
1. able képes

2. available elérhető

3. bad rossz

4. best legjobb

5. better jobb

6. big nagy

7. black fekete

8. blue kék

9. central központi

10. certain biztos

11. clear érhető

12. close zárt

13. cold hideg

14. common hétköznapi

15. cultural kultúrális

16. current jelenlegi

17. dark sötét

18. dead halott

19. different különböző

20. difficult bonyolult

21. early korai

22. easy könnyű

23. economic gazdaságos

24. entire teljes

25. environmental környezeti

26. final végső

27. financial pénzügyi

28. fine rendben lévő

29. foreign külföldi

30. free szabad

31. full teli

32. general általános

33. good jó

34. great nagyszerű

35. green zöld

36. happy boldog

37. hard nehéz

38. high magas

39. hot forró

40. huge óriási

41. human emberi

42. important fontos

43. international nemzetközi

44. large óriási

45. late késő

46. left bal

47. legal legális

48. likely valószínű

49. little kicsi

50. local helyi

51. long hosszú

52. low alacsony

53. main fő

54. major fő

55. medical orvosi

56. national nemzeti

57. natural természetes

58. new új

59. nice kellemes

60. old régi

61. only csak

62. open nyitott

63. other másik

64. past múltbeli

65. personal személyes

66. physical fizikai

67. poor szegény

68. popular népszerű

69. possible lehetséges

70. private magán

71. public nyilvános

72. ready kész

73. real valós

74. recent nemrégi

75. red piros

76. religious vallásos

77. right helyes

78. serious komoly
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79. short rövid

80. significant jelentős

81. similar hasonló

82. simple egyszerű

83. single egyedül álló

84. small kicsi

85. social társadalmi

86. special különleges

87. strong erős

88. sure biztos

89. traditional hagyományos

90. true igaz

91. various változatos

92. white fehér

93. whole egész

94. wrong helytelen

95. young fiatal




