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бло не предложéние, а
предписáние.
авáрия
 В прóшлую суббóту он потерпéл серьёзную авáрию.
áвгуст
 Мы всегдá отдыхáем в áвгусте.
 то

авóська
помидóры я положл в
авóську.
австрали́йский
 Ты лбишь австралйское ви
нó?
Австрáлия
 Сдней ‒ сáмый большóй гóрод
Австрáлии.
австри́йский
 Я любл австрйскую мýзыку.
Áвстрия
 Áвстрия располóжена к гу от
Гермáнии.
автобиогрáфия
 К заявлéнию приложте автобиогрáфию.
автóбус
 Пойдём пешкóм ли поéдем на
автóбусе?
автóбусная останóвка
 Я ждал егó на автóбусной оста
нóвке.
 Все

hanem

 Nem javaslat volt, hanem utasítás.

baleset

 Súlyos

balesetet szenvedett múlt
szombaton.
augusztus
 Mindig augusztusban megyünk
nyaralni.
szatyor
 Betettem az összes paradicsomot
a szatyorba.
ausztrál
 Szereted az ausztrál bort?
Ausztrália

 Sydney a legnagyobb város Auszt-

ráliában.
osztrák
 Szeretem az osztrák zenét.
Ausztria
 Ausztria Németországtól délre fek
szik.
önéletrajz
 Jelentkezéséhez csatolja az önéletrajzát!
busz
 Gyalogoljunk vagy busszal menjünk?
buszmegálló
 A buszmegállóban vártam rá.

автозапрáвочная стáнция

A

автозапрáвочная стáнция
 Ближáйшая автозапрáвочная
стáнция нахóдится у железнодорóжной стáнции.
автомехáник
 Автомехáник не смог починть
мо машну.
автомоби́л ь
 Он сел в автомобль и уéхал.
автомоби́л ьная покры́шка
 Мне нýжно купть автомобльные покршки.
áвтор
 Лев Толстóй ‒ одн из сáмых
плодотвóрных áвторов эпóхи.
автострáда
 Бóльшую часть пут мы éхали
по автострáде.
адвокáт
 Мы знáем одногó хорóшего адвокáта.
aдминистрати́вная рабóта
 Aдминистратвная рабóта отнимáет у мен слшком мнóго
врéмени.
администрáтор
 Жóфи рабóтает администрáтором в мéстной стоматолóгии.
áдрес
 К сожалéнию, у мен нет егó áд
реса.
áист
 Нá зиму áисты улетáют на юг.
актёр
 Смоктунóвский игрáл со мнóгими иментыми актёрами.
акти́вный
 Кóшки óчень актвны нóчью.
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benzinkút

 A legközelebbi benzinkút a vasút-

állomásnál van.

szerelő
szerelő nem tudta megjavítani
a kocsimat.
autó
 Beszállt az autóba, és elhajtott.
autógumi
 Vennem kell új autógumikat.
A

szerző
Tolsztoj a korszak egyik legtermékenyebb szerzője.
autópálya
 Az út nagy részén autópályán
mentünk.
ügyvéd
 Ismerünk egy jó ügyvédet.
 Lev

adminisztráció
sok időmet veszi el az adminisztráció.

 Túl

recepciós
recepciósként dolgozik a
helyi fogorvosi rendelőben.
cím
 Sajnos, nincs meg a címe.
 Zsófi

gólya

 Télre

a gólyák délre repülnek.
színész
 Szmoktunovszkij sok ismert színésszel szerepelt együtt.
aktív
 A macskák éjszaka nagyon aktívak.

арендовáть
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актри́са
 Марна Влáди – извéстная
францýзская актрса.
алкогóль
 Слшком мнóго алкогóля вре
дт здорóвью.
аллерги́ческий
 Мать старáется предохранть
ребёнка от аллергческих заболевáний.
аллерги́я
 Аллергя проявлется по-рáзному.
Амéрика
 Мой стáрший брат живёт в Амé
рике.
америкáнский
 Он говорт на америкáнском
англйском.
анáлиз
 Необходм дальнéйший анáлиз
дáнных.
англи́йский
 Англйская полция мнóгое
мóжет.
Áнглия
 Áнглия располóжена к гу от
Шотлáндии.
аппети́т
 В послéднее врéмя у мен отсýтствует аппетт.
апрéль
 Веснóй, тó есть в апрéле и мáе,
нерéдко идýт проливне дожд.
аптéка
 В том райóне есть аптéка?
арендовáть
 В аэропортý мы арендýем ма
шну.

színésznő
Vlady híres francia színésznő.
alkohol
 A túl sok alkohol káros az egészségre.
allergiás
 Az anya igyekszik megóvni gyermekét az allergiás megbetegedésektől.
allergia
 Az allergia sokféleképpen nyilvánulhat meg.
Amerika
 A bátyám Amerikában él.
 Marina

amerikai

 Amerikai

angolt beszél.

elemzés

 Az adatok további elemzése szük-

séges.
angol
 Az angol rendőrség sok mindenre
képes.
Anglia
 Anglia Skóciától délre fekszik.
étvágy

 Nincs étvágyam az utóbbi időben.

április

 Tavasszal, azaz áprilisban és má-

jusban, gyakoriak a záporesők.
gyógyszertár
 Van gyógyszertár a környéken?
bérel
 Bérelünk majd egy autót a repülőtéren.
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