
MINDENNAPI KIFEJEZÉSEK

KEZDŐ SZINT



MINDJÁRT JÖVÖK.

• I’ll be back in a minute. Egy perc és itt vagyok.

• I’ll be right back. Mindjárt visszajövök.

• I won’t be long. Nem leszek sokáig.



KOPOG A SZEMEM AZ ÉHSÉGTŐL.

• I’m starving. Éhezem.

• I could eat a horse. Meg tudnék enni egy lovat.



HULLAFÁRADT VAGYOK.

• I’m knackered. Kimerült vagyok.

• I’m shattered. Megtört vagyok.



EZER ÉVE NEM LÁTTALAK.

• Long time no see. Hosszú idő nincs látás.

• I haven’t seen you in/for ages. Régóta nem láttalak.

• I haven’t seen you in donkey’s years.



ESIK, MINTHA DÉZSÁBÓL ÖNTENÉK.

• It’s pouring down. Szakad.

• It’s pouring (down) with rain. Szakad az eső.

• It’s raining cats and dogs. Macskák és kutyák potyognak az égből.



MEGGONDOLTAM MAGAM.

• I’ve changed my mind. Megváltoztattam a gondolatom.



BÜDÖS.

• It stinks. Bűzlik. *

• It’s stinky. Büdös.

• It smells really/very bad. Nagyon rossz szaga van.

* Ha több dologról van szó: They stink.



VIGYÁZZ!

• Watch out!

• Look out!

• Be careful (with that)

• Mind the ... 



ÖSSZEFOGLALÁS



Mindjárt jövök.

• I’ll be back in a minute.
• I’ll be right back.
• I won’t be long.

Kopog a szemem az éhségtől.

• I’m starving.
• I could eat a horse.

Holtfáradt vagyok.

• I’m knackered/shattered.



Ezer éve nem láttalak.

• I haven’t seen you in ages/in donkey’s years.
• Long time no see.

Esik, mintha dézsából öntenék.

• It’s raining cats and dogs.
• It’s pouring down (with rain).

Meggondoltam magam.

• I’ve changed my mind.



Büdös.

• It stinks. / It’s stinky.
• It smells really/very bad.

Vigyázz!

• Watch out. / Look out.
• Mind the ...
• Be careful (with that)

Vigyázz magadra.

• Take care.



GYAKORLÁS

• Vigyázz! 

• Bocs, meggondoltam magam.

• Mindjárt itt vagyok.

• Holtfáradt vagyok.

• Nagyon éhes vagyok.

• Nagyon rossz szaga van.



MEGOLDÁS

• Vigyázz! Watch out./Look out.

• Bocs, meggondoltam magam. Sorry, I’ve changed my mind.

• Mindjárt itt vagyok. I’ll be right back.

• Holtfáradt vagyok. I’m knackered/shattered.

• Nagyon éhes vagyok. I’m starving.

• Nagyon rossz szaga van. It smells very bad.


