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Szia! Remekül haladunk! A negyedik leckében meg fogod tanulni a második legfon-
tosabb igét, a 'to have (got)'-ot! Ezen kívül megtanulunk beszélni a családunkról, 
családtagjainkról és az állatainkról is.

My family

This is my family: my husband, my son, my daughter and the 

family's dog, Fluffy. My name is Fiona Cook. I am 34 years old.

I am a teacher in a secondary school. The man in the picture is 

my husband, Jonathan Cook. He is 38 years old. He is an 

engineer. The boy in the middle is my son, Mike. He is 6 years 

old. He is a pupil in an elementary school. The girl next to my son 

is my daughter, Katie. She is only 2 years old. The dog in the 

picture is Fluffy, the family's dog. He is 3 years old. 

I'm married.  two children, a son and a daughter.  a dog.

Fiona is married.  a son and a daughter.  a dog, too.

I have We have

She has They have

Tanuljuk is meg most rögtön a második legfontosabb igénket: !
(Az elsõ legfontosabb ugye a 'to be'.) A fenti rövid szöveg alapján válaszolj a kérdé-
sekre!

to have/to have got

What is Jonathan's surname?

How old is Jonathan's wife?

Is Jonathan's wife a teacher in a secondary school?

What is the dog's name?
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TO HAVE

Ebbõl a rövid kis táblázatból megismerheted a második legfontosabb ige, a TO HAVE ragozását, 
amelynek a jelentése „birtokolni valamit”, „valakinek van valamilye”. Ahhoz, hogy teljesen megértsd 
a TO HAVE használatát és az ide vonatkozó szabályokat, kérlek olvasd el a nyelvtani részben a
TO HAVE/TO HAVE GOT címû részt! 

                                                TELJES FORMA        RÖVID FORMA

HAS 'S

DOES NOT HAVE DOESN'T HAVE

DOES HAVE DOESN'T HAVE 

STATEMENT/KIJELENTÉS

NEGATIVE/TAGADÁS

TAGADVA KÉRDÉS

QUESTION/KÉRDÉS

I HAVE I'VE

YOU HAVE YOU'VE

HE/SHE/IT HE'S/SHE'S/IT

WE HAVE WE'VE

YOU HAVE YOU'VE

THEY HAVE THEY'VE HAVE

I DO NOT HAVE I DON'T HAVE

YOU DO NOT HAVE YOU DON'T HAVE

HE/SHE/IT HE/SHE/IT 

WE DO NOT HAVE WE DON'T HAVE

YOU DO NOT HAVE YOU DON'T HAVE

THEY DO NOT HAVE THEY DON'T HAVE

DO I HAVE ? DON'T I  HAVE ? 

DO YOU HAVE ? DON'T YOU HAVE ?

 HE/SHE/IT  ? HE/SHE/IT ?

DO WE HAVE ? DON'T WE HAVE ?

DO YOU HAVE ? DON'T YOU HAVE ?

DO THEY HAVE ? DON'T THEY HAVE ?

      

FAMILY MEMBERSparents szülõk elder brother báty
child gyerek grandmother nagymama
children gyerekek grandfather nagypapa
mother anya grandchild unoka
father apa grandchildren unokák
son fia (valakinek) grandson fiú unoka
daughter lánya (valakinek) granddaughter lány unoka
sister lánytestvér cousin unokatestvér
younger sister húg uncle nagybácsi
elder sister nõvér aunt nagynéni
brother fiútestvér niece unokahúg
younger brother öcs nephew unokaöcs

A vérszerinti rokonaink angol elnevezését már tudjuk. (Figyelj a 'nephew' és a 'niece' 
szavak helyes kiejtésére … és persze a többi szóéra is!) Most pedig tanuljuk meg a nem 
vérszerinti rokonaink, tehát a házasságkötéssel szerzett rokonaink elnevezéseit is! A 
házassággal 'szerzett' rokonainkat angolul 'in-laws'-nak nevezzük. A 'law' szó 
egyébként törvényt jelent. Nézzük tehát az 'in-law'-inkat:
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wedding esküvõ
marriage házasság
bride menyasszony
groom võlegény
mother-in-law anyós
father-in-law após
son-in-law vej
daughter-in-law meny
sister-in-law sógornõ
brother-in-law sógor

What about your family life? Do you have a big family?
Answer the question with a full sentence!

Are you married?

Do you have brothers or sisters?

Do you have children?

Do you have pets? 

PETS – KISÁLLATOK/KEDVENCEK

spider, hamster, mouse, turtle, rabbit, cat, dog, goldfish, budgie

Írd a képek alá az állatok nevét! Mármint ne azt, hogy Buksi meg Cirmi, hanem 
azt, hogy hogyan mondják az állatot angolul. Mármint nem azt, hogy 'animal', 
hanem … na jó, hagyjuk, szerintem tudod mit kell csinálni J 
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Most hogy tudod a házikedvencek nevét, itt az ideje, hogy megtanuljuk a többi állat 
elnevezését is angolul! 

DOMESTIC/FARM ANIMALS – HÁZIÁLLATOK

cow
tehén

sheep
birka

rooster/cock
kakas

horse
ló

ram
kos

worm
giliszta, kukac

donkey
szamár

rabbit
nyúl

hen
tyúk

goat
kecske

duck
kacsa

goose/
többes sz.: geese

liba

pig
disznó

turkey
pulyka

chicken
csirke
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WILD ANIMALS – VADÁLLATOK

antelope
antilop

beaver
hód

kangaroo
kenguru

hedgehog
sündisznó

cheetah
gepárd

racoon
mosómedve

armadillo
tatu

tiger
tigris

elephant
elephant

hippopotamus
víziló

lion
oroszlán

rhinoceros
rinocérosz

giraffe
zsiráf

camel
teve

moose
rénszarvas

zebra
zebra

monkey
majom

koala
koala

bat
denevér

fox
róka

deer
szarvas, õz

walrus
rozmár

panda
panda

skunk
görény

bear
medve

wolf
farkas

panther
párduc

seal
fóka

polar bear
jegesmedve

squirrel
mókus
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BIRDS – MADARAK

seagull
sirály

ostrich
strucc

flamingo
flamingó

pelican
pelikán

owl
bagoly

pigeon
galamb

eagle
sas

parrot
papagáj

peacock
páva

hummingbird
kolibri

penguin
pingvin

sparrow
veréb

REPTILES – HÜLLÕK

crocodile
krokodil

turtle
teknõsbéka

lizard
gyík

snake
kígyó

frog
béka

SEA LIFE – TENGERI ÉLÕLÉNYEK

shark
cápa

dolphin
delfin

crab
rák

lobster
homár

octopus
polip

whale
bálna

BUGS AND INSECTS – BOGARAK ÉS ROVAROK

bee

méh

ant

hangya

cockroach

csótány

fly

légy

ladybug/
ladybird

katicabogár

butterfly

pillangó
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ant hangya
antelope antilop
armadillo tatu
aunt nagynéni
bat denevér
bear medve
beaver hód
bee méh
bride menyasszony (esküvõn)
brother fiútestvér
brother-in-law sógor
budgie hullámos papagáj
butterfly pillangó
camel teve
cat macska
cheetah gepárd
chicken csirke
cock kakas
cockroach csótány
cousin unokatestvér
cow tehén
crab rák, tarisznyarák, tengeri rák
crocodile krokodil
daughter lánya valakinek
daughter-in-law meny
deer szarvas, õz
dolphin delfin
donkey szamár
duck kacsa
eagle sas
elder brother báty
elder sister nõvér
elementary school általános iskola
elephant elefánt
family család
father-in-law após
flamingo flamingó
fly légy
fox róka
frog béka
grandchild/grandchildren unoka/unokák
giraffe zsiráf
goat kecske
goldfish aranyhal
goose liba
granddaughter lány unoka
grandfather nagypapa
grandmother nagymama
grandson fiú unoka
groom võlegény (esküvõn)
hamster hörcsög
hedgehog sündisznó
hen tyúk
hippopotamus víziló
horse ló
hummingbird kolibri
in the middle középen
kangaroo kenguru
koala koala



UNIT 4

36

5 PERC ANGOL NYELVTAN

ladybird / ladybug katicabogár
law törvény
lion oroszlán
lizard gyík
lobster homár
marriage házasság
middle középsõ
monkey majom
moose rénszarvas
mother-in-law anyós
mouse egér
nephew unokaöcs
niece unokahúg
octopus polip
ostrich strucc
owl bagoly
panda panda
panther párduc
parents szülõk
parrot papagáj
peacock páva
pelican pelikán
penguin pingvin
pet házi kedvenc
pig disznó
pigeon galamb
polar bear jegesmedve
rabbit nyúl
racoon mosómedve
ram kos
rhinoceros rinocérosz
rooster/cock kakas
school iskola
seagull sirály
seal fóka
secondary school középiskola
shark cápa
sheep birka
sister lánytestvér
sister-in-law sógornõ
skunk görény
snake kígyó
son fia valakinek
son-in-law vej
sparrow veréb
spider pók
squirrel mókus
teenager tinédzser
tiger tigris
to have birtokolni, valakinek van valamije
turkey pulyka
turtle teknõsbéka
uncle nagybácsi
walrus rozmár
wedding esküvõ
whale bálna
wolf farkas
woman nõ
worm giliszta, kukac
younger brother öcs
younger sister húg
zebra zebra
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