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GERUND AND INFINITIVE PRACTICE
Fill in each sentence with the infinitive or the gerund form.
1. I told the robber how ______________ (open) the safe.
2. Rózsika apologised for ______________ (be late).
3. He denied ______________ (steal) the car.
4. Sonnets give the reader the golden opportunity to immerse themselves in
______________ (read) about love and admiration.
5. I’m looking forward to ______________ (see) Dani again. He’s such a handsome guy.
6. My mother likes ______________ (knit).
7. What a dilapidated house! It needs ______________ (renovate).
8. I’m not tall enough ______________ (reach) the shelf.
9. It would be unwise of you ______________ (tell) him the truth.
10. It was brave of you ______________ (put) all your eggs in one basket.
11. May I ask you to refrain from ______________ (talk)?
12. They stopped ______________ (talk) when I entered the room.
13. Mr Johnson was accused of ______________ (kill) 6 women.
14. A woman needs to take several factors into consideration before ______________ (opt

for) abortion.
Transform the sentences so that the meaning remains the same.
1. Let’s go to the cinema.
Eperke suggested __________________________________________
2. You mustn’t smoke here.
You are not _______________________________________________
3. I would rather run than swim.
I prefer __________________________________________________
4. It’s no use trying to explain it to Pityu. It’s like water off a duck’s back. He’s as stubborn
as a mule.
There’s no point ___________________________________________
5. I don’t want to go to the house-warming party.
I don’t feel like ____________________________________________
6. Your car is dirty. Why don’t you wash it?
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Your car requires __________________________________________
Translate the sentences into English using infinitive or gerund.
1. Nem szeretek az esőben ácsorogni.
2. Elkezdett havazni.
3. Megálltunk beszélgetni.
4. Azon gondolkodom, hogy nyitok egy divatházat.
5. Kedves volt tőled, hogy segítettél nekem.
6. A tanár nem volt hajlandó elhalasztani a dolgozatot.
7. Lefekvés előtt megnéztek egy nyálas filmet. (Before ...)

8. Az olvasás a kedvenc időtöltésem. Imádok regényeket olvasni.
9. Szerintem ezt a tragacsot nem érdemes megjavíttatnod. (use Causative)
10. Kérlek, folytasd az olvasást.
11. Alighogy befejeztem a virágok öntözését, valaki csengetett.
12. Nem vagy elég okos, hogy átmenj az történelem vizsgán.
13. Évi pocsékul főz, de remekül süt. Múlt héten sütött egy csokitortát. Az volt a legfinomabb

csokitorta, amit valaha ettem.
14. Szerintem abba kellene hagynod a dohányzást. (give up)
15. Szeretném tudni, hogy mi történt az utolsó találkozásunk óta.
16. Péter volt az első, aki távozott a buliról. Lehet, hogy nem egy bulizós típus.
17. Bárcsak ne kellene mondatokat fordítanom. Nem rajongok a mondatfordításért. (be keen

on)
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