May - Science and Technology 1
1. archaeology

régészet

2. archaeologist

régész

3. biology

biológia

4. biologist

biológus

5. chemistry

kémia

6. chemist

vegyész

7. computer science

számítástechnika

8. economics

közgazdaságtan

9. economist

közgazdász

10. engineering

mérnöktudomány

11. engineer

mérnök

12. genetics

genetika

13. geneticist

genetikus

14. geology

geológia

15. geologist

geológus

16. linguistics

nyelvészet

17. linguist

nyelvész

18. mathematics

matematika

19. mathematician

matematikus

20. physics

fizika

21. physicist

fizikus

22. political science

politikatudomány

23.political scientist

politológus

24. psychology

pszichológia

25. psychologist

pszichológus

Science and Technology 2
1. analyze

elemezni

2. analysis

elemzés

3. confirm a theory

megerősíteni egy elméletet

4. conclusion

végkövetkeztetés

5. connection, link

kapcsolat

6. determine

meghatározni

7. discover

felfedezni

8. discovery

felfedezés

9. duplicate

egy az egyben lemásol

10. evidence

bizonyíték

11. experiment

kísérlet

12. experiment on sg

kísérletezni vmivel

13. findings

leletek

14. hypothesis

feltételezések

15. invent

feltalál

16. inventor

feltaláló

17. invention

találmány

18. investigate

kutatni

19. laboratory / lab

labor

20. observe

megfigyelni

21. observation

megfigyelés

22. predict

jósolni

23. record

feljegyzés

24. research

kutatás

25. researcher

kutató

Science and Technology 3
1. results

eredmény

2. study

tanulmányoz

3. survey

tanulmány, felmérés

4. test

kísérlet

5. theory

elmélet

6. aerial

antenna

7. battery

elem

8. button

nyomógomb

9. cable

kábel

10. device

berendezés

11. electricity

villamosság

12. engine

motor

13. estimate

megsaccol

14. gadget

szerkentyű

15. genetically modified (GM) goods

génmanipulált élelmiszerek

16. headphones

fejhallgató

17. lens

lencse

18. machine

gép

19. manual

használati utasítás

20. mobile phone / cell phone

mobiltelefon

21. nuclear power

atomenergia

22. plug

csatlakozó

23. remote control

távirányító

24. socket

konnektor

25. sound

hang

Science and Technology 4
1. transform

átalakítani

2. transistor

áramátalakító

3. backup copy

biztonsági másolat

4. DVD drive

DVD meghajtó

5. double click

dupla kattintás

6. crash

lefagy(ás)

7. data

adat

8. database

adatbázis

9. delete

törölni

10. document

dokumentum

11. download

letölteni

12. upload

feltölteni

13. error

hiba

14. file

fájl

15. folder

mappa

16. hard disk

merevlemez

17. icon

ikon

18. key(board)

billentyű(zet)

19. external memory

külső memória

20. memory stick

pendrive

21. photocopier

fénymásoló

22. process

megszerkeszteni

23. speakers

hangszórók

24. wireless

vezeték nélküli

25. out of order

üzemképtelen

