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Unit 1
Studying at university
assignment (n)
cheat (v)
continuous assessment (n)
course (n)
coursework (n)
degree (n)
fail (v)
grade (n)
graduate (v)
lecture (n)
mark (n)
master’s (n)
notes (n pl)
pass (v)
resit (v)
revise (v)
term (n)
tutor (n)
tutorial (n)
undergraduate (n)
Life at university
become independent (phr)
extracurricular activities (phr)
hall of residence (n)
make new friends (phr)
student facilities (n pl)
student loan (n)
study abroad (phr)
Do and make
make a cake (phr)
make a decision (phr)
make a noise (phr)
make friends (phr)
make the dinner (phr)
do a course (phr)
do an assignment (phr)
do an exam (phr)
do chores (phr)
do homework (phr)
do the shopping (phr)
do the washing (phr)
do well (phr)
Other words and phrases
academic (adj)
ages (n)
already (adv)
annoy (v)
anyway (adv)
arrange (v)
avoid (v)
balance (n)
base (v)
be like (somebody) (phr)
blame (v)
brave (adj)
break (n)

/əˈsaɪnmənt/
/tʃiːt/
/kənˌtɪnjʊəs əˈsesmənt/
/kɔː(r)s/
/ˈkɔː(r)sˌwɜː(r)k/
/dɪˈɡriː/
/feɪl/
/ɡreɪd/
/ˈɡrædʒueɪt/
/ˈlektʃə(r)/
/mɑː(r)k/
/ˈmɑːstə(r)z/
/nəʊts/
/pɑːs/
/ˌriːˈsɪt/
/rɪˈvaɪz/
/tɜː(r)m/
/ˈtjuːtə(r)/
/tjuːˈtɔːriəl/
/ˌʌndə(r)ˈɡrædʒʊət/

"beadandó", házi feladat
csal, puskázik
folyamatos értékelés
képzés, tanfolyam
órai munka
diploma
megbukik
jegy, osztályzat
lediplomázik
előadás
pontszám, osztályzat
mesterdiploma
jegyzetek
átmegy (vizsgán)
pót-/utóvizsgázik
ismétel, tanul (vizsgára)
félév
konzulens, tanár
egyéni konzultáció, szeminárium
(első diploma előtt álló) egyetemista

/bɪˌkʌm ɪndɪˈpendənt/
/ˌekstrəkəˌrɪkjʊlər ækˈtɪvətiz/
/ˌhɔːl əvˈrezɪd(ə)ns/
/ˌmeɪk njuːˈfrendz/
/ˌstjuːd(ə)nt fəˈsɪlətiz/
/ˌstjuːd(ə)nt ˈləʊn/
/ˌstʌdi əˈbrɔːd/

függetlenedik
órán kívüli tevékenységek
kollégium
új barátokat szerez
létesítmények diákoknak
diákhitel
külföldön tanul

/ˌmeɪk ə ˈkeɪk/
/ˌmeɪk ə dɪˈsɪʒ(ə)n/
/ˌmeɪk ə ˈnɔɪz/
/ˌmeɪk ˈfrendz/
/ˌmeɪk ðəˈdɪnə(r)/
/ˌduː ə ˈkɔː(r)s/
/ˌduː ən əˈsaɪnmənt/
/ˌduː ən ɪɡˈzæm/
/ˌduː ˈtʃɔː(r)z/
/ˌduːˈhəʊmˌwɜː(r)k/
/ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/
/ˌduː ðə ˈwɒʃɪŋ/
/ˌduː ˈwel/

tortát készít
döntést hoz
zajong
barátokat szerez
vacsorát készít
képzést/tanfolyamot végez
beadandót/házi feladatot ír
vizsgázik
házimunkát végez
házi feladatot ír
bevásárol
kimos (ruhát)
jól teljesít

/ˌækəˈdemɪk/
/ˈeɪdʒɪz/
/ɔːlˈredi/
/əˈnɔɪ/
/ˈeniˌweɪ/
/əˈreɪndʒ/
/əˈvɔɪd/
/ˈbæləns/
/beɪs/
/biː ˈlaɪk/
/bleɪm/
/breɪv/
/breɪk/

egyetemi/iskolai, tudományos
ezer éve, régóta
már
idegesít, zavar
mindenesetre, szóval
megszervez
elkerül
egyensúly
alapoz
hasonlít valakire
hibáztat
bátor
szünet

by the way (phr)
can’t stand (phr)
career (n)
choice (n)
chore (n)
come up (v phr)
complain (v)
details (n pl)
discuss (v)
don’t mind (phr)
duration (n)
encourage (v)
ever (adv)
expect (v)
experience (v)
find out about (v phr)
folder (n)
forum (n)
hand in (v phr)
helpline (n)
improve (v)
instead of (adv)
irritate (v)
just (adv)
look forward to (v phr)
manage (v)
nerves (n pl)
never (adv)
noise (n)
practical (adj)
realise (v)
relatively (adv)
research (n & v)
risk (v)
since (adv)
specific (adj)
take your mind off something (phr)
theoretical (adj)
topic (n)
uni (n)
unspecified (adj)
valid (adj)
wallet (n)
wet (adj)
Unit 2
Work conditions and responsibilities
bad conditions (phr)
be on flexitime (phr)
be responsible for (v)
dangerous conditions (phr)
deal with (v)
do shift work (phr)
earn (v)
employee (n)
experience (n)
from nine to five (phr)
full-time (adj)
good conditions (phr)
indoors (adv)
long hours (n pl)
manual (adj)
outdoors (adv)
overtime (adv)
paperwork (n)

/ˌbaɪ ðə ˈweɪ/
/ˌkɑːnt ˈstænd/
/kəˈrɪə(r)/
/tʃɔɪs/
/tʃɔː(r)/
/ˌkʌm ˈʌp/
/kəmˈpleɪn/
/ˈdiːteɪlz/
/dɪˈskʌs/
/ˌdəʊnt ˈmaɪnd/
/djʊˈreɪʃ(ə)n/
/ɪnˈkʌrɪdʒ/
/ˈevə(r)/
/ɪkˈspekt/
/ɪkˈspɪəriəns/
/ˌfaɪnd ˈaʊt əˌbaʊt/
/ˈfəʊldə(r)/
/ˈfɔːrəm/
/ˌhænd ˈɪn/
/ˈhelpˌlaɪn/
/ɪmˈpruːv/
/ɪnˈsted ɒv/
/ˈɪrɪteɪt/
/dʒʌst/
/ˌlʊkˈfɔː(r)wə(r)d tuː/
/ˈmænɪdʒ/
/nɜː(r)vz/
/ˈnevə(r)/
/nɔɪz/
/ˈpræktɪk(ə)l/
/ˈrɪəlaɪz/
/ˈrelətɪvli/
/rɪˈsɜː(r)tʃ/
/rɪsk/
/sɪns/
/spəˈsɪfɪk/
/ˌteɪk jɔː(r) ˈmaɪnd ɒf ˌsʌmθɪŋ/
/ˌθɪəˈretɪk(ə)l/
/ˈtɒpɪk/
/ˈjuːni/
/ʌnˈspesɪfaɪd/
/ˈvælɪd/
/ˈwɒlɪt/
/wet/

mellesleg
ki nem állhat
karrier, pályafutás
választás
házimunka
felbukkan
panaszkodik
részletek
megbeszél, megtárgyal
nem bánja/nem zavarja
időtartam
bátorít
valaha
számít valamire, vár
tapasztalat
megtud
mappa
fórum
bead
segélyvonal
fejlődik
valami helyett
bosszant, zavar
csak
vár valamit
gazdálkodik, intéz
idegek
soha
zaj
gyakorlati
rájön (valamire)
viszonylag
kutatás
kockázat
(valami) óta
meghatározott, specifikus
eltereli a figyelmét valamiről
elméleti
téma
egyetem
nem meghatározott
érvényes, jogos(ult)
irattartó, pénztárca
nedves

/ˌbæd kənˈdɪʃ(ə)nz/
/biː ɒn ˈfleksitaɪm/
/biː rɪˈspɒnsəb(ə)l fɔː(r)/
/ˌdeɪndʒərəs kənˈdɪʃ(ə)nz/
/ˈdiːl wɪð/
/ˌduː ˈʃɪft ˌwɜː(r)k/
/ɜː(r)n/
/ɪmˈplɔɪiː/
/ɪkˈspɪəriəns/
/frɒm ˌnaɪn təˈfaɪv/
/ˈfʊl ˌtaɪm/
/ˌɡʊd kənˈdɪʃ(ə)nz/
/ɪnˈdɔː(r)z/
/ˌlɒŋ ˈaʊə(r)z/
/ˈmænjʊəl/
/ˌaʊtˈdɔː(r)z/
/ˈəʊvə(r)ˌtaɪm/
/ˈpeɪpə(r)ˌwɜː(r)k/

rossz körülmények
rugalmas munkaidőben dolgozik
felelős (valamiért)
veszélyes körülmények
elbánik (valamivel), kezel
műszakban dolgozik
pénzt keres
munkavállaló
tapasztalat
kilenctől ötig
teljes munkaidő
jó körülmények
benn
hosszú munkaidő
fizikai (munka)
kinn
túlóra
papírmunka

part-time (adj)
qualification (n)
salary (n)
self-employed (adj)
skilled (adj)
stressful (adj)
training (n)
well-paid (adj)
Working life
apply for a job (phr)
become unemployed (phr)
be dismissed
be fired
be made redundant
be offered a job
be sacked
get promotion (phr)
look for a job (phr)
resign (v)
retire (v)
sign a contract (phr)
Phrasal verbs: work
fill in (v phr)
get ahead (v phr)
keep at (v phr)
keep up with (v phr)
set up (v phr)
take over (v phr)
turn down (v phr)
work on (v phr)
Other words and phrases
all things considered (phr)
apply to (v phr)
attach (v)
beg (v)
bus fare (n)
candidate (n)
caretaker (n)
challenging (adj)
crowd (n)
distraction (n)
driving licence (n)
firefighter (n)
flexibility (n)
flexible (adj)
for instance (phr)
furthermore (adv)
gap year (n)
gravity (n)
ground (n)
however (conj)
hurry (n)
in addition (phr)
interrupt (v)
jellyfish (n)
location (n)
luxurious (adj)
motivate (v)
nevertheless (adv)
particle (n)
passenger (n)
personal assistant (n)
press conference (n)
promote (v)

/ˈpɑː(r)t ˌtaɪm/
/ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃ(ə)n/
/ˈsæləri/
/ˌself ɪmˈplɔɪd/
/skɪld/
/ˈstresf(ə)l/
/ˈtreɪnɪŋ/
/ˌwel ˈpeɪd/

részmunkaidő
képzettség
fizetés
egyéni vállalkozó
szakképzett
stresszes
képzés
jól fizetett

/əˌplaɪ fə(r) əˈdʒɒb/
/bɪˌkʌmˌʌnɪmˈplɔɪd/
/biː dɪsˈmɪst/
/biː ˈfaɪə(r)d/
/biː ˌmeɪd rɪˈdʌndənt/
/biː ˌɒfə(r)d ə ˈdʒɒb/
/biː ˈsækt/
/ˌɡet prəˈməʊʃ(ə)n/
/ˌlʊk fə(r) ə ˈdʒɒb/
/rɪˈzaɪn/
/rɪˈtaɪə(r)/
/ˌsaɪn ə ˈkɒntrækt/

megpályáz egy állást
munkanélküli lesz
elbocsájtják
kirúgják
leépítik
munkát ajánlanak fel neki
elcsapják, kirúgják
előléptetik
munkát keres
felmond
nyugdíjba megy
szerződést ír alá

/ˌfɪl ˈɪn/
/ˌɡet əˈhed/
/ˌkiːp ˈæt/
/ˌkiːp ˈʌp wɪð/
/ˌset ˈʌp/
/ˌteɪk ˈəʊvə(r)/
/ˌtɜː(r)n ˈdaʊn/
/ˈwɜː(r)k ɒn/

kitölt
előbbre jut
kitart
lépést tart (valamivel)
elindít, létesít
átvesz
visszautasít
dolgozik (valamin)

/ˌɔːl θɪŋz kənˈsɪdə(r)d/
/əˈplaɪ tuː/
/əˈtætʃ/
/beɡ/
/ˈbʌs ˌfeə(r)/
/ˈkændɪdeɪt/
/ˈkeə(r)ˌteɪkə(r)/
/ˈtʃælɪndʒɪŋ/
/kraʊd/
/dɪˈstrækʃ(ə)n/
/ˈdraɪvɪŋ ˌlaɪs(ə)ns/
/ˈfaɪə(r)ˌfaɪtə(r)/
/ˌfleksəˈbɪləti/
/ˈfleksəb(ə)l/
/fər ˈɪnstəns
/ˈfɜː(r)ðə(r)ˌmɔː(r)/
/ˈɡæp ˌjɪə(r)/
/ˈɡrævəti/
/ɡraʊnd/
/haʊˈevə(r)/
/ˈhʌri/
/ɪn əˈdɪʃ(ə)n/
/ˌɪntəˈrʌpt/
/ˈdʒeliˌfɪʃ/
/ləʊˈkeɪʃ(ə)n/
/lʌɡˈzjʊəriəs/
/ˈməʊtɪveɪt/
/ˌnevə(r)ðəˈles/
/ˈpɑː(r)tɪk(ə)l/
/ˈpæsɪndʒə(r)/
/ˌpɜː(r)s(ə)nəl əˈsɪst(ə)nt/
/ˈpresˌkɒnf(ə)rəns/
/prəˈməʊt/

mindent figyelembevéve
jelentkezik (valahová)
csatol, kapcsol
könyörög
buszjegy ára
jelölt, pályázó
gondnok
kihívásokkal teli
tömeg
figyelemelterelés
jogosítvány
tűzoltó
rugalmasság
rugalmas
például
továbbá
egyéves szünet (tanulmányok előtt/után)
gravitáció
föld
azonban
sietség
emellett, ezek mellett
megszakít
medúza
helyszín
luxus
motivál
mindamellett
viszonyszó
utas
személyi asszisztens
sajtótájékoztató
népszerűsít, promotál

promotional (adj)
properly (adv)
share (v)
single (adj)
software engineer (n)
sting (n & v)
straight away (adv)
sum up (v phr)
unlock (v)
volunteer (n)
what is more (phr)
Gateway to exams: Units 1-2
atmosphere (n)
behave (v)
campus (n)
constructively (adv)
Erasmus programme (n)
exchange (n)
frustrating (adj)
fulfil (v)
linguistic (adj)
memorable (adj)
passionate (adj)
politics (n)
professor (n)
remove (v)
solve (v)
stimulating (adj)
Unit 3
Transport and travel
astronaut (n)
board (v)
crew (n)
flight (n)
gate (n)
get in (v phr)
get off (v phr)
get on (v phr)
get out (v phr)
high-speed train (n)
land (v)
landing (n)
launch (n & v)
motorway (n)
orbit (n & v)
passenger (n)
platform (n)
rocket (n)
spacecraft (n)
space station (n)
take off (v phr)
the Underground (n)
the subway (n)
the tube (n)
traffic jam (n)
Prefixes
cooperate (v)
disadvantage (n)
disagree (v)
disappear (v)
discomfort (n)
disobey (v)
illogical (adj)
impatient (adj)

/prəˈməʊʃ(ə)nəl/
/ˈprɒpə(r)li/
/ʃeə(r)/
/ˈsɪŋɡ(ə)l/
/ˈsɒf(t)weə(r)ˌendʒɪˌnɪə(r)/
/stɪŋ/
/ˌstreɪt əˈweɪ/
/ˌsʌm ˈʌp/
/ʌnˈlɒk/
/ˌvɒlənˈtɪə(r)/
/ˌwɒt ɪz ˈmɔː(r)/

promóciós-, reklámalaposan, rendesen
megoszt
különálló
szoftvertervező
csípés, szúrás/csíp, szúr
azonnal
összefoglal
kinyit
önkéntes
sőt mi több

/ˈætməsˌfɪə(r)/
/bɪˈheɪv/
/ˈkæmpəs/
/kənˈstrʌktɪvli/
/ɪrˈæzməsˌprəʊɡræm/
/ɪksˈtʃeɪndʒ/
/frʌsˈtreɪtɪnɡ/
/fʊlˈfɪl/
/lɪŋˈɡwɪstɪk/
/ˈmem(ə)rəb(ə)l/
/ˈpæʃ(ə)nət/
/ˈpɒlətɪks/
/prəˈfesə(r)/
/rɪˈmuːv/
/sɒlv/
/ˈstɪmjʊˌleɪtɪŋ/

közeg, hangulat
viselkedik
egyetemi campus
építően, konstruktívan
Erasmus program
csere
frusztráló, zavaró
beteljesít
nyelvészeti
emlékezetes
rajongó
politika
professzor
eltávolít
megold
ösztönző

/ˈæstrəˌnɔːt/
/bɔː(r)d/
/kruː/
/flaɪt/
/ɡeɪt/
/ˌɡet ˈɪn/
/ˌɡet ˈɒf/
/ˌɡet ˈɒn/
/ˌɡet ˈaʊt/
/ˌhaɪ spiːd ˈtreɪn/
/lænd/
/ˈlændɪŋ/
/lɔːntʃ/
/ˈməʊtə(r)ˌweɪ/
/ˈɔː(r)bɪt/
/ˈpæsɪndʒə(r)/
/ˈplætˌfɔː(r)m/
/ˈrɒkɪt/
/ˈspeɪsˌkrɑːft/
/ˈspeɪs ˌsteɪʃ(ə)n/
/ˌteɪk ˈɒf/
/ðiː ˈʌndə(r)ˌɡraʊnd/
/ðə ˈsʌbˌweɪ/
/ðə ˈtjuːb/
/ˈtræfɪk ˌdʒæm/

űrhajós
beszáll, felszáll (a fedélzetre)
személyzet
járat (repülő)
kapu (reptéren)
beszáll
leszáll (járműről)
felszáll (járműre)
kiszáll
gyorsvasút
leszáll (repülő), landol
leszállás (repülőé), landolás
kilövés, indítás/kilő, elindít
autópálya
Föld körüli pálya/kering
utas
vágány
rakéta
űrhajó
űrállomás
felszáll (repülő)
földalatti
metró
a londoni metró
közlekedési dugó

/kəʊˈɒpəreɪt/
/ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/
/ˌdɪsəˈɡriː/
/ˌdɪsəˈpɪə(r)/
/dɪsˈkʌmfə(r)t/
/ˌdɪsəˈbeɪ/
/ɪˈlɒdʒɪk(ə)l/
/ɪmˈpeɪʃ(ə)nt/

együttműködik
hátrány
nem ért egyet
eltűnik
kényelmetlenség
nem engedelmeskedik
illogikus, logikátlan
türelmetlen

impossible (adj)
incapable (adj)
incomplete (adj)
interactive (adj)
irregular (adj)
irresponsible (adj)
miscalculate (v)
misunderstand (v)
overbook (v)
overpopulated (adj)
postgraduate (n)
reinvent (v)
rewrite (v)
subway (n)
sub-zero (adj)
superhuman (adj)
supersonic (adj)
unbelievable (adj)
underestimate (v)
underpaid (adj)
unexpected (adj)
unlikely (adj)
unnecessary (adj)
unsuccessful (adj)
unusual (adj)
Other words and phrases
appointment (n)
be on board (v)
bold (adj)
collision (n)
environmental (adj)
grow (v)
ice age (n)
impact (n)
last (v)
look up (v phr)
manned (adj)
model (n)
myth (n)
nervous (adj)
occasion (n)
organic (adj)
parcel (n)
positive (adj)
pregnant (adj)
rocket (v)
roughly (adv)
save up (v phr)
telescope (n)
Unit 4
Personality adjectives
ambitious (adj)
arrogant (adj)
assertive (adj)
bad-tempered (adj)
big-headed (adj)
bossy (adj)
broad-minded (adj)
brusque (adj)
determined (adj)
down-to-earth (adj)
easygoing (adj)
frank (adj)
gifted (adj)

/ɪmˈpɒsəb(ə)l/
/ɪnˈkeɪpəb(ə)l/
/ˌɪnkəmˈpliːt/
/ˌɪntərˈæktɪv/
/ɪˈreɡjʊlə(r)/
/ˌɪrɪˈspɒnsəb(ə)l/
/mɪsˈkælkjʊleɪt/
/ˌmɪsʌndə(r)ˈstænd/
/ˌəʊvə(r)ˈbʊk/
/ˌəʊvə(r)ˈpɒpjʊˌleɪtɪd/
/ˌpəʊs(t)ˈɡrædʒʊət/
/ˌriːɪnˈvent/
/ˌriːˈraɪt/
/ˈsʌbˌweɪ/
/ˌsʌbˈzɪərəʊ/
/ˌsuːpə(r)ˈhjuːmən/
/ˌsuːpə(r)ˈsɒnɪk/
/ˌʌnbɪˈliːvəb(ə)l/
/ˌʌndərˈestɪˌmeɪt/
/ˌʌndə(r)ˈpeɪd/
/ˌʌnɪkˈspektɪd/
/ʌnˈlaɪkli/
/ʌnˈnesəs(ə)ri/
/ˌʌnsəkˈsesf(ə)l/
/ʌnˈjuːʒʊəl/

lehetetlen
képtelen (valamire)
befejezetlen
interaktív
rendszertelen, rendhagyó
felelőtlen
elszámol
félreért
túlfoglal
túlnépesedett
diplomás továbbtanuló
újra feltalál
újraír
metró
mínusz, nulla fok alatti
emberfeletti
szuperszonikus
elképzelhetetlen
alábecsül
alulfizetett
váratlan
valószínűtlen
felesleges
sikertelen
szokatlan

/əˈpɔɪntmənt/
/biː ɒn ˈbɔː(r)d/
/bəʊld/
/kəˈlɪʒ(ə)n/
/ɪnˌvaɪrənˈment(ə)l/
/ɡrəʊ/
/ˈaɪs ˌeɪdʒ/
/ˈɪmpækt/
/lɑːst/
/ˌlʊk ˈʌp/
/mænd/
/ˈmɒd(ə)l/
/mɪθ/
/ˈnɜː(r)vəs/
/əˈkeɪʒ(ə)n/
/ɔː(r)ˈɡænɪk/
/ˈpɑː(r)s(ə)l/
/ˈpɒzətɪv/
/ˈpreɡnənt/
/ˈrɒkɪt/
/ˈrʌfli/
/ˌseɪv ˈʌp/
/ˈtelɪˌskəʊp/

találkozó időpontja
a fedélzeten van
bátor, merész
ütközés
környezeti
nő, növeszt
jégkorszak
hatás
tart (valameddig)
kikeres (szótárból)
ember vezette
modell
legenda, mítosz
ideges
alkalom
szerves, organikus
csomag
pozitív
terhes
rakéta
durván, nagyjából
spórol (valamire)
teleszkóp

/æmˈbɪʃəs/
/ˈærəɡənt/
/əˈsɜː(r)tɪv/
/ˌbæd ˈtempə(r)d/
/ˌbɪɡ ˈhedɪd/
/ˈbɒsi/
/ˌbrɔːd ˈmaɪndɪd/
/bruːsk/
/dɪˈtɜː(r)mɪnd/
/ˌdaʊn tuː ˈɜː(r)θ/
/ˌiːziˈɡəʊɪŋ/
/fræŋk/
/ˈɡɪftɪd/

ambíciózus, becsvágyó
arrogáns, gőgös
asszertív, magabiztos, rámenős
zsémbes
beképzelt
parancsolgató
széleslátókörű
nyers
eltökélt
gyakorlatias, józan
könnyed, laza
őszinte
tehetséges

good-natured (adj)
immature (adj)
insecure (adj)
mature (adj)
modest (adj)
narrow-minded (adj)
outgoing (adj)
pushy (adj)
reserved (adj)
self-confident (adj)
sensitive (adj)
shy (adj)
slow (adj)
stubborn (adj)
tactful (adj)
tactless (adj)
talented (adj)
Noun suffixes
ability (n)
action (n)
activity (n)
actor (n)
appearance (n)
artist (n)
confidence (n)
creation (n)
creativity (n)
creator (n)
darkness (n)
difference (n)
direction (n)
education (n)
educator (n)
electrician (n)
electricity (n)
employer (n)
employment (n)
enjoyment (n)
happiness (n)
illness (n)
importance (n)
improvement (n)
invention (n)
inventor (n)
investigation (n)
investigator (n)
madness (n)
musician (n)
performance (n)
politician (n)
relevance (n)
scientist (n)
writer (n)
Other words and phrases
bottom (adj)
bully (v)
calm (adj)
demonstrate (v)
equal (adj)
get on somebody’s nerves (phr)
hardly (adv)
intelligence (n)
kinaesthetic (adj)
make a point (phr)

/ˌɡʊd ˈneɪtʃə(r)d/
/ˌɪməˈtjʊə(r)/
/ˌɪnsɪˈkjʊə(r)/
/məˈtʃʊə(r)/
/ˈmɒdɪst/
/ˌnærəʊ ˈmaɪndɪd/
/ˈaʊtɡəʊɪŋ/
/ˈpʊʃi/
/rɪˈzɜː(r)vd/
/ˌself ˈkɒnfɪd(ə)nt/
/ˈsensətɪv/
/ʃaɪ/
/sləʊ/
/ˈstʌbə(r)n/
/ˈtæk(t)f(ə)l/
/ˈtæk(t)ləs/
/ˈtæləntɪd/

jólelkű
éretlen
bizonytalan
érett
szerény
szűklátókörű
társaságkedvelő
tolakodó, törtető
hallgatag, zárkózott
magabiztos
érzékeny
félénk
lassú
makacs
tapintatos
tapintatlan
tehetséges

/əˈbɪləti/
/ˈækʃ(ə)n/
/ækˈtɪvəti/
/ˈæktə(r)/
/əˈpɪərəns/
/ˈɑː(r)tɪst/
/ˈkɒnfɪd(ə)ns/
/kriˈeɪʃ(ə)n/
/ˌkriːeɪˈtɪvəti/
/kriˈeɪtə(r)/
/ˈdɑː(r)knəs/
/ˈdɪfrəns/
/daɪˈrekʃ(ə)n/
/ˌedjʊˈkeɪʃ(ə)n/
/ˈedjʊˌkeɪtə(r)/
/ɪˌlekˈtrɪʃ(ə)n/
/ɪˌlekˈtrɪsəti/
/ɪmˈplɔɪə(r)/
/ɪmˈplɔɪmənt/
/ɪnˈdʒɔɪmənt/
/ˈhæpinəs/
/ˈɪlnəs/
/ɪmˈpɔː(r)t(ə)ns/
/ɪmˈpruːvmənt/
/ɪnˈvenʃ(ə)n/
/ɪnˈventə(r)/
/ɪnˌvestɪˈɡeɪʃ(ə)n/
/ɪnˈvestɪˌɡeɪtə(r)/
/ˈmædnəs/
/mjʊˈzɪʃ(ə)n/
/pə(r)ˈfɔː(r)məns/
/ˌpɒləˈtɪʃ(ə)n/
/ˈreləv(ə)ns/
/ˈsaɪəntɪst/
/ˈraɪtə(r)/

képesség
akció, cselekvés
tevékenység
színész
megjelenés
művész
önbizalom
(meg)alkotás
kreativitás
alkotó, készítő
sötétség
különbség
irány
oktatás
oktató
villanyszerelő
elektromosság
munkáltató
állás, foglalkoztatás
élvezet
boldogság
betegség
fontosság
fejlődés
találmány
feltaláló
nyomozás, vizsgálat
kutató, nyomozó
őrület
zenész
előadás
politikus
jelentőség, relevancia
tudós
író

/ˈbɒtəm/
/ˈbʊli/
/kɑːm/
/ˈdemənˌstreɪt/
/ˈiːkwəl/
/ˌɡet ɒn ˌsʌmbədiz ˈnɜː(r)vz/
/ˈhɑː(r)dli/
/ɪnˈtelɪdʒ(ə)ns/
/ˌkɪniːsˈθetɪk/
/ˌmeɪk ə ˈpɔɪnt/

(leg)alsó, utolsó
erőszakoskodik, megfélemlít
nyugodt
bemutat
egyenlő
valakinek az idegeire megy
alig
intelligencia
kinesztézikus
bizonyítja az igazát, hatásosan érvel

measure (v)
mission (n)
navigate (v)
opportunity (n)
pack (n)
painful (adj)
quiet (adj)
rise (n)
shock (v)
spatial (adj)
surface (n)
talented (adj)
turn into (v phr)
Gateway to exams: Units 3-4
authority (n)
colleague (n)
distinguish (v)
elite (adj)
encouraging (adj)
mathematician (n)
neurologist (n)
outstanding (adj)
potential (n)
prestigious (adj)
rebellious (adj)
researcher (n)
run up (v phr)
soloist (n)
supportive (adj)
violinist (n)
Unit 5
Buying and selling
afford (v)
bargain (n)
cash (n)
change (n)
discount (n)
receipt (n)
refund (n)
sale (n)
value for money (phr)
waste (v)
Money and banking
ATM (n)
bank charges (n pl)
bank fees (n)
bill (n)
cashpoint (n)
current account (n)
get into debt (phr)
give somebody a loan (phr)
interest (n)
lend money (v phr)
overdraft (n)
savings account (n)
withdraw money (v phr)
Phrasal verbs: money and shopping
come to (v phr)
cut back (v phr)
get by (v phr)
give away (v phr)
pay back (v phr)
pick up (v phr)
sell out (v phr)

/ˈmeʒə(r)/
/ˈmɪʃ(ə)n/
/ˈnævɪɡeɪt/
/ˌɒpə(r)ˈtjuːnəti/
/pæk/
/ˈpeɪnf(ə)l/
/ˈkwaɪət/
/raɪz/
/ʃɒk/
/ˈspeɪʃ(ə)l/
/ˈsɜː(r)fɪs/
/ˈtæləntɪd/
/ˌtɜː(r)n ˈɪntuː/

le-/fel-/megmér
küldetés
eligazodik, navigál
lehetőség
pakli
fájdalmas
csendes
felemelkedés, növekedés
meglep, sokkol
térbeli
felszín
tehetséges
válik (valamivé)

/ɔːˈθɒrəti/
/ˈkɒliːɡ/
/dɪˈstɪŋɡwɪʃ/
/ɪˈliːt/
/ɪnˈkʌrɪdʒɪŋ/
/ˌmæθ(ə)məˈtɪʃ(ə)n/
/njʊərˈɒlədʒɪst/
/aʊtˈstændɪŋ/
/pəˈtenʃ(ə)l/
/preˈstɪdʒəs/
/rɪˈbeljəs/
/rɪˈsɜː(r)tʃə(r)/
/ˈrʌn ʌp/
/ˈsəʊləʊɪst/
/səˈpɔː(r)tɪv/
/ˌvaɪəˈlɪnɪst/

hatalom, tekintély
kolléga
megkülönböztet
elit, előkelő
bátorító
matematikus
neurológus
kiemelkedő
lehetőség, potenciál
rangos
lázadó
kutató
összegyűjt, összehoz
szólista
támogató
hegedűs

/əˈfɔː(r)d/
/ˈbɑː(r)ɡɪn/
/kæʃ/
/tʃeɪndʒ/
/ˈdɪsˌkaʊnt/
/rɪˈsiːt/
/ˈriːfʌnd/
/seɪl/
/ˌvæljuː fə(r)ˈmʌni/
/weɪst/

megenged magának (pénzben)
alku, jó üzlet
készpénz
aprópénz, visszajáró
kedvezmény
blokk
pénzvisszatérítés
(ki)árusítás
jó vétel
pazarol

/ˌeɪ tiː ˈem/
/ˈbæŋkˌtʃɑː(r)dʒɪz/
/ˈbæŋk ˌfiːz/
/bɪl/
/ˈkæʃˌpɔɪnt/
/ˈkʌrənt əˌkaʊnt/
/ˌɡet ɪntuː ˈdet/
/ˌɡɪv sʌmbədi ə ˈləʊn/
/ˈɪntrəst/
/ˌlend ˈmʌni/
/ˈəʊvə(r)ˌdrɑːft/
/ˈseɪvɪŋz əˌkaʊnt/
/ˌwɪðdrɔːˈmʌni/

ATM, bankautomata
banki költségek
banki díjak
számla
pénzfelvevő automata
folyószámla
adósságba keveredik
kölcsönt ad valakinek
kamat
pénzt kölcsönad
hiteltúllépés
takarékszámla
pénzt felvenni/kivenni

/ˈkʌm tuː/
/ˌkʌt ˈbæk/
/ˌɡet ˈbaɪ/
/ˌɡɪv əˈweɪ/
/ˌpeɪ ˈbæk/
/ˌpɪk ˈʌp/
/ˌsel ˈaʊt/

kitesz (összeget)
költséget csökkent
elboldogul, megél
elárul, kiad (információt)
visszafizet
vesz
elfogy, kiárusít

set aside (v phr)
splash out (v phr)
Other words and phrases
abbreviation (n)
afford (v)
a great deal of (phr)
apology (n)
assurance (n)
as well as (conj)
be worth (v)
bleep (v)
civil servant (n)
coin (n)
demand (v)
designer (n)
destroy (v)
doubt (n)
force (v)
fortune (n)
handwriting (n)
incident (n)
insert (v)
issue (v)
luxury (adj)
majority (n)
massive (adj)
note (n)
optional (adj)
owe (v)
print (v)
proof (n)
reach (v)
reduce (v)
retain (v)
reveal (v)
sensible (adj)
sign (v)
swallow (v)
terminal illness (n)
transaction (n)
unattended (adj)
vending machine (n)
whereas (conj)
Unit 6
Parts of the body
ankle (n)
artery (n)
bone (n)
brain (n)
chest (n)
chin (n)
forehead (n)
heart (n)
heel (n)
hip (n)
kidney (n)
liver (n)
lung (n)
skin (n)
thigh (n)
throat (n)
toe (n)
tongue (n)
vein (n)

/ˌset əˈsaɪd/
/ˌsplæʃ ˈaʊt/

félretesz (pénzt)
költekezik, szórja a pénzt

/əˌbriːviˈeɪʃ(ə)n/
/əˈfɔː(r)d/
/ə ˌɡreɪt ˈdiːl ɒv/
/əˈpɒlədʒi/
/əˈʃɔːrəns/
/æz ˈwel æz/
/biː ˈwɜː(r)θ/
/bliːp/
/ˌsɪv(ə)l ˈsɜː(r)v(ə)nt/
/kɔɪn/
/dɪˈmɑːnd/
/dɪˈzaɪnə(r)/
/dɪˈstrɔɪ/
/daʊt/
/fɔː(r)s/
/ˈfɔː(r)tʃən/
/ˈhændˌraɪtɪŋ/
/ˈɪnsɪd(ə)nt/
/ɪnˈsɜː(r)t/
/ˈɪʃuː/
/ˈlʌkʃəri/
/məˈdʒɒrəti/
/ˈmæsɪv/
/nəʊt/
/ˈɒpʃ(ə)nəl/
/əʊ/
/prɪnt/
/pruːf/
/riːtʃ/
/rɪˈdjuːs/
/rɪˈteɪn/
/rɪˈviːl/
/ˈsensəb(ə)l/
/saɪn/
/ˈswɒləʊ/
/ˌtɜː(r)mɪn(ə)l ˈɪlnəs/
/trænˈzækʃ(ə)n/
/ˌʌnəˈtendɪd/
/ˈvendɪŋ məˌʃiːn/
/weərˈæz/

rövidítés
megenged magának (pénzben)
sok (valamiből)
bocsánatkérés
biztosíték, garancia
is, valamint
ér valamennyit
pittyeg, sípol
közalkalmazott, tisztviselő
érme
követel
tervező
elpusztít
kétség
erőltet, kényszerít
vagyon
kézírás
eset, incidens
behelyez, betesz
kiállít, kibocsát
luxus
többség
hatalmas, nagy
bankjegy
nem kötelező, fakultatív
tartozik (valakinek)
nyomtat
bizonyíték
elér
csökkent
megőriz, visszatart
felfed
értelmes
jelez
(el)nyel
halálos betegség
átutalás, tranzakció
őrizetlenül hagyott
árusító automata
ellenben, míg

/ˈæŋk(ə)l/
/ˈɑː(r)təri/
/bəʊn/
/breɪn/
/tʃest/
/tʃɪn/
/ˈfɒrɪd/ , /ˈfɔː(r)ˌhed/
/hɑː(r)t/
/hiːl/
/hɪp/
/ˈkɪdni/
/ˈlɪvə(r)/
/lʌŋ/
/skɪn/
/θaɪ/
/θrəʊt/
/təʊ/
/tʌŋ/
/veɪn/

boka
artéria
csont
agy
mellkas
áll
homlok
szív
sarok
csípő
vese
máj
tüdő
bőr
comb
torok
lábujj
nyelv
ér, véna

wrist (n)
Words connected with health
be allergic to (phr)
be addicted to (phr)
be in danger of (phr)
be obese (phr)
be painful (phr)
become addicted to (phr)
become obese (phr)
break (v)
catch an infection (phr)
dislocate (v)
eat fatty food (phr)
eat food high in salt (phr)
feel dizzy (phr)
fracture (v)
get an infection (phr)
get a prescription (phr)
get over an illness (phr)
give a prescription (phr)
give an injection (phr)
go for a check-up (phr)
have a balanced diet (phr)
have an operation (phr)
have a temperature (phr)
have an injection (phr)
increase the risk of (phr)
injure yourself (phr)
lose weight (phr)
processed food (n)
put on weight (phr)
relieve symptoms (phr)
shiver (v)
sprain (v)
suffer from heart disease (phr)
take your blood pressure (phr)
treat somebody (for) (phr)
twist (v)
work out (phr)
Idioms: health and illness
be back on your feet (phr)
be/feel on top of the world (phr)
be/feel under the weather (phr)
black out (v phr)
come down with (v phr)
keep in shape (phr)
pull through (v phr)
Other words and phrases
as long as (phr)
available (adj)
ban (v)
beat (v)
bend (v)
calcium (n)
campaign (n)
chronic (adj)
computer file (n)
despite (prep)
dessert (n)
dietary (adj)
dive (v)
encourage (v)
fibre (n)
follow-up (adj)

/rɪst/

csukló

/biː əˈlɜː(r)dʒɪk tuː/
/biː əˈdɪktɪd tuː/
/biː ɪnˈdeɪndʒə(r) ɒv/
/biː əʊˈbiːs/
/biː ˈpeɪnf(ə)l/
/bɪˌkʌm əˈdɪktɪd tuː/
/bɪˌkʌm əʊˈbiːs/
/breɪk/
/ˌkætʃ ən ɪnˈfekʃ(ə)n/
/ˈdɪsləkeɪt/
/ˌiːt ˌfæti ˈfuːd/
/ˌiːt fuːdˌhaɪ ɪn ˈsɔːlt/
/ˌfiːl ˈdɪzi/
/ˈfræktʃə(r)/
/ˌɡet ən ɪnˈfekʃ(ə)n/
/ˌɡet ə prɪˈskrɪpʃ(ə)n/
/ɡet ˌəʊvə(r) ən ˈɪlnəs/
/ˌɡɪv ə prɪˈskrɪpʃ(ə)n/
/ˌɡɪv ən ɪnˈdʒekʃ(ə)n/
/ˌɡəʊ fər əˈtʃek ʌp/
/ˌhæv əˌbælənst ˈdaɪət/
/ˌhæv ənˌɒpəˈreɪʃ(ə)n/
/ˌhæv əˈtemprɪtʃə(r)/
/ˌhæv ən ɪnˈdʒekʃ(ə)n/
/ɪnˌkriːs ðəˈrɪsk ɒv/
/ˈɪndʒə(r) jə(r)ˌself/
/ˌluːz ˈweɪt/
/ˌprəʊsest ˈfuːd/
/ˌpʊt ɒn ˈweɪt/
/rɪˌliːvˈsɪmptəmz/
/ˈʃɪvə(r)/
/spreɪn/
/ˌsʌfə(r) frɒm ˈhɑː(r)t dɪˌziːz/
/ˌteɪk jɔː(r) ˈblʌd ˌpreʃə(r)/
/ˈtriːtˌsʌmbədi/
/twɪst/
/ˌwɜː(r)k ˈaʊt/

allergiás (valamire)
függ (valamitől)
fennáll a veszélye (valaminek)
túlsúlyos
fájdalmas
függővéjé válik (valaminek)
elhízik, túlsúlyossá válik
törik
elkap egy fertőzést
kificamít
zsíros ételt eszik
sóban gazdag ételt eszik
szédül
megreped
megfertőződik
orvosi receptet kap
túljut egy betegségen
orvosi receptet ír
injekciót ad be
kontrollra megy (orvoshoz)
kiegyensúlyozott étrendje van
megműtik, megoperálják
lázas
injekciót kap
növeli (valaminek a) kockázatát
megsebesíti magát
fogy, súlyt veszt
feldolgozott élelmiszer
hízik, súlyt szed fel
enyhíti a tüneteket
borzong, reszket
megrándít
szívproblémától szenved
vérnyomást mér
kezel valakit (valamire)
kicsavar, kificamít
edz, kondizik

/biː ˌbæk ɒn jɔː(r) ˈfiːt/
/biː/'fi:l ɒnˌtɒp əv ðə ˈwɜː(r)ld/
/biː/'fi:lˌʌndə(r) ðə ˈweðə(r)/
/ˌblæk ˈaʊt/
/ˌkʌm ˈdaʊn wɪð/
/ˌkiːp ɪn ˈʃeɪp/
/ˌpʊl ˈθruː/

újra talpraáll
nagyon jól érzi magát
kicsit rosszul érzi magát
elájul
leteríti (valamilyen betegség)
formában marad
rendbejön, túljut (betegségen)

/æz ˈlɒŋ æz/
/əˈveɪləb(ə)l/
/bæn/
/biːt/
/bend/
/ˈkælsiəm/
/kæmˈpeɪn/
/ˈkrɒnɪk/
/kəmˈpjuːtə(r) ˌfaɪl/
/dɪˈspaɪt/
/dɪˈzɜː(r)t/
/ˈdaɪət(ə)ri/
/daɪv/
/ɪnˈkʌrɪdʒ/
/ˈfaɪbə(r)/
/ˈfɒləʊ ʌp/

mindaddig, amíg/amennyiben
elérhető, hozzáférhető
(be)tilt
legyőz (valamit/valakit)
hajlik, kanyarodik
kálcium
kampány
krónikus
számítógépes fájl
(valaminek az) ellenére
desszert
diétás
merül
bátorít, biztat
rost
utólagos, valamit követő

gluten (n)
highlight (v)
in case (adv)
in spite of (phr)
intake (n)
iron (n)
lack (n)
multiply (v)
nutrient (n)
operation (n)
option (n)
overall (adv)
pollen (n)
portion (n)
prescription (n)
provided (conj)
purpose (n)
reduce (v)
regret (v)
saturated (adj)
semi-skimmed (adj)
sensation (n)
standard (n)
strength (n)
therefore (adv)
unless (conj)
varied (adj)
Gateway to exams: Units 5-6
amino acid (n)
caffeine (n)
energy drink (n)
teaspoon (n)
use up (v phr)
Unit 7
Music and film
acting (n)
crowd (n)
gig (n)
lighting (n)
live (adv)
lyric (n)
performance (n)
plot (n)
record (v)
role (n)
scene (n)
soundtrack (n)
stage (n)
star (v)
track (n)
Media habits
download films (phr)
file-sharing site (n)
live stream (n)
make purchases on the Net (phr)
mobile device (n)
peer-to-peer (adj)
purchase (v)
stream (v)
transfer music (phr)
Compound nouns
blockbuster (n)
box office (n)
download (n)

/ˈɡluːt(ə)n/
/ˈhaɪˌlaɪt/
/ɪn ˈkeɪs/
/ɪn ˈspaɪt ɒv/
/ˈɪnteɪk/
/ˈaɪə(r)n/
/læk/
/ˈmʌltɪplaɪ/
/ˈnjuːtriənt/
/ˌɒpəˈreɪʃ(ə)n/
/ˈɒpʃ(ə)n/
/ˌəʊvərˈɔːl/
/ˈpɒlən/
/ˈpɔː(r)ʃ(ə)n/
/prɪˈskrɪpʃ(ə)n/
/prəˈvaɪdɪd/
/ˈpɜː(r)pəs/
/rɪˈdjuːs/
/rɪˈɡret/
/ˈsætʃəˌreɪtɪd/
/ˌsemi ˈskɪmd/
/senˈseɪʃ(ə)n/
/ˈstændə(r)d/
/streŋθ/
/ˈðeə(r)fɔː(r)/
/ənˈles/
/ˈveərɪd/

glutén
kiemel
(valaminek az) esetén, esetében
(valaminek az) ellenére
bevitel
vas
hiány(a valaminek)
megszoroz
tápanyag
műtét
opció, választási lehetőség
általános, átfogó
pollen, virágpor
adag
orvosi recept
feltéve, hogy
cél
csökkent
megbán
telített
félzsíros
érzet, érzés
szabványos, sztenderd
erősség
ezért, tehát
hacsak, kivéve
változatos

/əˌmiːnəʊ ˈæsɪd/
/ˈkæfiːn/
/ˈenə(r)dʒi ˌdrɪŋk/
/ˈtiːˌspuːn/
/ˌjuːz ˈʌp/

aminosav
koffein
energiaital
kávéskanál, kiskanál
elhasznál (valamit)

/ˈæktɪŋ/
/kraʊd/
/ɡɪɡ/
/ˈlaɪtɪŋ/
/ˈlaɪv/
/ˈlɪrɪk/
/pə(r)ˈfɔː(r)məns/
/plɒt/
/rɪˈkɔː(r)d/
/rəʊl/
/siːn/
/ˈsaʊn(d)ˌtræk/
/steɪdʒ/
/stɑː(r)/
/træk/

alakítás, színjátszás
tömeg
koncert
világítás
élőben, élő adásban
dalszöveg
előadás, (szín)játék
cselekmény
felvesz, rögzít (dalt)
szerep
jelenet
filmzene
színpad
főszerepet játszik
(zene)szám

/daʊnˌləʊdˈfɪlmz/
/ˈfaɪl ʃeə(r)ɪŋ ˌsaɪt/
/ˈlaɪv ˌstriːm/
/meɪk ˌpɜː(r)tʃəsɪz ɒn ðə ˈnet/
/ˈməʊbaɪl dɪˌvaɪs/
/ˌpɪə(r) tə ˈpɪə(r)/
/ˈpɜː(r)tʃəs/
/striːm/
/ˌtrænsfɜː(r)ˈmjuːzɪk/

filmek letöltése
fájlmegosztó oldal
élő közvetítés
interneten vásárol
mobil eszköz
számítógépek közti direkt kapcsolat
megvásárol
letöltés nélkül hozzáfér (filmhez, zenéhez)
zenét átmásol

/ˈblɒkˌbʌstə(r)/
/ˈbɒks ˌɒfɪs/
/ˈdaʊnləʊd/

bombasiker
jegypénztár
letölt

drawback (n)
feedback (n)
file-sharing (n)
marketplace (n)
outcome (n)
page-turner (n)
screenplay (n)
songwriter (n)
soundtrack (n)
turnout (n)
Compound adjectives
brand new (adj)
fast-moving (adj)
thought-provoking (adj)
Other words and phrases
accuse (v)
admit (v)
advise (v)
agree (v)
amazing (adj)
amusing (adj)
announce (v)
apologise for (v)
appealing (adj)
awful (adj)
brilliant (adj)
channel (n)
character (n)
claim (v)
clever (adj)
clichéd (adj)
congratulate (v)
convincing (adj)
core (n)
credible (adj)
critic (n)
criticise (v)
criticism (n)
deep (adj)
deny (v)
disturb (v)
emotional (adj)
fascinating (adj)
gripping (adj)
hilarious (adj)
incredible (adj)
indie (adj)
inspiring (adj)
instruct (v)
intricate (adj)
intriguing (adj)
invest (v)
lively (adj)
loyalty (n)
moving (adj)
mysterious (adj)
object to (v phr)
order (v)
perceptive (adj)
perform (v)
plot (n)
predictable (adj)
principle (n)
profit (n)

/ˈdrɔːˌbæk/
/ˈfiːdbæk/
/ˈfaɪl ˌʃeə(r)ɪŋ/
/ˈmɑː(r)kɪtˌpleɪs/
/ˈaʊtˌkʌm/
/ˈpeɪdʒ ˌtɜː(r)nə(r)/
/ˈskriːnˌpleɪ/
/ˈsɒŋˌraɪtə(r)/
/ˈsaʊn(d)ˌtræk/
/ˈtɜː(r)naʊt/

hátrány
visszajelzés
fájlmegosztás
piac
eredmény, végkifejlet
letehetetlen (könyv)
forgatókönyv
dalszerző
filmzene
részvételi arány

/ˌbrænd ˈnjuː/
/ˌfɑːst ˈmuːvɪŋ/
/ˈθɔːt prəˌvəʊkɪŋ/

vadi új
gyors mozgású
elgondolkodtató

/əˈkjuːz/
/ədˈmɪt/
/ədˈvaɪz/
/əˈɡriː/
/əˈmeɪzɪŋ/
/əˈmjuːzɪŋ/
/əˈnaʊns/
/əˈpɒlədʒaɪz fɔː(r)/
/əˈpiːlɪŋ/
/ˈɔːf(ə)l/
/ˈbrɪljənt/
/ˈtʃæn(ə)l/
/ˈkærɪktə(r)/
/kleɪm/
/ˈklevə(r)/
/ˈkliːʃeɪd/
/kənˈɡrætʃʊleɪt/
/kənˈvɪnsɪŋ/
/kɔː(r)/
/ˈkredəb(ə)l/
/ˈkrɪtɪk/
/ˈkrɪtɪsaɪz/
/ˈkrɪtɪˌsɪz(ə)m/
/diːp/
/dɪˈnaɪ/
/dɪˈstɜː(r)b/
/ɪˈməʊʃ(ə)nəl/
/ˈfæsɪneɪtɪŋ/
/ˈɡrɪpɪŋ/
/hɪˈleəriəs/
/ɪnˈkredəb(ə)l/
/ˈɪndi/
/ɪnˈspaɪərɪŋ/
/ɪnˈstrʌkt/
/ˈɪntrɪkət/
/ɪnˈtriːɡɪŋ/
/ɪnˈvest/
/ˈlaɪvli/
/ˈlɔɪəlti/
/ˈmuːvɪŋ/
/mɪˈstɪəriəs/
/əbˈdʒekt tuː/
/ˈɔː(r)də(r)/
/pə(r)ˈseptɪv/
/pə(r)ˈfɔː(r)m/
/plɒt/
/prɪˈdɪktəb(ə)l/
/ˈprɪnsəp(ə)l/
/ˈprɒfɪt/

megvádol
beismer, elismer
tanácsol
egyetért
elképesztő
szórakoztató
bejelent
elnézést kér (valamiért)
tetszetős, vonzó
szörnyű
remek
csatorna
karakter, szereplő
állít
okos
közhelyes
gratulál
meggyőző
belső, mag
hihető, hiteles
kritikus
kritizál
kritika
mély
tagad
megzavar
érzelmes
lebilincselő
magával ragadó
mulatságos, nevetséges
hihetetlen
"indie", független
megihlető, ösztönző
oktat, utasít
bonyolult, körülményes
érdekfeszítő
befektet
élénk
hűség
megindító
rejtélyes
titlakozik valami ellen
(el)rendel
élesszemű, jó felfogóképességű
előad
cselekmény
megjósolható
elv
nyereség, profit

promise (v)
raise (v)
realistic (adj)
regret (v)
relationship (n)
relaxing (adj)
release (n)
remind (v)
scary (adj)
screen (n)
spectacular (adj)
store (v)
stunning (adj)
stupid (adj)
terrible (adj)
thrilling (adj)
unconvincing (adj)
uninspiring (adj)
vivid (adj)
warn (v)
well-produced (adj)
wild (adj)
Unit 8
Natural disasters
avalanche (n)
drought (n)
earthquake (n)
epidemic (n)
flood (n)
forest fire (n)
hurricane (n)
landslide (n)
tsunami (n)
volcanic eruption (n)
Words connected with natural disasters
Nouns
aftershock (n)
ash (n)
bank (of a river) (n)
casualty (n)
damage (n)
destruction (n)
injury (n)
molten lava (phr)
mud (n)
panic (n)
refugee (n)
survivor (n)
torrential rain (phr)
tremor (n)
victim (n)
Verbs
burst (v)
collapse (v)
damage (v)
evacuate (v)
head towards (v phr)
panic (v)
put out (v phr)
spread (v)
sweep across (v phr)
Prepositional phrases with verbs
agree with (v phr)
apologise for (v phr)

/ˈprɒmɪs/
/reɪz/
/ˌrɪəˈlɪstɪk/
/rɪˈɡret/
/rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/
/rɪˈlæksɪŋ/
/rɪˈliːs/
/rɪˈmaɪnd/
/ˈskeəri/
/skriːn/
/spekˈtækjʊlə(r)/
/stɔː(r)/
/ˈstʌnɪŋ/
/ˈstjuːpɪd/
/ˈterəb(ə)l/
/ˈθrɪlɪŋ/
/ˌʌnkənˈvɪnsɪŋ/
/ˌʌnɪnˈspaɪərɪŋ/
/ˈvɪvɪd/
/wɔː(r)n/
/ˌwel prəˈdjuːst/
/waɪld/

ígér
pénzt gyűjt (jótékonysággal)
realista
megbán
kapcsolat
megnyugtató
forgalomba hozatal/hozott termék
emlékeztet
ijesztő
képernyő
látványos
tárol
lenyűgöző
buta, egyszerű
szörnyű
izgalmas
nem meggyőző, hiteltelen
nem inspiráló, unalmas
élénk
figyelmeztet
jóminőségű
vad

/ˈævəˌlɑːntʃ/
/draʊt/
/ˈɜː(r)θˌkweɪk/
/ˌepɪˈdemɪk/
/flʌd/
/ˌfɒrɪst ˈfaɪə(r)/
/ˈhʌrɪkən/
/ˈlæn(d)ˌslaɪd/
/tsuːˈnɑːmi/
/vɒlˌkænɪk ɪˈrʌpʃ(ə)n/

lavina
szárazság
földrengés
járvány
árvíz
erdőtűz
hurrikán
földcsuszamlás
cunami, szökőár
vulkánkitörés

/ˈɑːftə(r)ˌʃɒk/
/æʃ/
/bæŋk/
/ˈkæʒuəlti/
/ˈdæmɪdʒ/
/dɪˈstrʌkʃ(ə)n/
/ˈɪndʒəri/
/ˌməʊltən ˈlɑːvə/
/mʌd/
/ˈpænɪk/
/ˌrefjʊˈdʒiː/
/sə(r)ˈvaɪvə(r)/
/təˌrenʃ(ə)l ˈreɪn/
/ˈtremə(r)/
/ˈvɪktɪm/

utórengés
hamu
folyópart
áldozat, sebesült
kár
pusztítás
sérülés
olvadt láva
sár
pánik
menekült
túlélő
zuhogó eső
rezgés
áldozat

/bɜː(r)st/
/kəˈlæps/
/ˈdæmɪdʒ/
/ɪˈvækjueɪt/
/ˈhed təˌwɔː(r)dz/
/ˈpænɪk/
/ˌpʊt ˈaʊt/
/spred/
/ˈswiːp əˌkrɒs/

áttör, átszakít
összeomlik
megrongál
evakuál, kiürít
halad valami felé
pánikol
elolt (tüzet)
terjed
keresztülsöpör

/əˈɡriː wɪð/
/əˈpɒlədʒaɪz fɔː(r)/

egyetért (valamivel)
elnézést kér (valamiért)

believe in (v phr)
belong to (v phr)
complain about (v phr)
depend on (v phr)
dream of (v phr)
listen to (v phr)
protect (somebody) from (v)
rely on (v phr)
spend on (v phr)
wait for (v phr)
Other words and phrases
a sixth (n)
asteroid (n)
bee (n)
border (n)
burn (v)
burst (n)
catastrophic (adj)
collapsed (adj)
debris (n)
decrease (n)
decrease (v)
destruction (n)
double (n & v)
dramatic (adj)
elderly (adj)
equipment (n)
fall (n & v)
first aid (n)
fumes (n pl)
go missing (phr)
gradual (adj)
grateful (adj)
headquarters (n pl)
humanitarian (adj)
impact (n)
increase (n)
increase (v)
low (adj)
meteorite (n)
oxygen (n)
pie chart (n)
powder (n)
proportion (n)
rise (n & v)
route (n)
sharp (adj)
significant (adj)
slight (adj)
slightly (adv)
spot (v)
steadily (adv)
steady (adj)
storm (n)
triple (n & v)
unsinkable (adj)
vibration (n)
wave (n)
Gateway to exams: Units 7-8
base (n)
be in awe of (phr)
belch out (v phr)
bite (v)
bitten by the bug (phr)

/bɪˈliːv ɪn/
/bɪˈlɒŋ tuː/
/kəmˈpleɪn əˌbaʊt/
/dɪˈpend ɒn/
/ˈdriːm ɒv/
/ˈlɪs(ə)n tuː/
/prəˈtekt (ˌsʌmbədi) frɒm/
/rɪˈlaɪ ɒn/
/ˈspend ɒn/
/ˈweɪt fɔː(r)/

hisz (valamiben)
tartozik (valamihez)
panaszkodik (valami miatt)
függ (valamitől)
álmodik (valamiről)
hallgat (valamit)
megvéd (valakit valamitől)
számít (valakire)
költ (valamire)
vár (valamire)

/ə ˈsɪksθ/
/ˈæstəˌrɔɪd/
/biː/
/ˈbɔː(r)də(r)/
/bɜː(r)n/
/bɜː(r)st/
/ˌkætəˈstrɒfɪk/
/kəˈlæpst/
/ˈdebriː/
/ˈdiːkriːs/
/diːˈkriːs/
/dɪˈstrʌkʃ(ə)n/
/ˈdʌb(ə)l/
/drəˈmætɪk/
/ˈeldə(r)li/
/ɪˈkwɪpmənt/
/fɔːl/
/ˌfɜː(r)st ˈeɪd/
/fjuːmz/
/ˌɡəʊ ˈmɪsɪŋ/
/ˈɡrædʒuəl/
/ˈɡreɪtf(ə)l/
/hedˈkwɔː(r)tə(r)z/
/hjuːˌmænɪˈteəriən/
/ˈɪmpækt/
/ˈɪŋkriːs/
/ɪnˈkriːs/
/ləʊ/
/ˈmiːtiəraɪt/
/ˈɒksɪdʒ(ə)n/
/ˈpaɪ ˌtʃɑː(r)t/
/ˈpaʊdə(r)/
/prəˈpɔː(r)ʃ(ə)n/
/raɪz/
/ruːt/
/ʃɑː(r)p/
/sɪɡˈnɪfɪkənt/
/slaɪt/
/ˈslaɪtli/
/spɒt/
/ˈstedili/
/ˈstedi/
/stɔː(r)m/
/ˈtrɪp(ə)l/
/ʌnˈsɪŋkəb(ə)l/
/vaɪˈbreɪʃ(ə)n/
/weɪv/

hatodik (érzék)
aszteroida
méh
határ
ég
kitör
katasztrofikus
összeomlott
törmelék
csökkenés
csökken
pusztítás
dupla, kétszeres/(meg)dupláz(ódik)
drámai
idős
felszerelés
esés/leesik
elsősegély
füst, gáz
eltűnik
fokozatos, lépcsőzetes
hálás
főhadiszállás
emberbaráti, humanitárius
becsapódás
növekedés
növekedik
alacsony
meteorit
oxigén
kördiagram
por
arány, mennyiség
emelkedés/emelkedik
út(vonal)
éles
jelentős
enyhe
enyhén
észlel, észrevesz
folyamatosan, stabilan
állandó, stabil
vihar
tripla, háromszoros/(meg)tripláz(ódik)
elsüllyeszthetetlen
rezgés, rezdülés
hullám

/beɪs/
/biː ɪn ˈɔː ɒv/
/ˌbeltʃ ˈaʊt/
/baɪt/
/ˌbɪt(ə)n baɪ ðə ˈbʌɡ/

alap, bázis
elámul (valami láttán)
kiköp
harap
nem hagyja nyugodni valami

brief (v)
chilly (adj)
civilisation (n)
compass (n)
cope with (v phr)
curiosity (n)
disrupt (v)
establish (v)
evacuation (n)
extent (n)
fair share of (phr)
fissure (n)
glacier (n)
hire (v)
impressive (adj)
occur (v)
pass (n)
privilege (n)
ranch style (adj)
seldom (adv)
site (n)
skilled (adj)
vent (n)
Unit 9
Everyday technology
broadband (n)
charger (n)
coverage (n)
device (n)
digital camera (n)
dishwasher (n)
drop-down menu (n)
flash drive (n)
food processor (n)
glitch (n)
headphones (n pl)
keyboard (n)
microwave (n)
network (n)
plug (n)
remote control (n)
satnav (n)
touch screen (n)
vacuum cleaner (n)
washing machine (n)
webcam (n)
wireless (adj)
Verbs connected with technology
adjust (v)
connect (v)
crash (v)
delete (v)
disconnect (v)
freeze (v)
go dead (phr)
hold (v)
insert (v)
install (v)
pinch (v)
plug in (v phr)
press (v)
push (v)
recharge (v)
select (v)

/briːf/
/ˈtʃɪli/
/ˌsɪvəlaɪˈzeɪʃ(ə)n/
/ˈkʌmpəs/
/ˈkəʊp wɪð/
/ˌkjʊəriˈɒsəti/
/dɪsˈrʌpt/
/ɪˈstæblɪʃ/
/ɪˌvækjuˈeɪʃ(ə)n/
/ɪkˈstent/
/ˌfeə(r) ˈʃeər ɒv/
/ˈfɪʃə(r)/
/ˈɡlæsiə(r)/
/ˈhaɪə(r)/
/ɪmˈpresɪv/
/əˈkɜː(r)/
/pɑːs/
/ˈprɪvəlɪdʒ/
/ˈrɑːntʃ ˌstaɪl/
/ˈseldəm/
/saɪt/
/skɪld/
/vent/

eligazít, tájékoztat
csípős hideg
civilizáció
iránytű
boldogul (valamivel)
kíváncsiság
megzavar
megállapít
evakuáció, kilakoltatás
mérték
rossz, amiből bőven kijut (valakinek)
hasadék, repedés
gleccser
alkalmaz, felvesz
impozáns, megkapó
bekövetkezik, történik
hágó
megtiszteltetés
farm stílusú
ritkán
helyszín
képzett
kürtő, lyuk

/ˈbrɔːdˌbænd/
/ˈtʃɑː(r)dʒə(r)/
/ˈkʌv(ə)rɪdʒ/
/dɪˈvaɪs/
/ˌdɪdʒɪt(ə)lˈkæm(ə)rə/
/ˈdɪʃˌwɒʃə(r)/
/ˌdrɒp daʊnˈmenjuː/
/ˈflæʃ ˌdraɪv/
/ˈfuːd ˌprəʊsesə(r)/
/glɪtʃ/
/ˈhedˌfəʊnz/
/ˈkiːˌbɔː(r)d/
/ˈmaɪkrəˌweɪv/
/ˈnetˌwɜː(r)k/
/plʌɡ/
/rɪˌməʊt kənˈtrəʊl/
/ˈsætˌnæv/
/ˈtʌtʃ ˌskriːn/
/ˈvækjʊəmˌkliːnə(r)/
/ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn/
/ˈwebˌkæm/
/ˈwaɪə(r)ləs/

szélessávú
töltő
lefedettség, térerő
eszköz
digitális fényképezőgép
mosogatógép
legördülő menüsor
pendrive
konyhai robotgép
meghibásodás, működési hiba
fejhallgató
billentyűzet
mikrohullámú sütő
hálózat
villásdugó
távirányító
GPS
érintőképernyő
porszívó
mosógép
webkamera
vezeték nélküli

/əˈdʒʌst/
/kəˈnekt/
/kræʃ/
/dɪˈliːt/
/ˌdɪskəˈnekt/
/friːz/
/ˌɡəʊ ˈded/
/həʊld/
/ɪnˈsɜː(r)t/
/ɪnˈstɔːl/
/pɪntʃ/
/ˌplʌɡ ˈɪn/
/pres/
/pʊʃ/
/riːˈtʃɑː(r)dʒ/
/sɪˈlekt/

alkalmaz(kodik), beállít
kapcsolódik, összekapcsol
összeomlik (rendszer)
kitöröl
megszakítja a kapcsolatot, szétkapcsol
lefagy (rendszer)
lemerül (telefon)
benyomva tart (gombot)
behelyez
telepít
érintőképernyőn csípő mozdulatot tesz
bedug (konnektorba)
megnyom
tol
feltölt, újratölt
kiválaszt

set (v)
swipe (v)
tap (v)
upgrade (v)
Phrasal verbs: technology and computers
back up (v phr)
go off (v phr)
pick up a signal (phr)
pop up (v phr)
print out (v phr)
run out (v phr)
scroll across (v phr)
scroll down (v phr)
scroll up (v phr)
set up (v phr)
zoom in (v phr)
Other words and phrases
access (v)
acquire (v)
backpack (n)
battery (n)
bury (v)
cable (n)
concentration (n)
conduct (v)
controversial (adj)
experiment (n)
foil (n)
freeze (v)
key (n)
old-fashioned (adj)
outline (v)
overall (adj)
physicist (n)
proud (adj)
replace (v)
router (n)
short circuit (n)
source (n)
spare (adj)
supply (n)
tie (n)
upside down (adv)
wire (n)
youngster (n)
Unit 10
News sections
arts (n pl)
business (n)
comment (n & v)
editor’s blog (n)
entertainment (n)
features (n pl)
finance (n)
gossip (n)
have your say (phr)
health (n)
life and style (n)
obituaries (n pl)
opinion (n)
showbiz (n)
sport (n)
weather forecast (n)
world news (n)

/set/
/swaɪp/
/tæp/
/ʌpˈɡreɪd/

beállít
simít (érintőképernyőt)
koppint, megérint (képernyőt)
új verzióra frissít

/ˌbæk ˈʌp/
/ˌɡəʊ ˈɒf/
/ˌpɪk ʌp əˈsɪɡn(ə)l/
/ˌpɒp ˈʌp/
/ˌprɪnt ˈaʊt/
/ˌrʌn ˈaʊt/
/ˈskrəʊl əˌkrɒs/
/ˌskrəʊl ˈdaʊn/
/ˌskrəʊl ˈʌp/
/ˌset ˈʌp/
/ˌzuːm ˈɪn/

biztonsági másolatot készít
beindul (riasztó)
jelet befog/érzékel
felugrik (böngésző ablaka)
kinyomtat
lemerül (akkumulátor)
oldalra lapoz
lefelé lapoz
felfelé lapoz
létrehoz (felhasználói fiókot)
felnagyít, ráközelít

/ˈækses/
/əˈkwaɪə(r)/
/ˈbækˌpæk/
/ˈbæt(ə)ri/
/ˈberi/
/ˈkeɪb(ə)l/
/ˌkɒns(ə)nˈtreɪʃ(ə)n/
/kənˈdʌkt/
/ˌkɒntrəˈvɜː(r)ʃ(ə)l/
/ɪkˈsperɪmənt/
/fɔɪl/
/friːz/
/kiː/
/ˌəʊld ˈfæʃ(ə)nd/
/ˈaʊtlaɪn/
/ˌəʊvərˈɔːl/
/ˈfɪzɪsɪst/
/praʊd/
/rɪˈpleɪs/
/ˈruːtə(r)/
/ˌʃɔː(r)t ˈsɜː(r)kɪt/
/sɔː(r)s/
/speə(r)/
/səˈplaɪ/
/taɪ/
/ˌʌpsaɪd ˈdaʊn/
/ˈwaɪə(r)/
/ˈjʌŋstə(r)/

hozzáfér (valamihez)
megtanul (valamit), szert tesz (valamire)
hátizsák
akkumulátor, elem
beletemetkezik
kábel
koncentráció, odafigyelés
elvégez, lefolytat
ellentmondásos
kísérlet
fólia
lefagyaszt
kulcs
régimódi
felvázol
általános, teljes
fizikus
büszke
helyettesít
kapcsológép, router
rövidzárlat
forrás
feles(leges), tartalék
ellátó, forrás
nyakkendő
fejjel lefelé
vezeték
fiatal

/ɑː(r)ts/
/ˈbɪznəs/
/ˈkɒment/
/ˌedɪtə(r)z ˈblɒɡ/
/ˌentə(r)ˈteɪnmənt/
/ˈfiːtʃə(r)z/
/ˈfaɪnæns/
/ˈɡɒsɪp/
/ˌhæv jɔː(r) ˈseɪ/
/helθ/
/ˌlaɪf ən(d) ˈstaɪl/
/əˈbɪtʃuəriz/
/əˈpɪnjən/
/ˈʃəʊbɪz/
/spɔː(r)t/
/ˈweðə(r)ˌfɔː(r)kɑːst/
/ˌwɜː(r)ld ˈnjuːz/

művészetek
üzlet
hozzászólás/hozzászól
a szerkesztő blogja
szórakozás, szórakoztatás
riportok
pénzügy
pletyka
személyes vélemények
egészség
élet(mód) és stílus
nekrológok
vélemény
showbiznisz
sport
ídőjárásjelentés
külföldi hírek

News headlines
aid (v)
axe (v)
back (v)
ban (v)
blast (v)
blaze (n)
boost (v)
boss (n)
clash (v)
cut (v)
drama (n)
head (n)
hit (v)
key (adj)
link (n)
move (v)
plea (n)
pledge (n)
PM (n)
probe (v)
quit (v)
riddle (n)
spark (v)
wed (v)
Collocations: the news
breaking news (phr)
front page news (phr)
hold a press conference (phr)
keep somebody informed (phr)
make the headlines (phr)
newsflash (n)
news item (n)
news updates (n pl)
turn of events (phr)
Other words and phrases
alter (v)
argue (v)
as (conj)
blast (n)
broadcast (n)
empty-handed (adj)
headline (n)
moreover (adv)
nevertheless (adv)
paparazzi (n)
privacy (n)
publish (v)
quotation (n)
season (n)
since (conj)
spokesperson (n)
striker (n)
Gateway to exams: Units 9-10
branch (n)
claim (v)
clip (n)
costume (n)
deaf (adj)
donation (n)
fancy dress (n)
feature (n)
hysterical (adj)
integrity (n)

/eɪd/
/æks/
/bæk/
/bæn/
/blɑːst/
/bleɪz/
/buːst/
/bɒs/
/klæʃ/
/kʌt/
/ˈdrɑːmə/
/hed/
/hɪt/
/kiː/
/lɪŋk/
/muːv/
/pliː/
/pledʒ/
/ˌpiː ˈem/
/prəʊb/
/kwɪt/
/ˈrɪd(ə)l/
/spɑː(r)k/
/wed/

segít, segítséget nyújt
elvág, megszüntet
támogat
betilt
robban
tűz
bátorít, növel
főnök
összetűz, összezörren
csökkent
feszült helyzet
főnök, vezető
lecsap, rossz hatással van (valamire)
kulcsfontosságú
kapcsolat
előbbre jut
kérés
ígéret
miniszterelnök
ki/megvizsgál
elmegy, kilép
rejtély
okoz
megházasodik

/ˌbreɪkɪŋ ˈnjuːz/
/ˌfrʌnt peɪdʒˈnjuːz/
/ˌhəʊld ə ˈpres ˌkɒnf(ə)rəns/
/ˌkiːp sʌmbədi ɪnˈfɔː(r)md/
/ˌmeɪk ðəˈhedlaɪnz/
/ˈnjuːzˌflæʃ/
/ˈnjuːz ˌaɪtəm/
/ˈnjuːz ˌʌpdeɪts/
/ˌtɜː(r)n əv ɪˈvents/

legfőbb hírek
címlapsztori
sajtótájékoztatót tart
folyamatosan tájékoztat valakit
szalagcím lesz belőle
közlemény
(különálló) hír
legújabb fejlemények
váratlan fordulat

/ˈɔːltə(r)/
/ˈɑː(r)ɡju/
/æz/
/blɑːst/
/ˈbrɔːdˌkɑːst/
/ˌempti ˈhændɪd /
/ˈhedˌlaɪn/
/mɔːrˈəʊvə(r)/
/ˌnevə(r)ðəˈles/
/ˌpæpəˈrætsi/
/ˈprɪvəsi/
/ˈpʌblɪʃ/
/kwəʊˈteɪʃ(ə)n/
/ˈsiːz(ə)n/
/sɪns/
/ˈspəʊksˌpɜː(r)s(ə)n/
/ˈstraɪkə(r)/

megváltoztat, módosít
vitatkozik
mint
robbanás
közvetítés
üres kézzel
szalagcím
továbbá
mindazonáltal
paparazzi (bulvársajtó)
magánélet
kiad, publikál
idézet
évszak, szezon
(a)mióta, mivel
szóvivő
csatár

/brɑːntʃ/
/kleɪm/
/klɪp/
/ˈkɒstjuːm/
/def/
/dəʊˈneɪʃ(ə)n/
/ˌfænsi ˈdres/
/ˈfiːtʃə(r)/
/hɪˈsterɪk(ə)l/
/ɪnˈteɡrəti/

ág(azat)
állít
videó
jelmez, öltözék
süket
adomány
jelmez
alkalmazás
nagyon vicces
becsületesség

ironic (adj)
policy (n)
prove (v)
publicity stunt (n)
resigned (adj)
settle (v)
settle in (v phr)
shoplifter (n)
smartphone (n)
suspicious (adj)
track (v)
unpleasant (adj)
villain (n)

/aɪˈrɒnɪk/
/ˈpɒləsi/
/pruːv/
/pʌbˈlɪsəti ˌstʌnt/
/rɪˈzaɪnd/
/ˈset(ə)l/
/ˌset(ə)l ˈɪn/
/ˈʃɒpˌlɪftə(r)/
/ˈsmɑː(r)tˌfəʊn/
/səˈspɪʃəs/
/træk/
/ʌnˈplez(ə)nt/
/ˈvɪlən/

ironikus
irányelv, szabályzat
bebizonyít
hírverés
beletörődő
letelepedik
berendezkedik
bolti tolvaj
okotelefon
gyanús
nyomon követ
kellemetlen
gonosz

