March - Cinema and Films 1
1. acting

színészet

2. artist

művész

3. main character

főszereplő

4. create

létrehoz, alkot

5. creation

alkotás

6. dialogue

párbeszéd

7. entertainment

szórakozás

8. hero

hős

9. heroine

hősnő

10. plot

cselekmény

11. recommend sg to sy

ajánl vmit vkinek

12. review

ajánlás, recenzió

13. reviewer

ajánló

14. act

játszani (filmen)

15. adventure film

kalandfilm

16. action film

akciófilm

17. adaptation

feldolgozás

18. appear

megjelenni

19. audience

közönség

20. blockbuster

kasszasiker

21. cameraman

operatőr

22. cartoon

rajzfilm

23. cast

szereposztás

24. cinema

mozi

25. comedy

vígjáték

Cinema and Films 2
1. direct

rendezni

2. director

rendező

3. disaster movie

katasztrófafilm

4. documentary

dokumentumfilm

5. drama

dráma

6. war drama

háborús film

7. dub

szinkronizálni

8. dubbed

szinkronizált

9. feature film

mozifilm

10. film / movie / picture

film

11. horror film

horrorfilm

12. love story

szerelmi történet

13. make a film

filmet készíteni

14. make-up artist

sminkes

15. main role / leading role

főszerep

16. Oscar / Academy Award

Oscar-díj

17. producer

producer

18. production

produkció

19. romantic comedy

romantikus komédia

20.sci-fi film

tudományos-fantasztikus film

21. screenplay

forgatókönyv

22. shoot

filmet forgatni

23. shot

jelenet

24. soundtrack

filmzene.

25. special effects

különleges hatáselemek

Cinema and Films 3
1.star in a film

főszerepet játszani egy filmben

2. subtitles

felirat

3. subtitled

feliratos

4. thriller

thriller

5. viewer

néző

6. western

western

7. based on (a book / a true story)

(könyvön / igaz történeten) alapszik

8. it has been made into a film

megfilmesítették

9. it’s worth seeing

érdemes megnézni

10. play the part of sy / play the role of sy

vkinek a szerepét játssza

11. the film tells the story of ...

a film … történetét mondja el

12. the film is set in ...

a film …-ben játszódik

13. what’s on

mit adnak/játszanak

14. rent a film

kikölcsönözni egy filmet

15. download a film

letölteni egy filmet

16. burn / copy / rip a DVD

DVD-t másolni

17. screen a movie

lejátszani egy filmet

18. be released on / come out on DVD

kijön DVD-n

19. do well at the box office

sok pénzt hoz

20. get a lot of hype

nagy felhajtást csapnak körülötte

21. work on a remake

feldolgozást készít

22. have an audition

meghallgatása van

23. do a stunt

kaszkadőrmutatványt végez

24. have a happy ending

boldog véget ér

25. have a plot twist

csavar van a történetben

Cinema and Films 4
1. cinema-goer

mozibajáró

2. cinephile

mozirajongó

3. animation

animáció, rajzolt film

4. conflict

konfliktus, bonyodalom

5. critic

kritikus, bíráló

6. detective story

bűnügyi történet

7. flop

megbukik, nem sikeres egy film

8. interval

szünet

9. musical

musical

10. sequel

folytatás

11. prequel

előzmény

12. stuntman

kaszkadőr

13. season

évad

14. episode

rész

15. broadcast

sugároz, bemutat

16. serial

sorozat

17. sitcom

komikus tévésorozat állandó szereplőkkel

18. soap opera

szappanopera

19. reality show

valóságshow

20. talk show

beszélgetős műsor

21. TV channel

tv-csatorna

22. TV-studio

tv-stúdió

23. miss a programme / show

lemaradni egy műsorról

24. ad / commercial

reklám

25. read the news

híreket bemondani

