MEGOLDÓKULCS
a How may I help you? –
Kereskedelmi ismeretek angol nyelven
fordítási feladataihoz

Műszaki Könyvkiadó

I.

SHOPPING FOR FRUIT AND VEGETABLES

10. oldal
14.

Translate the following sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) Szeretnék spenótot enni.
I want to have spinach
for a meal.

b) Szeretnél gyümölcssalátát csinálni?
Do you want to make
fruit salad?

c) Veszek egy kiló almát, körtét, epret és zöldséget is.
I will buy a kilo of apples, pears, strawberries and vegetables.
d) Gyakran eszünk gyümölcsöt.
We often have fruit for meals.
e) Eszel egy banánt?
Do you eat bananas?
f) Citrommal iszod a teát vagy tejjel?
Do you take lemon or milk into your tea?
g) Sok gyümölcsöt eszel nyáron?
Do you have a lot of fruit in the summer?
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17. oldal
29.

Translate the sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) Mennyibe kerül a tojás?

What do those eggs cost?

b) Friss a cseresznye?

Is the cherry freshly picked?

c) Mit szeretne?

How may I help you?

d) Burgonyát is vásárol?

Are you taking potatoes?

e) A saláta ma nagyon olcsó, csak két fontba kerül.

Lettuce is very cheap today, it only costs two pounds.

f) Szeretne még valamit?

Can I get you anything else?

g) Szüksége van még valamire?

Is there anything I can do for you?

h) Kérem, adjon nekem még egy kiló hagymát!

Can I get a kilogram of onions?

i) Szeretnék lecsót főzni, ezért szükségem van paprikára és paradicsomra.

I want to prepare ratatouille and I need some peppers and tomatoes
for that.
j) Mennyibe kerül két darab fokhagyma?
How much are two heads of garlic?

k) Kiﬁzetem a babot és a zellert, te ﬁzeted a répát.

I will pay for the beans and the celery and you can pay for the carrots.

l) Az eper még nagyon drága, egy kiló 1600 forint.

Strawberry is very expensive, 1600 Forints a kilo.
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I.

SHOPPING FOR FRUIT AND VEGETABLES

22. oldal
38.

Translate the following sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) A rebarbara egy kedvelt zöldségféle.

Rhubarb is a very popular vegetable.

b) Sok ember szereti a rebarbarát.

Many people love rhubarb.

c) Többféle rebarbara létezik.

There are many types of rhubarb.

d) A rebarbara levele zöld, szára vörös.

The leaf of rhubarb is green,
while its stem is red.

e) Európában sok helyen használják és fogyasztják.

It has been used at many places in Europe.

f) Régebben nagyon drága volt.

It used to be very expensive.

g) Bort is készítenek belőle.

Even wine has been made out of it.

h) Chilében sósan fogyasztják.

It has been consumed in a salty way in Chile.

i) Nagyon frissítő zöldség.

It is a very refreshing vegetable.

j) Desszertekbe és pitékbe teszik.

It is used in desserts and pies.

k) A szárát cukorba forgatva, a gyerekek kedvelt édessége.
It is very popular among kids in its candied form.

l) Egész évben ehetünk rebarbarát.

It can be consumed year round.

m) Joghurtokat is ízesítenek vele.
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It is even used to ﬂavor yoghurts.

II.

SHOPPING FOR FOOD

35. oldal
7.

Translate the sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) Kérek egy almás rétest és egy mákos rétest.
I will have an apple pie and
a poppy seed strudels.

b) Itt van az 5 zsemle. Kér hozzá zacskót?
Here are your 5 bagels. Do you need a bag?
c) Nem fehér kenyeret, hanem teljes kiőrlésű kenyeret kérek.
I would like to have wholemeal bread instead of white bread.
d) A teljes kiőrlésű kenyér nagyon friss.
The wholemeal bread is very fresh.
e) Kérek egy gyümölcstortát 20 gyertyával.
I will have a fruit cake with 20 candles on top.
f) Itt a blokk.
Here is your receipt.
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II.

SHOPPING FOR FOOD

44. oldal
25.

Translate the sentences.
Fordítsa le a mondatokat!

ó

a) Kérek két üveg vörösbort, egy doboz joghurtot és fél kiló rozskenyeret.
I will have 2 bottles of red wine, a tub of yoghurt and half
a kilo of rye bread.

b) Enni fogok egy tábla csokit.
I am going to eat a bar of chocolate.
c) Majd én kiﬁzetem a doboz cigarettát.
I will pay for the box of cigarettes.
d) Vennünk kell két pár kolbászt és három üveg kólát.
We need to buy 2 pairs of sausages and 3 bottles of coke.
e) A hűtőben van még két tubus mustár.
There are two tubes of mustard in the fridge.
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III.

SHOPPING FOR STATIONERY, PENS AND
OFFICE SUPPLIES

59-60. oldal
6.

Translate the sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) Kérek 3 ceruzát és egy radírt.
I will have 3 pencils
and an eraser.
b) Van levélpapírjuk?
Can I find letter writing paper somewhere?
c) Ajándékcsomagoló papírt keresek.
I am looking for some wrapping paper.
d) Nyomtatópapírra van szükségem.
I need some printing paper.
e) Mennyibe kerül ez a golyóstoll?
How much is this biro?
f) Borítékot is veszel?
Are you going to buy some envelopes, too?
g) Ez a hátizsák nagyon drága, nem veszem meg.
This backpack is very expensive, I won’t take it.
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IV.

SHOPPING FOR CLOTHES AND SHOES

68. oldal
14.

Translate the sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) Nagyon tetszik nekem ez a ruha.
I love this dress.
b) Melyik nadrág tetszik neked?
Which pair of trousers do you like?
c) Szívesen hordom ezt a kabátot.
I like wearing this coat.
d) Az apukám öltönyt visel nyakkendővel.
My father is wearing a suit and tie. / My father usually wears
a suit and tie.
e) Hogy tetszik neked ez a póló?
How do you like this T-shirt?

f) Milyennek találod ezt a pulóvert?
How do you like this pullover?
g) Mi a kedvenc színed?
What is your favorite color?
h) Ez a blúz kicsi neked.
This blouse is too small for you.
i) Melyik pulóvert veszed fel?
Which pullover are you going to wear?
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82. oldal
40.

Translate the sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) Fizethetek hitelkártyával?
Can I pay with credit card?
b) Szeretném felpróbálni ezt a nadrágot.
I would like to try these pairs of trousers on.
c) Milyen anyagból készült ez a pulóver?
What is this pullover made of?
d) A kalap sajnos nem tetszik, nagyon ódivatú.
I don’t like this hat because it is way too old fashioned.
e) Ezt a ruhát szeretném egy számmal nagyobb méretben.
Can I have this dress in a bigger size?
f) Ezt a blúzt szeretném feketében.
I want this blouse in black.
g) A szoknya szűk nekem. Kicserélhetem?
This skirt is too tight for me. Can I get it changed?
h) Arra van a próbafülke.
The fitting rooms are over there.
i)

Jól áll neked ez az ing.
This shirt suits you.

j)

Segíthetek?
Can I help you?

k) Tetszik önnek ez a szín?
Do you like this color?
l)

Ennek a kabátnak most nagyon kedvező az ára.
This coat is on a very reasonable price right now.

m) Ez a sál nagyon jól illik a kabáthoz.
This scarf matches the coat.
n) Szeretné felpróbálni a farmert?
Would you like to try a pair of jeans on?
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VIII.

SHOPPING FOR ELECTRICALS AND
KITCHEN APPLIANCES

111. oldal
13.

Translate the sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) A mosogatógépre 5 év garancia van.
There is a 5-year warranty on this washing machine.
b) A mosógép energiatakarékos.
This washing machine is energy-efficient.
c) Milyen színben szeretné a hűtőt?
What color do you prefer for your refrigerator?
d) Mekkora a mosogatógép?
What are the parameters of this washing machine?
e) Tudna nekem ajánlani egy porszívót?
Could you recommend me a hoover?
f) Szeretnék venni egy mosogatógépet hitelre.
I want to buy a washing machine on credit.
g) A porszívónak hat hónapos garanciája van.
The hoover comes with a 6-month guarantee.
h) A garancialevelet jól meg kell őriznie.
You have to keep the warranty documents.

10

IX.

SHOPPING FOR MULTIMEDIA DEVICES

124. oldal
6.

Translate the sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) Szeretnék egy nyomtatót.
I want to buy a printer.
b) Szükségem van egy hangszóróra és egy egérre.
I need a pair of speakers and a computer mouse.
c) Mekkora legyen a televízió?
What should be the parameters for the TV-set?
d) Színes képeket akar nyomtatni?
Do you want to print color photos?
e) Egy okostévét ajánlok Önnek.
I recommend you to buy a smart TV.
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IX.

SHOPPING FOR MULTIMEDIA DEVICES

128. oldal
13.

Translate the sentences.
Fordítsa le a mondatokat!
a) Szüksége van internet-hozzáférésre?
Do you need Internet
access?

b) A kicsi vagy nagy nyomógombokat szereti?
Do you want small or big keys on the keyboard?
c) Érintőképernyős telefont szeretne?
Would you like to have a touchscreen phone?
d) Gyakran készít képeket?
Do you often take photos?
e) Fontos Önnek a jó képminőség?
Is high-resolution important for you?
f) Mennyibe kerüljön az okostelefonja?
How much do you want to spend on the phone?
g) Sokat használja az internetet útközben?
Do you often use your phone for browsing the Internet on the go?
h) Szüksége van előlapi kamerára?
Do you need a front camera?
i)

Nagy vagy inkább kisebb méretű telefont szeretne?
Would you like to have a bigger or a smaller phone?

j)

Hosszú üzemidejű akkumulátorra van szüksége?
Do you need a long-life battery?
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