.
Mum: We                  at 7:00 o’clock in the evening. 
Ben: I                  at 8:00 o’clock in the evening. 

I listen to music in the evening

3 Complete. Egészítsd ki! 3 Complete. Egészítsd ki! 
Tom:
Kate:
Dad:
Mum:
Ben:
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My favourite word: My favourite word: 

thirty-four LESSON 34

1 Match. Párosítsd!

1 2 3 4 

Let’s go dancing.  
Hurray! It’s Friday!   

Let’s go to Ann’s birthday party.  
Let’s go cycling.  

2 Look and complete. Nézd meg és egészítsd ki!2 Look and complete. Nézd meg és egészítsd ki!

Tom Kate

dancing

cycling

swimming

football

3 Put the letters in order. Complete. 
Rendezd sorba a betűket! Egészítsd ki!

1 Let’s go  ! cgadnni
2 Let’s go  ! mingwims
3 Let’s go  ! lycignc
4 Let’s go to the  ! namice
5 Let’s go to the  ! karp
6 Let’s go to the  ! tyrap
7 Let’s go to the        ! booflalt tamch

Tom: 
I like  .
I don’t like  .
I  .
I  .

Kate: 
I like  .
I don’t like  .
I  .
I  .

dancing
s
c

c
p
p
f     m

2
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My favourite word: My favourite word: 

thirty-five LESSON 35

1 Match. Stick the stickers. Párosítsd! Ragaszd be a matricákat!

My blouse is green. My T-shirt is white. My skirt is pink.

My jeans are blue. My baseball cap is orange. My trainers are red.

2 Put in order. Rendezd sorba a szavakat!2 

1 love I pink.   .
2 jeans blue My are.   . 
3 brown are shorts The.   .
4 are green blouses The.  .
5 My is skirt red.   .

I love pink.

The trainers are brown. The skirt is yellow. The shorts are black.

The jeans are blue. The blouse is pink. The T-shirt is green.

3 Read and colour. Olvasd el és színezd ki! 3 Read and colour. Olvasd el és színezd ki! 
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My favourite word: My favourite word: 

thirty-six  LESSON 36

1 Read and correct. Olvasd el és javítsd ki!

The white T-shirt is under the desk.  
The blue T-shirt is on the wardrobe.  
The black pullover is in the bag.  
The red baseball cap is on the bed.  
The green jacket is behind the chair.  

on

1 T-shirt ● cool ● jeans ● trainers 
2 green ● blue ● new ● red
3 shoes ● blouse ● jacket ● pullover 
4 big ● new ● small ● bag

3 Circle the odd word out. Karikázd be a kakukktojást!3 Circle the odd word out. Karikázd be a kakukktojást!

2 Choose and circle. Válaszd ki és karikázd be!2 Choose and circle. Válaszd ki és karikázd be!

    

1 I like blue jeans / shoes / trainers.

2 My skirt is pink / green / brown.

3 My pullover / T-shirt / blouse is green.       

4 I don’t like blouses / baseball caps / trainers.

5 I like shopping / swimming / parties.

1 2 3 4 5
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SZÓSZEDET

Let’s speak English

Listen. Hallgasd meg!  

Open your book. Nyisd ki a könyvedet!  

Close your book. Csukd be a könyvedet!  

Sit down. Ülj le!  

Stand up. Állj fel!  

Point. Mutass rá!  

Lesson 1

Answer. Válaszolj!  

Listen and repeat. Hallgasd meg és 
ismételd!

 

My name’s… A nevem…  

Talk. Beszélgessetek!  

Walk and talk. Sétáljatok és 
beszélgessetek!

 

What’s your name? Hogy hívnak?/ Mi 
a neved?

 

Lesson 2

I’m from England. Angol vagyok.  

I’m from Hungary. Magyar vagyok.  

Let’s play. Játsszunk!  

Nice to meet you. Örülök, hogy 
találkoztunk. 

 

Nice to meet you, too. Én is örülök, hogy 
találkoztunk.

 

Where are you from? Hová valósi vagy?  

Liszön.
Opön jór buk.
Klóz jór buk.
Szit daun.
Sztend áp.
Pojnt.
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SZÓSZEDET

Lesson 3

And you? És te?  

Happy birthday, Kate. Boldog születésnapot, 
Kate!

 

Happy birthday to you. Boldog születésnapot 
neked!

 

Happy birthday! Boldog születésnapot!  

How old are you? Hány éves vagy?  

I’m 12. 12 (éves) vagyok.  

I’m 13. 13 (éves) vagyok.  

I’m 14. 14 (éves) vagyok.  

Listen and match. Hallgasd meg és 
párosítsd!

 

Lesson 4

dancing tánc  

I like computer games. Szeretem a számító-
gépes játékokat. 

 

I like… Szeretek…  

music zene  

My favourite hobby is… A kedvenc hobbim…  

What’s your favourite 
hobby?

Mi a kedvenc hobbid?  

Lesson 5

Close the door. Csukd be az ajtót!  

five öt  

four négy  

headphones fülhallgató  
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SZÓSZEDET

Look. Nézd!  

Me and you. Én és te.  

MP4 player MP4 lejátszó  

my photos a fényképeim  

one egy  

six hat  

Stand up, kids. Álljatok fel gyerekek!  

three három  

two kettő  

Lesson 6

Don’t be late. Ne késs el!  

eight nyolc  

How many? Mennyi?  

I’m your friend. A barátod vagyok.  

nine kilenc  

number szám  

ten tíz  

Lesson 7

My new mobile. Az új mobilom.  

My phone number’s … A telefonszámom…  

oh nulla  

Super-duper! Szupi!  

What’s your phone 
number?

Mi a telefonszámod?  

You’re welcome. Szívesen.  
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SZÓSZEDET

Lesson 8

at the cinema a moziban  

Bye! Viszlát!  

I’m Kate. Kate vagyok.  

Listen, repeat and 
choose.

Hallgasd meg, ismételd 
és válaszd ki!

 

Sorry, I’m busy now. Bocs, most nem érek rá.  

Talk to you later. Később beszélünk.  

Lesson 9

blue kék  

colour szín  

flag zászló  

green zöld  

I’m British. Brit vagyok.  

I’m Hungarian. Magyar vagyok.  

red piros  

What colour is it? Milyen színű?  

white fehér  

Lesson 10

black fekete  

China Kína  

Come on, Germany! Hajrá, Németország!  

Go, China, go! Hajrá, Kína!  

Listen and number. Hallgasd meg és 
számozd be!

 

yellow sárga  
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SZÓSZEDET

Lesson 11

baseball cap baseball sapka  

blouse blúz  

brown barna  

I don't know. Nem tudom.  

jacket dzseki  

orange narancssárga  

pullover pulóver  

skirt szoknya  

T-shirt póló  

Lesson 12

bag táska  

Let's go! Menjünk!  

Lesson 13

brother fiútestvér  

dad apu  

father apa  

Find and read. Találd meg és 
olvasd el!

 

grandfather nagyapa  

grandma nagyi  

grandmother nagymama  

grandpa nagypapa  

love each other szeretik egymást  

Match and say. Párosítsd és mondd ki!  
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Meet my family. Ismerd meg 
a családomat!

 

mother anya  

mum anyu  

sister lánytestvér  

Lesson 14

He is my dad. Ő az apukám.  

He is very sporty. Nagyon sportos.  

little brother kisöcs  

little sister kishúg  

She is my mum. Ő az anyukám.  

She is very pretty. Nagyon csinos.  

Who is he? Ki ő? (férfi)  

Who is she? Ki ő? (nő)  

Lesson 15

Ann's family Ann családja  

best of all mindennél jobban  

big nagy  

cat macska  

dog kutya  

family család  

I've got... Nekem van…  

I've got no sisters. Nincsenek 
lánytestvéreim.

 

small kicsi  

some families néhány család  
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SZÓSZEDET

Lesson 16

blonde szőke  

hair haj  

Happy Halloween! Boldog Halloween-t!  

I like blood, yummy! Szeretem a vért, mmm!  

I'm a ghost. Szellem vagyok.  

I'm a pumpkin. Sütőtök vagyok.  

I'm a vampire. Vámpír vagyok.  

I'm a witch. Boszorkány vagyok.  

I’m a zombie. Zombi vagyok.  

I'm scary! Ijesztő vagyok.  

Party time! Ideje bulizni!  

Lesson 17

board tábla  

bookshelf könyvespolc  

classroom osztályterem  

I go to school. Iskolába járok.  

I'm in class 7B. 7.B osztályos vagyok.  

poster plakát  

table asztal  

There is a board 
on the wall.

Van egy tábla a falon.  

Lesson 18

books könyvek  

chairs székek  
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SZÓSZEDET

desk iskolapad, íróasztal  

in -ban, -ben  

kids gyerekek  

pencils ceruzák  

pens tollak  

There are many desks. Sok pad van.  

under alatt  

What a mess! Micsoda rendetlenség!  

Lesson 19

pencilcase tolltartó  

Lesson 20

all day long egész nap  

cool menő, klassz  

day nap  

Friday péntek  

Monday hétfő  

Saturday szombat  

Sunday vasárnap  

Thursday csütörtök  

today ma  

tomorrow holnap  

Tuesday kedd  

Wednesday szerda  

week hét  

yesterday tegnap  
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SZÓSZEDET

Lesson 21

aerobics aerobic  

basketball kosárlabda  

friend barát  

here itt  

I am free. Szabad vagyok.  

I'm very busy. Nagyon sok a dolgom.  

Kate's calendar Kate naptára  

on Monday hétfőn  

ping pong ping pong  

swimming úszás  

Lesson 22

at four négykor  

at two kettőkor  

Great! Szuper!  

Let's go to the cinema. Menjünk moziba!  

What a pity! De kár!  

When? Mikor?  

Lesson 23

Art rajz  

English angol  

Geography földrajz  

History történelem  

ICT informatika  
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SZÓSZEDET

lesson óra  

Maths matek  

Music ének-zene  

PE testnevelés  

Science természetismeret  

timetable órarend  

Lesson 24

Biology biológia  

Chemistry kémia  

Hungarian magyar  

Physics fizika  

Lesson 25

Do you like …? Szereted a / az …-t?  

No, I don’t like … . Nem, nem szeretem 
a / az …-t.

 

subject tantárgy  

Yes, I like … . Igen, szeretem 
a / az …-t.

 

Lesson 26

coff ee kávé  

collect (össze)gyűjt  

gaming számítógépezés  

point pont  

Lesson 27

at night éjjel  

Good aft ernoon. Jó napot!  
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SZÓSZEDET

Good evening. Jó estét!  

Good morning. Jó reggelt!  

Good night. Jó éjszakát!  

How are you? Hogy vagy? Hogy van?  

I'm fine, thanks. Kösz, jól.  

in the aft ernoon délután  

in the evening este  

in the morning reggel  

Sweet dreams. Szép álmokat!  

Lesson 28

All right. Rendben.  

Breakfast is ready. Kész a reggeli.  

Come. Gyere!  

Eat your breakfast. Edd meg a reggelidet!  

everyone mindenki  

get up felkel  

Go to school now. Most menj iskolába!  

It's 6 o'clock. 6 óra van.  

Pack your bag. Pakold be a táskádat!  

Rise and shine. Kelj fel és ragyogj!  

sleepyhead álomszuszék  

We're glad you are 
here today.

Örülünk, hogy itt vagy 
ma.

 

What’s the time? Mennyi az idő? / Hány 
óra van?
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Lesson 29

Bye! Viszlát!  

I get dressed. Felöltözöm.  

I wash my face. Megmosom az arcom.  

Lesson 30

cheese sajt  

ham sonka  

jam dzsem  

Let’s have breakfast. Reggelizzünk!  

milk tej  

No, thank you. Köszönöm, nem kérek.  

orange juice narancslé  

salami szalámi  

very much nagyon  

Yes, please. Igen, kérek.  

Yucky! Undorító!  

Yummy! Finom!  

Lesson 31

behind mögött  

behind the computer a számítógép mögött  

Don't be late. Ne késs el!  

ice tea jeges tea  

in the room a szobában  

nice kellemes  
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now most  

of course persze  

on the walls a falakon  

small kicsi  

This is my room. Ez a szobám.  

under alatt  

under the bed az ágy alatt  

wardrobe ruhásszekrény  

Where is …? Hol van …?  

Lesson 32

at … o’clock … órakor  

I do my homework. Megcsinálom a házi 
feladatomat. 

 

I go home. Hazamegyek.  

I have lunch. Ebédelek.  

I meet my friends. Találkozom 
a barátaimmal.

 

I've got swimming. Úszásom van.  

swimming úszás  

Lesson 33

I go to bed. Lefekszem.  

I listen to music. Zenét hallgatok.  

I play computer games. Számítógépes játékokat 
játszom.

 

I watch TV. Tévét nézek.  

We have dinner. Vacsorázunk.  
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Lesson 34

at the weekend hétvégén  

cycling biciklizés  

Let's go cycling. Menjünk bringázni!  

Let's go dancing. Menjünk táncolni!  

No school for two days. Két napig nincs iskola.  

No way! Kizárt! Szó sem lehet 
róla!

 

She is very nice. (Ő) nagyon kedves. (nő)  

Yippee! Juhéé!  

Lesson 35  

boys like … a fiúk szeretik a / az …-t  

clothes ruhák  

girls like … a lányok szeretik 
a / az …-t

 

I love pink. Nagyon szeretem 
a rózsaszínt.

 

jeans farmernadrág  

Let's go shopping. Menjünk vásárolni!  

shopping vásárlás  

shorts rövidnadrág  

Lesson 36

Cool! Király!  

shoes cipő  

trainers edzőcipő  
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Christmas and Easter in England

Christmas karácsony  

Christmas cracker karácsonyi pukkantó  

Christmas Day karácsony első napja, 
december 25.

 

Christmas tree karácsonyfa  

Easter húsvét  

eat eszik  

egg tojás  

Father Christmas Télapó  

from -tól, -től  

from Father Christmas Télapótól  

fun klassz  

get kap  

give ad  

Good Friday Nagypéntek  

Happy Easter! Boldog húsvéti 
ünnepeket!

 

holiday ünnep  

hot cross bun angol húsvéti sütemény  

in spring tavasszal  

in winter télen  

Merry Christmas! Boldog karácsonyt!  

open kinyit  

present ajándék  
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roll gurít  

turkey pulyka  

Photo Album 

by bike bicajjal  

by bus busszal  

department store áruház  

drink iszik  

famous híres  

FC futball klub  

oft en gyakran  

old öreg, régi  

pub kocsma, bár  

stadium stadion  

street utca  

the English az angolok  

they ők  

traditional hagyományos  

uniform egyenruha  

with valamivel  

Yorkshire pudding sós, fánkhoz hasonló 
köret sült húsokhoz
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Good! Good! Very good! Very good!

Great! Great! Well done! Well done!

Excellent! Excellent! Excellent!

Lesson 6/1, 9. oldal 

one two three four five six

Lesson 7/2, 10. oldal

Lesson 8/4, 11. oldal

Lesson 10/1, 13. oldal
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Lesson 17/2, 20. oldal

Lesson 21/1,  24. oldal

Lesson 23/1, 26. oldal

Lesson 28/2, 31. oldal

Lesson 33/1, 36. oldal

Lesson 35/1, 38. oldal 
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