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1 Hallgassa meg és egészítse ki a mondatokat!

a How about  ? Mit szólna/szólnál egy …-hoz? / 
Van-e kedve(d) …?

b Shall we ? Mi lenne, ha …

c If you like we could  . Ha szeretné(d),  …

d Would you like to  ? Szeretne/Szeretnél …?

e Let’s . Hadd…-junk, -jünk

2 Hallgassa meg ismét. Milyen sorrendben hallja az alábbi beleegyezô vála-2
szokat?

Sure. Szívesen.

1 Fine. Jó.

That sounds great. Nagyszerûen hangzik.

That would be lovely. Jó (kellemes, nagyszerû) lenne.

That’s a good idea. Jó ötlet.

3 Egészítse ki az alábbiakat egy odaillô kifejezéssel!3

What time?• 
•  (a) eight o’clock? Is that OK?
•  (b) 8.15, 8.30?

 8.30 is fine. I’ll see you at 8.30 at the restaurant then.• 
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How about a drink?3030AA

1 H ll é é ít ki d t k t!

 Can we make it a bit earlier? Lehetne kicsit korábban?
  Can we make it a bit later? Lehetne kicsit késôbb?
 Shall we say …? / How about …? Mondjuk / Mit szólna …-hoz?
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1 Hallgassa meg és ismételje meg a mondatokat!

I’m afraid I can’t. Sajnos nem tudok.
I have something on this evening. Ma estére már van programom.
I’m sorry, but I don’t really feel
like it.

Sajnálom, nem igazán van hozzá kedvem.

If you don’t mind … Ha nem bánja…
I hope you don’t mind but … Remélem, nem bánja, de …
I’d rather not. Inkább nem (szeretnék).
I’d rather do something else. Szívesebben csinálnék valami mást.
I think I’ll just stay in. Azt hiszem, egyszerûen csak otthon maradok.

2 Válaszoljon az alábbi kérdésekre! Mondjon igent (+) vagy nemet (–)!

Would you like to meet up for a drink this evening?
You (+)

Shall we go to that nice pub again?
You (+)

What time? 7.30?
You (inkább egy kicsit késôbb)

If you like we could go out for a meal together.
You (–)

3 Rendelje az alábbi kifejezéseket azokhoz az eseményekhez, melyekre vo-3
natkoznak! Hallgassa meg és ismételje meg!

1 Happy Birthday a egy évvel idôsebb

2 Merry Christmas b év vége

3 Happy Easter c december 24-25.

4 Happy New Year d Húsvét

5 Get Well Soon e sikerült a vizsga / gyermeke született / esküvô 
/ új munkahely

6 Congratulations f kórházban
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3030BBMeghívás és találkozó
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