“To err is human, to forgive divine.”
Alexander Pope (1688–1744), British poet.
„Tévedni emberi dolog, megbocsátani istentől való.
Alexander Pope (1688–1744), Brit költő
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Hibajavítás
hibás
8. oldal 4/f
you/yours

javított
you/your

(nem feltétlen hiba, de szerencsésebb szóhasználat lett volna)

8. oldal 5/b
Ok
OK
27. oldal e)
déli részén található

déli részén van

(még nem tanultuk a szenvedő szerkezetet, amivel pontosan lehetne
fordítani)

28. oldal 1. – táblázat utolsó sora
It was very easy.
They weren’t very easy.
29. oldal 2. – táblázat 6. sora
lain
laid
(többlet gyakorlásnak nem árt, hogy kétszer van az egyik ige, de szerettük
volna a harmadikat is ragoztatni: lie 1. és 2. jelentés, lay)

41. oldal 5. – szódoboz a lap tetején
around
in
47. oldal 1. – táblázat 3. sor
broken her leg
broken his leg
(logikusabb, hogy a saját lábát, és nem valaki másét törte el)

48. oldal 2., 3.
a tankönyvben ezek a feladatok a 15. fejezet, folyamatos befejezett jelen
idejű anyagához kapcsolódnak. Sok szóval nem nagyon lehet általános
befejezett időben mondatot alkotni, ezért javaslom azt, hogy a 15.
fejezettel együtt vegyék

51. oldal 1. – táblázat 3. sor
before she bought them

before he bought them

(ugyan sokan veszünk farmert úgy, hogy fiú/férfi próbálja és anya/feleség
fizeti ki, de talán logikusabb, ha mindkét cselekvést azonos személy
végzi)

52. oldal 3. c)
becoming a famous,

becoming famous

53. oldal 3. e)
Talking him about
56. oldal 1. – táblázat 3. sor
cleaned her clothes
68. oldal 1. – táblázat 4. sor
having his lunch
75. oldal i)
yesterday at the conference
84. oldal 5. g)
I have seen many

Telling him about
cleaned his clothes
having her lunch
at the conference yesterday
I saw many

