Intermediate – Cambridge Objective IELTS
Conditionals
1. I don’t have/haven’t got much money, so I won’t buy any clothes unless I see something
that really catches my eye.
Nincs sok pénzem, ezért nem fogok ruhákat vásárolni, kivéve ha olyat nem látok, ami igazán
megtetszik/megfog.
2. If I’d learnt more about the local culture before I went to live abroad, I would have been /
I’d have been more sensitive to differences from my own country while I was there.
Ha többet tanultam volna a helyi kultúráról mielőtt külföldre költöztem, érzékenyebb lettem
volna a szülőhazámétól való eltérésekre, amíg ott voltam/ott tartózkodásom alatt.
3. A lot of books don’t appear unless the writers pay for publications themselves.
Sok könyv nem jelenik meg, hacsak nem maguk az írók fizetnek a kiadásért.
4. I don’t mind / won’t mind Kevin wanting to buy a new car so long as he doesn’t expect me
to lend him any money for it.
Mindaddig nem törődöm azzal/nem érdekel, hogy Kevin új autót akar venni, amíg nem
tőlem várja el, hogy kölcsönt adjak rá.
5. I’d work in a library if I were / was sure of earning enough to live on.
Dolgoznék könyvtárban, ha biztos lennék abban, hogy eleget keresnék a megélhetésre.
6. You’re welcome to come to the cinema with me as long as you are ready to leave in ten
minutes.
Szívesen látom, hogy moziba gyere velem, feltéve hogy tíz perc alatt kész vagy az indulásra.
7. I enjoy shopping as long as I don’t have to stand in line.
Élvezem a bevásárlást feltéve, hogy nem kell sorba állnom.
8. If everyone had a car, the roads would be even more congested than they are now.
Ha mindenkinek lenne autója, az utak még zsúfoltabbak (even more traffic) lennének, mint
amilyenek (manapság).
9. If everyone had had a car, the roads would have been even more congested than they are
now.
Ha mindenkinek lett volna autója az utak még zsúfoltabbak lettek volna, mint amilyenek.
10. Giovanna would have studied Ancient Egyptian if there were / was / had been a course at a
nearby university.
Govanna tanulmányozta volna az ősi egyiptomiakat, ha lett volna ilyen kurzus a közeli
egyetemen.
11. If the person you are talking to keeps moving away from you, it is best not to try to move
closer to him.
Ha az a személy, akivel beszélgetsz, folyamatosan távolodik tőled, akkor legjobb nem
megpróbálni közelíteni hozzá.
Grab the bull by the horns. Elkapni/vezetni a szarvánál fogva.
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