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MEGOLDÓKULCS az angol A2 szintmérőhöz 

 

1) (1) am/’m  (2) am not/’m not  (3) are not/aren’t   

(4) is/’s  (5) is not/isn’t   (6) Are 

 

2) (1) an – the/this/that  (2) She – It  (3) His - Her 

 (4) a – an   (5) a - the  (6) him – her/it 

 

3) 1. What do you usually do at the weekends? 

 2. There are some books on the desk. 

 3. I can’t play the guitar. 

 4. Where does he like playing football? 

 5. We are going to wash the car. 

 6. Kate will have good luck next week. 

 

4) 1. (It’s) half past twelve. / twelve thirty 

 2. (It’s) quarter to one. / twelve forty-five 

 3. (They’re going to marry) on (the) twenty-fifth (of) July (in) two thousand twenty. 

 4. (It is) on (the) fourth (of) October. 

 5. (It’s) fifty-five dollars seventy. 

 6. (It’s) one pound ninety-nine. 

 

5) 1. Happy birthday! / Many happy returns of the day! 

 2. Congratulations (to your wedding)! 

 3. (Get/Have) a speedy recovery! 

 4. Good luck! / Don’t be afraid! / Take it easy! / You can do it. 

 5. Enjoy your meal! / Bon Appetit! 

 6. Don’t be afraid! / Take it easy! / Don’t worry! 
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6) 1. C  2. C  3. A  4. B  5. A  6. B 

 

7) Sok jó megoldás van, a témakörön belül a felsorolt szavakon kívül más plusz szó is 

elfogadható. 

1. boyfriend  sister/grandma/… 

2. kitchen  sofa/desk/… 

3. sandwich  hot chocolate/orange juice/… 

4. reading  volleyball/table tennis/… 

5. Volleyball  Music/P. E./… 

6. keys   pencil case/calculator/… 

 

8) 1. Is he cooking now? She isn‘t cooking now. 

 2. Were they at the cinema last weekend? They weren’t at the cinema last weekend. 

 3. Was the film exciting? The film wasn’t exciting. 

 4. Did Ann buy a pretty dress? Ann didn’t buy a pretty dress. 

 5. Can John play the violin? John can’t play the violin. 

 6. Did the boys play well last Sunday? The boys didn’t play well last Sunday. 

 

9) 1. Turn right. 

2. Turn left. 

3. Go along King Street. 

4. The school is next to the park. 

5. You can also go by bus. 

6. The museum is on the/your right. 

 

10) 1. the parts of a computer/monitor, mouse, keyboard, tower, printer… 

 2. computer programs 
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 3. a software (that controls the hardware) 

 4. Microsoft Windows (OS) 

 5. (I can) send e-mails, download music, films, chat on facebook, play computer 

games… (együtt és külön-külön is bármelyik elfogadható) 

 6. life 
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