IGEIDŐ KVÍZ 6.

MÚLT IDŐK
• Egyszerű múlt

(Past Simple)

E

• Folyamatos múlt

(Past Continuous)

F

• Befejezett múlt

(Past Perfect)

B

• Folyamatos befejezett múlt (Past Perfect Continuous) FB

HAJRÁ! ☺
We ................. to the cinema yesterday.

Elmentünk moziba tegnap.

I ............................ while he ................................

Főztem, miközben ő olvasott.

I ...................... in England before I ............ to Spain. Angliában laktam, mielőtt Spanyolországba költöztem.
I ............ tired because I ...................... well.

Fáradt voltam, mert nem aludtam jól.

I ............ a terrible nightmare last night.

Borzalmas rémálmom volt tegnap éjjel.

You ........................... a nightmare, so I ......... you ........ Rosszat álmodtál, szóval felébresztettelek.
By the time the police .............., he ........................ down. Mire megérkezett a rendőrség, már lenyugodott.
She said she ........................................... for more than two hours. Azt mondta, több mint 2 órája várt.

MEGOLDÁS
We went to the cinema yesterday.

Elmentünk moziba tegnap.

I was cooking while he was reading.

Főztem, miközben ő olvasott.

I had lived in England before I moved to Spain. Angliában laktam, mielőtt Spanyolországba költöztem.
I was tired because I had not slept well.

Fáradt voltam, mert nem aludtam jól.

I had a terrible nightmare last night.

Borzalmas rémálmom volt tegnap éjjel.

You were having a nightmare, so I woke you up.

Rosszat álmodtál, szóval felébresztettelek.

By the time the police arrived, he had calmed down. Mire megérkezett a rendőrség, már lenyugodott.
She said she had been waiting for more than two hours. Azt mondta, több mint 2 órája várt.

MEGOLDÁS
• We went to the cinema yesterday.

egyszerű

• I was cooking while he was reading.

folyamatos - folyamatos

• I had lived in England before I moved to Spain.

befejezett– egyszerű

• I was tired because I hadn’t slept well.

egyszerű – befejezett

• I had a terrible nightmare last night.

egyszerű

• You were having a nightmare, so I woke you up.

folyamatos – egyszerű

• By the time the police arrived, he’d calmed down.

egyszerű – befejezett

• She said she’d been waiting for more than two hours.

egyszerű – folyamatos b.

SZAVAK
• to go to the cinema

moziba menni

• to wake someone up

felébreszteni vkit

• to have a nightmare

rosszat álmodni

• to sleep well

jól aludni

• to calm down

lenyugodni, lehiggadni

• to move

(el)költözni

• Spain

Spanyolország

