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INGYENES - NYOMTATHATÓ

Szótanuló kártyák
+ hanganyag

A szótanuló kártyákhoz tartozó hanganyagot a www.5percangol.hu oldalon a 
SZÓKINCS menüponton belül a SZÓTANULÓ KÁRTYÁK almenüben találod meg. 
Nyomtatásnál figyelj arra, hogy a szótanuló kártyák két oldalasak, tehát az angol lapot 
kell visszatenned a nyomtatóba, hogy a hátuljára a magyar szavak kerüljenek! Ügyelj 
arra, hogy jó irányba helyezd viszza a lapot a nyomtatóba, tehát min-
den angol szó hátlapjára az annak megfelelő magyar szó kerüljön!



ankle boots
[ˈæŋkəl buːts]

anorak
[ˈænəræk]

backpack 
[ˈbækpæk]

ballerinas 
[ˌbæləˈriːnəz]

baseball hat 
[ˈbeɪsbɔːl hæt]

beanie hat 
[ˈbiːni hæt]

belt 
[belt]

beret 
[ˈbereɪ]

1A



anorak
[ˈænəræk]

ballerinas 
[ˌbæləˈriːnəz]

beanie hat 
[ˈbiːni hæt]

beret 
[ˈbereɪ]

anorák bokacsizma 

ballerinacipő hátizsák

kötött sapka baseball sapka 

svájcisapka öv 

1B



2A

bikini 
[bɪˈkiːni]

black tie 
[blæk taɪ]  

dinner jacket 
[dɪnə ˈdʒækɪt]

blouse
[blaʊz]

boots 
[buːts]

bow tie 
[baʊ taɪ]

bra
[brɑː]

briefcase
[ˈbriːfkeɪs]

briefs 
[briːfs]



2B

black tie 
[blæk taɪ]  

dinner jacket 
[dɪnə ˈdʒækɪt]

szmoking bikini

boots 
[buːts] csizma blúz

bra
[brɑː] melltartó csokornyakkendő 

briefs 
[briːfs] alsónadrág aktatáska 



3A

cap 
[kæp]

cardigan 
[ˈkɑːdɪɡən] kardigán

casual
[ˈkæʒʊəl]

checked 
[tʃekt] kockás

coat
[kəʊt]

corset 
[ˈkɔːsɪt] fűző

costume
[ˈkɒstjuːm]

dotted/spotted 
[ˈdɒtɪd ˈspɒtɪd] pöttyös



3B

kardigán sapka

kockás hétköznapi

fűző kabát

pöttyös viselet / jelmez



4A

dress
[dres]

dressing gown
[ˈdresɪŋ ɡaʊn] köntös

earmuffs
[ˈɪrˌməfs]

evening dress 
[ˈiːvənɪŋ dres]

fashionable 
[ˈfæʃnəbəl]

flip-flops 
[flɪp flɒps]

formal
[ˈfɔːməl]

floral 
[ˈflɔːrəl]



4B

köntös ruha

evening dress 
[ˈiːvənɪŋ dres] estélyi ruha fülvédő

flip-flops 
[flɪp flɒps] strandpapucs divatos

floral 
[ˈflɔːrəl] virágos elegáns



5A

fur coat 
[ˈfɔːməl]

gloves 
[ɡlʌvz]

handbag 
[ˈhændbæɡ]

hat 
[hæt]

headband
[ˈhedbænd]

high-heels
[haɪ hiːlz]

hoodie 
[hu:di: ]

jacket 
[ˈdʒækɪt]

kesztyű

kalap

dzseki/zakó



5B

high-heels
[haɪ hiːlz]

kesztyű szőrmebunda

kalap retikül, kézitáska

magas sarkú cipő fejkendő

dzseki/zakó kapucnis felső



6A

jeans 
[dʒiːnz]

jumper 
[ˈdʒʌmpə]

jumpsuit 
[ˈdʒʌmpsuːt]

playsuit 
[ˈpleɪsuːt]

overalls 
[ˈəʊvərɔːlz]

knickers/panties 
[ˈnɪkəz ˈpæntɪz] [ˈnɪkəz ˈpæntɪz] bugyi

knitwear 
[ˈnɪtweə]

lace-up boots 
[leɪs ʌp buːts]

leggings 
[ˈleɡɪŋz]

lingerie 
[ˈlænʒəriː] fehérnemű



6B

jumper 
[ˈdʒʌmpə] pulóver farmernadrá

bugyi
kezeslábas

overál

lace-up boots 
[leɪs ʌp buːts] fűzős bakancs kötött ruházat

fehérnemű leggings,cicanadrág



7A

long-sleeved 
[lɒŋ sliːvd]

maternity clothes 
[məˈtɜːnɪti kləʊðz]

mini-skirt 
[ˈmɪniskɜːt]

mittens 
[ˈmɪtənz]

nightdress 
[ˈnaɪtdres]

overcoat 
[ˈəʊvəkəʊt]

pants/trousers 
[pænts ˈtraʊzəz]

plain 
[pleɪn] sima, egyszerű



7B

maternity clothes 
[məˈtɜːnɪti kləʊðz] kismamaruházat hosszú ujjú

mittens 
[ˈmɪtənz] egyujjas kesztyű miniszoknya

overcoat 
[ˈəʊvəkəʊt] nagykabát hálóing

sima, egyszerű nadrág



8A

pullover 
[pænts ˈtraʊzəz]

pumps 
[pʌmps]

purse 
[pɜːs]

pyjamas 
[pəˈdʒɑːməz]

rain coat 
[reɪn kəʊt]

riding boots 
[ˈraɪdɪŋ buːts]

robe 
[rəʊb]

rubber boots 
wellingtons 

[ˈrʌbə buːts ˈ]



8B

pumps 
[pʌmps] klumpa pulóver

pyjamas 
[pəˈdʒɑːməz] pizsama pénztárca

riding boots 
[ˈraɪdɪŋ buːts] lovaglócsizma esőkabát

rubber boots 
wellingtons 

[ˈrʌbə buːts ˈ]
gumicsizma köpeny, estélyi ruha



9A

sandals 
[ˈsændəlz]

scarf 
[skɑːf]

shirt 
[ʃɜːt]

shorts 
[ʃɔːts] rövidnadrág

short-sleeved 
[ʃɔːt sliːvd]

slippers 
[ˈslɪpəz] papucs

sneakers 
[ˈsniːkəz]

sleeveless 
[ˈsliːvləs]



9B

scarf 
[skɑːf] sál szandál

rövidnadrág ing

papucs rövid ujjú

sleeveless 
[ˈsliːvləs] ujjatlan

sportcipő 
tornacipő



10A

socks 
[sɒks]

stiletto heels 
[stɪˈletəʊ hiːlz]

stockings 
[ˈstɒkɪŋz]

striped 
[straɪpt]

suit 
[suːt]

suspenders 
[səˈspendəz]

sweater 
[ˈswetə]

sweatshirt 
[ˈswetʃɜːt]



10B

stiletto heels 
[stɪˈletəʊ hiːlz] tűsarkú cipő zokni

striped 
[straɪpt] csíkos harisnya

suspenders 
[səˈspendəz]

nadrágtató, 
harisnyatartó öltöny

sweatshirt 
[ˈswetʃɜːt] melegítő felső szvetter, pulóver



egyrészes 
fürdőruha

11A

swimming 
costume 

[ˈswɪmɪŋ ˈkɒstjuːm]

swimming suit 
[ˈswɪmɪŋ suːt]

swimming trunks 
[ˈswɪmɪŋ trʌŋks]

swimmwear 
[swɪm weə]

úszó-, 
strand- öltözet

tennis shoes 
[ˈtenɪs ʃuːz]

thong 
[θɒŋ]

tie 
[taɪ]

tights 
[taɪts]



11B

egyrészes 
fürdőruha

egyrészes 
fürdőruha

úszó-, 
strand- öltözet fürdőnadrág

thong 
[θɒŋ] tanga teniszcipő

tights 
[taɪts] harisnyanadrág nyakkendő



12A

to put on  
something 

[tə ˈpʊt ɒn ˈsʌmθɪŋ]

to take off  
something 

[tə teɪk ɒf ˈsʌmθɪŋ]

to wear  
[tə weə]

tracksuit 
[ˈtræksuːt]

trainers 
[ˈtreɪnəz]

T-shirt 
[ˈtiː ʃɜːt]

turtleneck 
[ˈtɜːtlnek]

underwear
[ˈʌndəweə] alsónemű



12B

to take off  
something 

[tə teɪk ɒf ˈsʌmθɪŋ]

tracksuit 
[ˈtræksuːt]

T-shirt 
[ˈtiː ʃɜːt]

levesz valamit felvesz valamit

melegítő,  
tréningruha visel, hord ruhát

póló
sportcipő
edzőcipő

alsónemű garbónyakú felső



13A

uniform 
[ˈjuːnɪfɔːm]

waistcoat 
[ˈweɪskəʊt]

pénztárca

wedding dress 
[ˈwedɪŋ dres]

wedge shoes 
[wedʒ ʃuːz]

vest 
[vest]

mellény  
(amerikai)

wallet 
[ˈwɒlɪt]



13B

egyenruha

pénztárca mellény  
(brit)

wedge shoes 
[wedʒ ʃuːz] telitalpú cipő esküvői ruha

mellény  
(amerikai)


