
1. add hozzáadni

2. allow megengedni

3. appear feltűnni

4. ask kérdezni

5. be lenni

6. become válni valamivé

7. begin kezdődni

8. believe hinni

9. bring hozni

10. build építeni

11. buy vásárolni

12. call hívni

13. can képes valamire

14. change változtatni

15. come jönni

16. consider figyelembe venni

17. continue folytatni

18. could tudott volna csinálni

19. create létrehozni

20. cut vágni

21. die meghalni

22. do csinálni

23. expect elvárni

24. fall elesni

25. feel érezni

26. find találni

27. follow követni

28. get kapni

29. give adni

30. go menni

31. grow nőni

32. happen történni

33. have van neki

34. hear hallani

35. help segíteni

36. hold tartani

37. include beleértve

38. keep tartani

39. kill megölni

40. know tudni

41. lead vezetni

42. learn tanulni

43. leave elindulni

44. let hagyni

45. like kedvelni

46. live élni

47. look nézni

48. loose elveszíteni

49. love szeretni

50. make csinálni

51. may lehet hogy fog csinálni

52. mean jelenteni

53. meet találkozni

54. might lehet hogy fog csinálni

55. move mozogni

56. must kell valamit csinálnia

57. need szüksége van rá

58. offer felkínálni

59. open kinyitni

60. pay fizetni

61. play játszani

62. provide szolgáltatni

63. put tenni

64. reach kutatni

65. read olvasni

66. remain maradni

67. remember emlékezni

68. run futni

69. say mondani

70. see látni

71. seem tűnni valamilyennek

72. send küldeni

73. serve szolgálni

74. set felállítani

75. should kellene hogy csináljon

76. show mutatni

77. sit ülni

78. speak beszélni
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79. spend költeni

80. stand állni

81. start kezdeni

82. stay megszállni

83. stop megállni

84. take vinni

85. talk beszélni

86. tell mondani

87. think gondolni

88. try próbálni

89. understand megérteni

90. use használni

91. wait várni

92. walk sétálni

93. want akarni

94. watch figyelni

95. will fog valamit csinálni

96. win nyerni

97. work dolgozni

98. would csinálna valamit

99. write írni




