10. évfolyam
public transport
a means of transport
motorway (AmE: highway)
vehicle
get on
get off
get in
get out of
change for sg
bus
trolley bus
tram
underground (AmE: subway)
tube
funicular railway
local/suburban train
stop
station
take a bus
take a trolley bus
take a tram
change lines
miss a busz
coach
passenger
walk/ go on foot
go by bus/ tram/ car/ …
pedestrian
route
traffic signs
traffic lights
zebra / pedestrian crossing
one way street
main road
minor road
traffic
traffic jam
rush-hour traffic
crowd
be stuck in a traffic jam
petrol
fuel
petrol station (AmE: gas station)
driving licence
take a driving test
give sy a lift
accident
cause/ suffer an accident
crash into sg
run over sy

PUBLIC TRANSPORT, TRAFFIC
Week 1
tömegközlekedés
közlekedési eszköz
autósztráda
jármű
felszáll
leszáll
beszáll
kiszáll
átszáll vmire
busz
trolibusz
villamos
metró
a londoni metró
sikló
hév
megálló
állomás
buszra száll
trolibuszra száll
villamosra száll
átszáll egy másik járatra
lekési a buszt
távolsági/ turista busz
utas
Week 2
sétál/ gyalog megy
busszal/ villamossal/autóval/… megy
gyalogos
útvonal
útjelző táblák
közlekedési lámpa
gyalogos átkelő
egyirányú utca
főút
mellékút
forgalom, közlekedés
forgalmi dugó
csúcsforgalom
tömeg
közlekedési dugóba kerül
benzin
üzemanyag
benzinkút
jogosítvány
autóvezetői vizsgát tesz
elvisz vkit autóval
baleset
balesetet okoz/ szenved
beleütközik vmibe
elüt vkit

pass/ season ticket
monthly pass/ ticket
weekly pass/ ticket
student pass
single ticket
section ticket
ticket office
ticket machine
valid
validate the ticket
punch the ticket
punching machine
ticket inspector/ controller
fine
pay a fine
operate
no-conductor system
terminus
fare dodger
platform
escalator
carriage
tunnel
step out
loudspeaker
seat belt
fasten the seat belt
engine
gear box
glutch
brake/ hand brake
index/ indicator light
headlights
tail lights
steering wheel
wheel
tyre
number plate
body
ABS (anti-blocking system)
windscreen
windscreen wiper
boot
tank
exhaust pipe
speed limit
slow down
give way
overtake another car
M.O.T.(Ministry of Transport)

Week 3
bérlet
havi bérlet
heti bérlet/ jegy
diák bérlet
egy útra szóló vonaljegy
szakaszjegy
jegypénztár
jegyautomata
érvényes
érvényesíti a jegyet
lyukasztja a jegyet
jegylyukasztó
jegyellenőr
megbírságol, bírság
bírságot fizet
működik
kalauz nélküli rendszer
végállomás
bliccelő
peron
mozgólépcső
vagon
alagút
kilép
hangos bemondó
Week 4
biztonsági öv
beköti a biztonsági övet
motor
sebességváltó
kuplung
fék/ kézifék
irányjelző
első világítás
hátsó világítás
kormánykerék
kerék
abroncs
rendszámtábla
karosszéria
blokkolásgátló
szélvédő
ablaktörlő
csomagtartó
üzemanyagtartály
kipufogócső
sebesség korlátozás
lelassít
elsőbbséget ad
megelőz egy másik autót
műszaki vizsga

