11. évfolyam
Week 1.
1. (dis)honest

őszinte(-étlen)

2. (dis)loyal

hű(tlen)

3. (im)mature

érett(len)

4. (in)sensitive

érzékeny(-etlen)

5. (ir)responsible

felelős(-tlen)

6. ambitious

törekvő

7. arrogant

arrogáns, arcátlan

8. biased

elfogult

9. boastful

dicsekvő

10. bright

jóeszű

11. calm

nyugodt

12. careless

gondatlan

13. caring

gondoskodó

14. cheeky / impertinent

szemtelen

15. cheerful

vidám, jókedélyű

16. clumsy

ügyetlen

17. cruel

kegyetlen

18. divorced

elvált

19. dull

ostoba

20. generous

nagylelkű

21. gentle

gyengéd

22. impartial

elfogulatlan, pártatlan

23. independent

független

24. lively

élénk

25. male/female

férfi/nő

Week 2.
1. mean

zsugori

2. messy

rendetlen

3. obedient

engedelmes

4. rebellious

lázadó

5. reserved

visszafogott

6. rough

nyers

7. self-sufficient

önellátó

8. sensible

értelmes

9. serious

komoly

10. sociable / outgoing

társasági, társaságkedvelő

11. strong-willed

erős akaratú

12. stubborn

makacs

13. talented / skilled / gifted

tehetséges

14. thoughtful

figyelmes, komoly

15. two-faced

kétszínű

16. unscrupulous

gátlástalan

17. vain

hiú

18. widow(er)

özvegy nő/férfi

19. give birth

megszül

20. have a row

veszekszik

21. look after / take care (of children)

gondoskodik/ellát (gyerekeket)

22. be expecting / be pregnant

várandós, terhes

23. start a family

családot alapít

24. to come of age

nagykorú lesz

Week 3.
25. to grow old

megöregszik

26. bad at sg.

rossz valamiben

27. be scared

ijedt

28. be frightened

rémült

29. be shocked

meg van döbbenve

30. be nervous

ideges

31. be upset

nyugtalan

32. be embarrassed

zavarban van

33. be surprised

meglepett

34. be disappointed

csalódott

35. be confused

össze van zavarodva

36. be excited

izgatott

37. be bored

unatkozik

38. be amazed

el van bűvölve

39. satisfied / pleased

elégedett

40. be ashamed of sg

szégyelli magát vmi miatt

41. feel down / blue

szomorú, letört

42. slim

vékony testalkatú

43. thin

sovány

44. skinny

csontos

45. muscular

izmos

46. plump

dundi

47. overweight

túlsúlyos

48. heavily built

erős testalkatú

49. be of medium built

közepes testalkatú

Week 4.
1. attractive

vonzó

2. handsome

jóképű (férfi)

3. charming

elbűvölő, bájos

4. plain

hétköznapi, csúnya

5. broad shouldered

széles vállú

6. narrow shouldered

keskenyvállú

7. straight

egyenes

8. curly

göndör

9. wavy

hullámos

10. dyed hair

festett haj

11. grey hair

ősz haj

12. pony-tail

lófarok

13. bald

kopasz

14. chubby (face)

pirospozsgás, dundi (arc)

15. wrinkled (face)

ráncos (arc)

16. spotted

pattanásos

17. hazel eyes

mandulavágású szem

18. long eyelashes

hosszú szempillák

19. bushy eyebrows

sűrű szemöldök

20. plucked eyebrows

szedett/ritkított szemöldök

21. turned-up / snub nose

pisze orr

22. hook nose

kampós orr

23. thin lips

keskeny ajkak

24. full lips

telt ajkak

25. pointed chin

hegyes áll

26. double chin

toka

