January - Sport 1
1. be in the lead

első helyen lenni, vezetni

2. do a sport

sportolni

3. lose a game/race/match

elveszíteni a játszmát/ meccset/ versenyt

4. miss (a kick/ goal)

kihagyni, elrontani (rúgást, gólt)

5. score a point / goal

pontot/gólt szerezni

6. set a record

rekordot állítani

7. break a record

rekordot dönteni

8. equal a record

rekordot elérni

9. take up a sport

elkezdeni egy sportot

10. turn professional

profivá válni

11. win a game/match/race

megnyerni egy játszmát/meccset/versenyt

12. work out (at the gym)

edzeni, gyúr

13. attack

támadni

14. beat

megverni, legyőzni

15. (World/ European) Championships

(világ-/Európa) bajnokság

16. compete

versenyezni

17. competition

verseny

18. contest

verseny

19. contestant

versenyző

20. defend

védeni

21. disqualify

(versenyből) kizár

22. (first/second) division

(első/második) osztály

23. doping

doppingolás

24. draw

döntetlen

25. drug tests

doppingellenőrzés

January - Sport 2
1. fight

küzdeni

2. semi-final

elődöntő

3. final

döntő

4. game

játszma

5. give up

feladni

6. half-time

félidő

7. first/second half

első/második félidő

8. kick

rúgni

9. knock sy out

kiütni vkit

10. match

meccs

11. (gold/silver/bronze) medal

(arany/ezüst/bronz)érem

12. Olympic Games/Olympics

olimpiai játékok/olimpia

13. Olympic sport

olimpiai szám

14. penalty

büntetés (tizenegyes, hétméteres stb.)

15. point

pont

16. practice

gyakorolni, gyakorlat

17. qualify

kvalifikálni (versenyre bejutni)

18. round

menet

19. score

pontot/gólt szerezni

20. score

eredmény

21. support

szurkolni

22. tournament

bajnokság, torna

23. train

edzeni

24. World Cup

világkupa

25. victory

győzelem

Sport 3
1.equipment

felszerelés

2. ball

labda

3. boxing gloves

bokszkesztyű

4. chess pieces

sakkfigurák

5. football boots

focicipő

6. football kit

focifelszerelés

7. helmet

sisak

8. goal

gól, kapu

9. ice skates

jégkorcsolya

10. net

háló

11. (tennis) racket

teniszütő

12. ski boots

síbakancs

13. ski poles

síbot

14. swimming costume

úszódressz

15. swimming trunks

úszónadrág

16. swimming cap

úszósapka

17. swimming goggles

úszószemüveg

18. tracksuit

melegítő

19. trainers

edzőcipő

20. athlete

atléta, sportoló

21. captain

csapatkapitány

22. champion

bajnok

23. coach

edző

24. crowd

nézők, szurkolók

25. field

mezőny

Sport 4
1. goalkeeper

kapus

2. opponent / rival

ellenfél

3. referee

bíró

4. spectator

néző

5. supporter / fan

szurkoló, rajongó

6. court

pálya

7. gym

tornaterem, edzőterem

8. ice rink / skating rink

jégpálya

9. (football) pitch

(foci)pálya

10. (swimming)pool

(úszó)medence

11. (boxing) ring

ring, küzdőtér

12. ski slope

sípálya

13. stadium / ground

stadion

14. stand

lelátó

15. track

körpálya

16. fencing / fencer

vívás / vívó

17. gymnastics / gymnast

torna / tornász

18. relay race

váltóverseny

19. rugby

rögbi

20. sailing

vitorlázás

21. (figure/speed) skating

(mű-/gyors)korcsolya

22. table tennis

asztalitenisz

23. volleyball

röplabda

24. weightlifting / weightlifter

súlyemelés / súlyemelő

25.wrestling / wrestler

birkózás / birkózó

