
 

 

Pre-Intermediate New English File – Chapter 6B 

Never smile at a crocodile 

Would you survive? 
Túl élnéd? 
 
We all enjoy seeing wild animals on television.  

But what would happen if we met one in real life? 
De mi történne, ha találkoznánk eggyel a valóságban?  
 

1. What would you do if you were in the middle of a river and suddenly you saw a crocodile 

swimming quickly towards you? 

Mit tennél, ha a folyó közepén voltál és hirtelen látnád egy krokodil, hogy feléd úszik? 

a. I would try to swim to the bank as quickly as possible. 

Megprobálnék a part felé úszni, amilyen gyorsan csak lehetőséges.  

b. I wouldn’t move. I’d stay still and wait for the crocodile to go away. 

Nem mozdulnék. A mozdulatlan maradnék és arra várnék, hogy elmennyjen.  

c. I would try to hit the crodile in the face. 

Megprobálnám arcba vágni. 

 

2. What would you do if you were in a forest and a very large bear came toward you?  

Mit tennél, ha az erdőben lennél  é egy hatalmas medve közelítene / közeledne feléd? 

a. I would climb up the nearest tree. 

Felmásznék a legközelebbi fára. 

b. I would lie on the ground and pretend to be dead. 

Lefeküdnék a földre és azt tettetném, hogy halott vagyok.  

c. I would run away as fast as I could. 

Elfutnék amilyen gyorsan csak tudok.  

 

3. What would you do if you were in the middle of a field and a bull started running towards you? 

Mit tennél, ha egy rét / mező közepén lennél és egy bika elkezdene feléd futni? 

a. I would run. 

Elfutnék. 

b. I would throw something (e.g. my hat) in another direction. 

Odadobnék valamit, például a kalapom egy másik irányába.  

c. I would shout and wave my arms. 

Üvöltenék és kapálóznék / csapkodnék a karommal / karjaimmal.  


