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A szerző
Thomas Booth tíz évig tevékenykedett angoltanárként 

Lengyelországban és Oroszországban. Jelenleg Angliában él, ahol 
szerkesztőként dolgozik, és angol nyelvű tananyagokat – elsősorban 

tankönyveket és szókincsbővítő kiadványokat – ír.

Módszertani tanácsadó
Tim Bowen eddig világszerte több mint harminc országban tanított 

angol nyelvet, és vett részt a pedagógusok képzésében. Kiejtés- 
és nyelvtanítási módszertani művek társszerzője, illetve számos könyvet 
írt angoltanárok számára. Jelenleg szabadúszó tananyagíró, szerkesztő

és fordító. A Chartered Institute of Linguists szervezet tagja.

Nyelvi tanácsadó
Prof. Susan Barduhn tapasztalt angoltanár, tanárképző szakember 

és szerző, számos kiadvány közreműködője. Négy kontinensen irányít 
angolnyelv-tanfolyamokat, emellett az angoltanárokat tömörítő
nemzetközi szervezet, az International Association of Teachers of 

English as a Foreign Language elnöke, a British Council és az Egyesült 
Államok Külügyminisztériumának tanácsadója. Jelenleg a School of 
International Training oktatója az egyesült államokbeli Vermontban.
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47.1

47.2

47

JAN DEC

I’ve traveled a lot this year.
I went to Moscow in January.

NOW

47.4

How many tennis championships has Sarah won?

She has won fi ve tennis championships. 

1                           What hasn’t Sarah done this year? 4         How many grand slams has Sarah missed this year?

3                           How long didn’t she play tennis for?

2                           What did Sarah do in January? 5                           What did Sarah do in March this year?

SP OR T TODAY41

Sarah Jackson is a tennis player from 

the US. She has won fi ve tennis 

championships, but she hasn’t played in 

any competitions this year.

“I haven’t had a good year. I broke my 

leg in January and I didn’t play tennis 

for three months. It was really painful 

and it took me a long time to get well.” 

There are four big competitions for 

tennis players, known as the Grand 

Slams: the Australian Open, the French 

Open, Wimbledon, and the US Open. 

Sarah has already missed two of them.

“It’s di�  cult for tennis players. You 

want to do well in the big competitions, 

but sometimes you can’t.”

The next grand slam is Wimbledon, 

but Sarah isn’t going to play this year. 

“It’s sad, but I’m just not ready for 

Wimbledon at the moment.” 

But the year hasn’t been all bad: 

“I don’t usually go on vacation,” she told 

us, “but in March I went to the 

Caribbean. I had a really good time and 

relaxed. I also ate some great food 

and went swimming.”

TENNIS STAR’S DIFFICULT YEAR
Sarah Jackson speaks to our spor ts repor ter.

47.2

I haven’t had any co� ee this morning.   The photocopier broke yesterday.

 me last night. 47

47.1

1 I  (be) to five countries on vacation this year.

2 Sandra  (pass) all her medical exams so far this year. I’m so proud.

3 I  (visit) Warsaw in 2007 with my family.

4 I’m feeling sleepy. I  (not have) any coffee yet this morning.

5 My boyfriend  (phone) me last night.

6 Paula’s feeling sad. Her dog  (die) last week.

7 I’m going to Berlin tomorrow. I  (be) there three times before.

8 I don’t have any money. I  (lose) my wallet yesterday.

9 This is such a good festival. I  (make) lots of new friends.

0 My sister is really happy. She  (pass) her driving test yesterday.

q I  (play) tennis six times this week. And I’m playing again tomorrow.

I  (see) a new movie on Thursday.saw

I haven’t had any co� ee this morning.   The photocopier broke yesterday.

 me last night. I’ve had a lot of meetings today.      My manager called

I’m fl ying to New York again tomorrow. I 

1 Alvita is very happy. She

2 This is a great party. I

3 Martha looks happy. She

4 Mary can’t drive. She

called

47.3
Where does Rick live?Where does Rick live?Where does Rick live?Where does Rick live?

He lives in Wellington, New Zealand.He lives in Wellington, New Zealand.He lives in Wellington, New Zealand.He lives in Wellington, New Zealand.He lives in Wellington, New Zealand.He lives in Wellington, New Zealand.He lives in Wellington, New Zealand.He lives in Wellington, New Zealand.He lives in Wellington, New Zealand.

47.2

I have be to Moscow this year.

1 We has never eaten Chinese food.

2 Sharon have seen that movie before. 

3 I have play cricket three times in my life.

4 Natasha has visit Rio de Janeiro three times.

5 Yuri hasn’t phone his grandmother. 

6 Eddy have bought a new car for his son.

7 Karen is forgotten her ticket for the concert.

I have been to Moscow this year.I have been to Moscow this year.

47.3

the prize for the best chocolate cake yesterday.

her arm last week.

I’m fl ying to New York again tomorrow. I I’m fl ying to New York again tomorrow. I (be) there fi ve times this year.have been

 (win) the prize for the best chocolate cake yesterday.

 (meet) lots of really fun and interesting people.

 (be) to the movies with Miles. 

 (fall) and  (break) her arm last week.

The long wait
Rick Clay talks about his plans to Rick Clay talks about his plans to Rick Clay talks about his plans to 

(be) 
Rick Clay talks about his plans to 

(be) there fi ve times this year.
Rick Clay talks about his plans to 

there fi ve times this year.have been
Rick Clay talks about his plans to have beenget back on trackI’m fl ying to New York again tomorrow. I get back on trackI’m fl ying to New York again tomorrow. I get back on trackhave beenget back on trackhave been

RR
 (meet) 

R
 (meet) 

ick Clay is one of the world’s top ick Clay is one of the world’s top 
 (win) ick Clay is one of the world’s top 
 (win) the prize for the best chocolate cake yesterday.ick Clay is one of the world’s top 

the prize for the best chocolate cake yesterday.
athletes. He lives in Wellington,  (meet) 
athletes. He lives in Wellington,  (meet) lots of really fun and interesting people.
athletes. He lives in Wellington, lots of really fun and interesting people.New Zealand. Rick has won fi ve gold New Zealand. Rick has won fi ve gold 

 (meet) New Zealand. Rick has won fi ve gold 
 (meet) lots of really fun and interesting people.New Zealand. Rick has won fi ve gold 

lots of really fun and interesting people.
medals in the last four years. This  (be) 
medals in the last four years. This  (be) to the movies with Miles. 
medals in the last four years. This to the movies with Miles. year has been very di�  cult for Rick, year has been very di�  cult for Rick, 

 (be) year has been very di�  cult for Rick, 
 (be)  (be) year has been very di�  cult for Rick, 
 (be) to the movies with Miles. year has been very di�  cult for Rick, 

to the movies with Miles. 
however. After he injured himself in  (fall) 
however. After he injured himself in  (fall) and
however. After he injured himself in and  (break) 
however. After he injured himself in  (break) the World Championships in Athens the World Championships in Athens 

 (fall) the World Championships in Athens 
 (fall) andthe World Championships in Athens 

andthe World Championships in Athens 
 (break) the World Championships in Athens 
 (break) 

in June, Rick hasn’t run in any more races.“It’s been a very frustrating year. I’m getting better, 
“It’s been a very frustrating year. I’m getting better, 
“It’s been a very frustrating year. I’m getting better, but it takes time.”but it takes time.”
The next world athletics event is in Sydney in December. “I really want to go. But I’m not sure if my knee will be ready.”
Rick fi rst became famous fi ve years ago when he broke the 400m world record. Rick has tried to be positive 

the 400m world record. Rick has tried to be positive 
the 400m world record. Rick has tried to be positive about his health problems. “I’ve done lots of gardening 
about his health problems. “I’ve done lots of gardening 
about his health problems. “I’ve done lots of gardening and I’ve spent more time with my family. So that’s good.”

F A M O U S  P E O P L EF A M O U S  P E O P L EF A M O U S  P E O P L E

there fi ve times this year.

the prize for the best chocolate cake yesterday.

lots of really fun and interesting people.

to the movies with Miles. 

her arm last week.

11 How many gold medals has Rick won? How many gold medals has Rick won? How many gold medals has Rick won? How many gold medals has Rick won? How many gold medals has Rick won?
I’m fl ying to New York again tomorrow. I 

 How many gold medals has Rick won?
I’m fl ying to New York again tomorrow. I 

22 What happened at the World Championships?  What happened at the World Championships?  What happened at the World Championships? 
2

 What happened at the World Championships? 
2 This is a great party. I

 What happened at the World Championships? 
 This is a great party. I

3 Martha looks happy. She

33 When is the next world athletics event? When is the next world athletics event? When is the next world athletics event?4 When is the next world athletics event?4 Mary can’t drive. She When is the next world athletics event? Mary can’t drive. She

44 When did Rick fi rst become famous?

555 What has Rick done with his free time? What has Rick done with his free time?
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A kurzus felépítése

Modulok Minden lecke 
modulokból áll, ezeket 

a megadott sorrendben 
végezzük el. Egy-egy modul 

befejeztével bármikor 
szünetet tarthatunk.

A lecke felépítése Minden lecke 
a legfontosabb tanulnivalók 

áttekintésével kezdődik.

A lecke száma A könyv leckékből áll. 
A munkafüzet leckéi segítségével 

átismételhetjük a velük azonos számú 
nyelvkönyvi lecke tananyagát.

Az English for Everyone kurzus azoknak szól, akik tanári közre-
működés nélkül szeretnének angolul tanulni. A tananyag lefedi 
az alapkészségeket: a nyelvtant, a szókincset, a kiejtést, a hallás 
utáni szövegértést, a beszédet, az olvasást és az írást. A többi 
nyelvoktató kiadványtól eltérően azonban 
mindezt a lehető legtöbb vizuális 
segédlettel tanulhatjuk és gyakorolhatjuk. 
A munkafüzet feladatait úgy tervezték, 
hogy a nyelvkönyvben tanultak meg-
jegyzését támogassák. Haladjunk a 
megadott sorrendben, és használjuk 
a weboldalon található, illetve az 
alkalmazásban elérhető hanganyagokat is!

NYELVKÖNYV

MUNKAFÜZET146

A befejezett jelent olyan eseményekkel is használ- 

Az év eseményei

EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT AZ IGÉK BEFEJEZETT JELEN  

Új nyelvtan  A yet és az already használata 

Szókincs  Mindennapi tevékenységek és feladatok

Új készség  Beszéljünk a közelmúltról!

Az év eseményei
A befejezett jelent olyan eseményekkel is használhatjuk, 

NYELVTAN 

TOVÁBBI PÉLDÁK 

a befejezett jelent használjuk. 

Új nyelvtan  A yet és az already használata

Szókincs  Mindennapi tevékenységek és feladatok

Új készség  Beszéljünk a közelmúltról!

A befejezett jelent használjuk.

JANUÁR MOST DECEMBER

A will

Gyors döntések
Új nyelvtan  Gyors döntések a will segédigével 

Szókincs

Új készség

159

147

124

EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT A WILL VAGY WILL NOT  
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 Will do              Won’t do
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 Will do              Won’t do

 Will do             Won’t do
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INGYENES HANGANYAG
weboldal és alkalmazás

w w w.dkefe.com

Képes gyakorlatok A képek és 
ábrák segítségével könnyebben 
megjegyezhetjük a leghasznosabb 
és legfontosabb angol szavakat és 
kifejezéseket.

Szókincs A könyvben számos szókincset 
gyakoroltató modul található, amelyek segítségével 
ellenőrizhetjük, mennyire jegyeztük meg 
a nyelvkönyvben tanult legfontosabb angol 
szavakat és kifejezéseket.

Hanganyag A beszéd- és szövegértési készség 
fejlesztése érdekében a legtöbb modulhoz 
hanganyag is tartozik, amelyet anyanyelvi 

beszélők mondtak fel.

Szókincs

125

57

 ÍRD A MEGADOTT SZAVAKAT  
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Gyakorló modulok 
A feladatok gondosan felépített 
sorrendben követik egymást, hogy 
a nyelvkönyv adott leckéjében meg-
ismert tananyagot begyakorolhassuk 
és ellenőrizhessük. A sorban elvégzett 
gyakorlatok elősegítik a tanultak 
megjegyzését és gördülékeny haszná-
latát. A feladatok előtti ikon jelzi, 
melyik készség gyakorlására szolgálnak.

NYELVTAN
Használjuk az új nyelvtani szabá-
lyokat különböző helyzetekben!

SZÓKINCS
Véssük emlékezetünkbe 
a legfontosabb szavakat!

OLVASÁS
Ismerjük meg a nyelvet valós 
angol szövegkörnyezetben!

BESZÉD
Vessük össze angol beszédünket 
a hanganyag példáival!

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS
Ellenőrizzük, mennyire értjük 
a beszélt angolt!

Üresen hagyott helyek Írjuk be 
a megoldást a könyvbe, így később 
újra elővehetjük és átgondolhatjuk.

Mintaválasz A feladatok első kérdését 
megoldották helyettünk, hogy jobban 

megértsük, mit várnak tőlünk.

Képi ábrázolás Az egyszerű
rajzok segítségével könnyebb 
megérteni a feladatokat.

Hallás utáni szövegértés Ez az ikon jelzi, 
hogy a feladat megoldásához meg kell hallgatni 
a hanganyagot.

A modul száma Minden modult 
szám jelöl, így könnyen vissza-
kereshetjük a megoldásokat, 
és megtalálhatjuk a kapcsolódó 
hanganyagot is.

Utasítás Minden feladatot rövid leírás 
előz meg arról, mi a teendőnk.

Kiegészítő hanganyag Ez az ikon jelzi, 
hogy a feladat megoldását hanganyagban 
is megtalálhatjuk. Hallgassuk meg a feladat 
megoldása után!

Beszédgyakorlat Ez az 
ikon jelzi, hogy a feladatra 
adott választ hangosan 
is mondjuk ki, majd vessük 
össze a hanganyagban 
szereplő példamondatokkal.

ALKOSS A KÉT MONDATBÓL EGYET, MAJD MONDD KI HANGOSAN IS!

HALLGASD MEG A HANGANYAGOT, ÉS ÁLLÍTSD SORBA A KÉPEKET 
EMLÍTÉSÜK SZERINT!
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11
11.1  
1 I am not feeling well today, I’m sorry. Let’s 
meet next week instead. 

2 May and Clara are feeling sick today. 
They’re going to stay at home.

3 Cathy isn’t feeling well. She is not going 
swimming today.

4 Jerry is feeling really sick, but he’s still 
going to work.

5 We don’t feel well, so we aren’t coming to 
the party tonight.

6 Alexander isn’t feel well. He’s going to stay 
at home today.

7 They don’t feel well. They’re not going to 
visit their uncle and aunt today.

8 Hilary isn’t feeling well. She can’t come to 
the movies tonight.

9 Lee feels sick. He can’t come to the sales 
meeting today.

0 John and Diana are not feeling well. They 
are going to leave work early today.

11.2  
1 I can’t hear and I have an earache.

2 Dan’s leg hurts.

3 Maria has a broken leg.

4 I don’t feel well. I have a stomachache.

5 Claire has a terrible headache.

6 I have a pain in my knee.

7 Philip can’t stand. He has backache.

11.3  
1 False   2 True   3 False   4 True     

5 Not given   6 True   7 False

11.4  
1. I have a broken leg.
2. I have a pain in my foot. 
3. I have a headache. 
4. I have got a broken leg.
5. I have got a pain in my foot.
6. I have got a headache.
7. You have got a broken leg. 
8. You have got a headache. 
9. You have a broken leg.
10. You have a headache.
11. Anna has a broken leg. 
12. Anna has a headache. 

12
12.1  
1 hot   

2 boiling   

3 cold   

4 freezing

5 rain   

6 snow   

7 hail   

8 thunder    

9 humidity   

0 flood   

q puddle    

w blue sky   

e cloud   

r lightning    

t rainbow   

y temperature   

u sun    

i ice   

o tornado   

p wind   

a gale    

s dry   

d wet

13
13.1  
1 The weather here is horrible! It’s raining 
all the time. It’s cold and wet.

2 It’s boiling here. It’s too hot to go out in 
the middle of the day.

3 It’s a sunny day and there’s lots of snow. 
It’s perfect weather for skiing.

4 It’s freezing here. It’s too cold to stay 
outdoors for very long.

5 It’s a really windy day here. I’m going 
windsurfing later today.

6 The weather here is very stormy. Last 
night we had lots of lightning.

7 There were icicles on the house this 
morning. It’s very cold here.

13.2  
1 It’s very windy.

2 It’s very rainy.

3 It’s very snowy.

4 It’s very sunny.

5 It’s very stormy.

6 It’s very icy.

7 It’s very cloudy.

8 It’s very stormy.

9 It's very misty.

13.3  
1 Be careful. There’s ice on the road.

2 The weather’s beautiful. It’s hot and 
sunny.

3 It’s quite warm here. The temperature is 68°F.

4 It’s 14°F here and it’s snowy. It’s freezing.

5 Oh no, it’s raining. We can’t play tennis now.

6 It’s very foggy. The airport is closed.

7 There’s a storm. We can’t play golf.

13.4  
1 Spain    

2 London    

3 Lisbon     

4 Italy    

5 France

13.5  
1. There’s a lot of sun at the moment.
2. There’s a lot of rain in London today.
3. There’s a lot of sun in London today.
4. There’s a lot of rain at the moment.
5. It’s really warm at the moment.
6. It’s really warm in London today.
7. It’s really freezing at the moment.
8. It’s really freezing in London today.
9. It’s quite warm at the moment.
10. It’s quite warm in London today.

14
14.1  
1 get on a bus   

2 miss a flight    

3 go sightseeing   

4 apartment

5 passport control   

6 arrive at the airport

7 pack your bags   

8 luggage   

9 reception

0 road trip   

q get off a bus   

w cruise

e board a plane   

r arrive at a hotel
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Hanganyag
Az English for Everyone könyvekhez gazdag 
hanganyag tartozik. Hallgassuk minél 
gyakrabban, hiszen rendszeres használatával 
egyre jobban érthetjük a beszélt angolt, 
illetve a kiejtésünk és a hanglejtésünk is egyre 
természetesebb lesz. Minden fájlt tetszőleges 
alkalommal lehet lejátszani, leállítani és újra 
meghallgatni, míg biztosan meg nem értettük 
a hallottakat.

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS
Ez az ikon jelzi, hogy a feladat 

megoldásához meg kell hallgatni 
a hanganyagot.

KIEGÉSZÍTŐ HANGANYAG
Ez az ikon jelzi, hogy a modul 

elvégzése után további hanganyaggal 
is gyakorolhatunk.

INGYENES HANGANYAG
weboldal és alkalmazás

w w w.dkefe.com

Megoldás
A könyv végén található megoldókulcs tartalmazza 
a feladatok helyes megoldását. Az adott modul 
elvégzése után lapozzuk fel, és vessük össze 
a megoldásunkat az ott található példával. 
Így ellenőrizhetjük, megértettük-e a tananyagot.

Hanganyag Ez az ikon 
jelzi, hogy a megoldást 
meg is hallgathatjuk.

A feladat száma
A modulok bal felső
sarkában láthatjuk 
a feladat számát, 
ennek segítségével 
kereshetjük ki a könyv 
végén a hozzá tartozó 
megoldást.

Megoldás A feladatok 
megoldása a könyv végén 
található.
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01

1.3

We are 
French.

1 They are / is the Walker family.

2 You am / are a police o�  cer.

3 Eve is / are from Canada.

4 I is / am a teacher.

5 We are / is Australian.

6 He am / is an artist.

1.1

Jack are / is 27 years old.

1 They  doctors.

2 I  from Canada.

3 Elizabeth  British.

4 You  a mechanic.

5 Luke  an engineer.

6 She  35 years old.

1.2

We  Australian.areare 

012-013_Unit_1_Beg2_Talking_about_yourself.indd   12 28/01/16   5:52 pm

12

Amikor magunkról, másokról vagy a velünk kapcsolatos 
dolgokról akarunk beszélni, a to be egyszerű jelen 
(present simple) idejű alakját használjuk.

Új nyelvtan  A to be használata

Szókincs  Nevek, foglalkozások, család

Új készség  Beszéljünk magunkról!

Beszéljünk magunkról!

AZ ÁBRA ALAPJÁN ALKOSS NYOLC HELYES MONDATOT, 
MAJD MONDD KI HANGOSAN IS!

HÚZD ÁT A MONDATBA 
NEM ILLŐ SZÓT!

EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT 
AZ AM, AZ IS VAGY AZ ARE SZÓVAL!
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1.4

I  from Argentina.am not
Adam is a nurse.

1 This is the bank.

2 You are a gardener.

3 Selma is a teacher.

4 We are from Spain.

5 I am at home.

6 They are 20 years old.

Adam is not a nurse.

1.5

1.6

1 6

5

4 9

2 7

3 8

they your dogs? those your keys?

 you Canadian?

Jo your cousin? Martin at work today?

it 10 o’clock? Elena 28 years old?

I in your class? they nurses?

you from France?Are

1 John and Ellie  best friends.

2 Mr. Robbins  a teacher.

3 It  2 o’clock.

4 You  my sister.

5 Annabelle  at school.

6 Ann and Ravi  students.

7 Ken  a mechanic.

8 We  doctors.

9 He  45 years old.

0 They  my teachers.

q She  from Ireland.

w It  Martha’s book.
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EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT 
A TAGADÓ ALAKKAL!

ÍRJ AZ ÁLLÍTÁSOKBÓL TAGADÓ 
MONDATOKAT!

EGÉSZÍTSD KI A KÉRDÉSEKET, ÉS MONDD IS KI!
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4 My cousins  to the gym.

5 She  a laptop.

6 James  in a bank.

7 They  lunch at 1:30pm.

02

1 They cook / cooks pizza for dinner.

2 Your friend has / have a microwave.

3 She work / works at the gym.

4 I watch / watches TV every day.

5 We leaves / leave work at 5pm.

6 Mark has / have a skateboard.

7 They start / starts school at 9am.

8 You hates / hate soccer.

9 Tara eat / eats breakfast at 7:15am.

0 I go / goes to the park after work.

q We wakes up / wake up at 7am.

w He cook / cooks dinner at 8pm.

e My son walks / walk to school.

2.1

Eddie live / lives in Canada.Eddie live / 

1 Laura  TV all day.

2 You  at 7am.

3 I  work at 6pm.

2.2

We in New York.live

has               live               go               wake up               watches               leave               eat               works
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Az egyszerű jelen használatával beszélhetünk 
hétköznapi teendőinkről, szokásainkról és tulajdonunkról. 
A do segítségével tagadunk és kérdezünk.

Beszéljünk a szokásainkról!

HÚZD ÁT A MONDATBA NEM ILLŐ SZÓT!

EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT A MEGADOTT SZAVAKKAL!

Új nyelvtan  Az egyszerű jelen

Szókincs  Szokások

Új készség  Beszéljünk a szokásainkról!
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2.3

1 They  (eat) pizza for lunch. 8 Robert  (have) a car.

7 They  (start) work at 10am.

2 Mia  (get up) late on Saturdays. 9 I  (wake up) at 6:45am.

3 You  (go) to work early. 0 Jay  (study) science every day.

4 We  (cook) dinner at 7:30pm.

5 Paul  (fi nish) work at 6pm.

6 Lily  (watch) TV every day.

q Karen  (like) tennis.

w He  (work) in a school.

e Jess  (go) to bed at 10pm.

Omar (work) in an o�  ce.works

2.4

D
F

F

C
B 1

F

A

E
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EGÉSZÍTSD KI A MONDATOKAT, ÉS MONDD IS KI!

HALLGASD MEG A HANGANYAGOT, ÉS ÁLLÍTSD SORBA A KÉPEKET 
EMLÍTÉSÜK SZERINT!
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