
5.A – 30 March / 1-2 April

Sziasztoook! 
Küldöm nektek az erre a hétre szóló feladatokat. 

Jó tanulást kívánok becsülettel, szorgalommal, pihengetve és jó kedvvel.
Az utasításaimat a feladatok között és amit odajegyzetelek vagy hozzászólok, azt természetesen

nem írjuk a füzetbe csak a többit. 

A 4 ABC szavak – már nagyon mennek, fújjátok őket, ezért ugorhatunk a következőre.

!!! WB
- Unit 4 D words  (Culture – már nem! ) - Az ABCD szavakat folyamatosan ismételjétek körbe 
körbe 
Továbbra is használhatjátok a sztaki szótárat a neten. Segít a hangos kiejtés. 
http://szotar.sztaki.hu/angol-magyar 

Gyakoroltátok a present simple / egyszerű jelen idő – kijelentő mondatait és tagadókat.
Pl. We go to school. - We don´t go to school.

I play the piano. - I don´t play the piano.
She takes the bus to school. - She doesn´t take the bus to school. 

Ezen a héten begyakoroljuk a kérdéseket – Questions!!!

Írjátok fel a füzetbe címnek: 
Present simple – Questions and short answers

Egyszerű jelen idő – Kérdések és rövid válaszok
(ez szintén a present simple -s papírkádon rajta van szabályban)

Pl.
I do my homework every day. - Én csinálom a leckémet minden nap.
I don´t do my homework every day. - Én nem csinálom a leckémet minden nap.
Do I do my homework every day? - Én csinálom a leckémet minden nap?
Yes, I do. - No, I don´t. - Igen, én csinálom. Nem, én nem csinálom.
       !!!! Ugye ez a kérdés IGEN – NEM kérdés, mivel igennel és nemmel válaszolunk rá.

They collect stamps. - Ők bélyegeket gyűjtenek.
They don´t collect stamps. - Ők nem gyűjtenek bélyegeket.
Do they collect stamps? - Ők gyűjtenek bélyegeket? 
Yes, they do. - No, they don´t. - Igen, ők gyűjtenek. Nem, ők nem gyűjtenek.  

He collects stamps. Ő bélyegeket gyűjt.
He doesn´t collect stamps. - Ő nem gyűjt bélyegeket. 
Does he collect stamps? - Ő bélyegeket gyűjt?
Yes, he does. - No, he doesn´t. - Igen, ő gyűjt. Nem, ő nem gyűjt.
Leírtam 3 mintában (I – they – he). 
A harmadik példában a „he collects…. - does kérdőszó van. Amúgy minden 
személyes névmásnál DO!
Ezeket a mintákat figyelmesen olvasd el kérlek! Ne csak lemásold, próbáld meg 
megérteni a különbséget és megtanulni a szabályt rá.



Ez az igeidő fontos. Az a lényege, hogy: általában, rendszeresen mit szoktunk 
csinálni. Általános kérdések, tagadások…

!!! B
- 46/ Mickey, Millie and Mut – LISTENING – Meghallgathatjátok
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit04/audio?cc=sk&selLanguage=sk 
- 47/2. – szóban elég...True/False – Igaz/Hamis a mondat….
- 47/3.b – leírni WRITE – questions/kérdések – DO vagy DOES
- 47/6.a – COPY the table – lemásolni a táblázatot vagy kinyomtatni amit lejjebb táblázatba 
leírok...

Me
Én

My friend
Barátom

play the piano

get up at 6:30

listen to the radio
in the morning

take the bus to school

play computer games

go skiing

collect badges

write a lot of emails

!!! A Me – oszlopban pipa vagy x magadról hogy azok a tevékenységek igazak e rád általában 
vagy hamisak.  A My friend – oszlopban pedig a barátodról.
Utána kérdések jönnek – questions.
Pl. play the piano
Do you play the piano? - Yes, I do. vagy No, I don´t.   - Zongorázol? - Igen vagy Nem.
Csinálsz 8 kérdést magadról és 8 rövid választ szintén magadról. Így ebben a formában, ahogy most
a „play the piano“- t leírtam.
Does he play the piano? - Yes, he does. vagy No, he doesn´t. - Ő zongorázik? Igen vagy Nem. 
Szintén 8 kérdés – 8 válasz röviden.

!!! WB
- 38/2.
- 39/3.

Egy kis + feladat a következő oldalon                     pontokért. 
Másolni is lehet, nyomtatni is.



1. Complete the sentences with the verbs from the box.
    Töĺtsd ki a mondatokat az igékkel a táblázatból.

arrive   -   like   -   live   -   rain   -   start   -   teach
arrive (öraiv) – megérkezni
rain (rein) – esni
teach (tícs) - tanítani

1. David _______________ chocolate.

2. It _______________ here in November.

3. Liz _______________ with her family in Italy.

4. George often _______________ late.                  late  (leit) – késni

5. The lesson _______________ at 6.00.

6. Kate and Jim _______________ English in Spain.

! Figyelj a 3. személyre. Tudod ott kell végződés.

2. Circle the correct word in each sentence.
    Karikázd be a helyes szót minden mondatban.
1. They live/lives in Madrid.

2. Harry watch/watches TV every morning.

3. I usually go/goes to school by bus.              usually  (júzsöli) - általában

4. It never snow/snows in this city.                 never  - soha

5. Sam live/lives in that house.

6. Carol get up/gets up early every morning.

7. All the buses leave/leaves from this bus stop.   leave (lív) – indulni, elhagyni

                                                                             all the buses  - összes busz

3. Complete the sentences with the words in brackets.
   Töltsd ki a mondatokat a zárójelben lévő szavakkal-igékkel.
1. We ______________ school at 2 o´clock. (finish)

2. They _______________ to bed at 10 o´clock. (go)

3. Lesson _______________ at 7.50. (start)

4. My mum _______________ magazines in the kitchen. (read)

 
4. Write negatives + questions from EX 3.
    Írj tagadó mondatokat és kérdéseket a 3. feladat mondataival.
! Tudod 
DO – DON´T
DOES – DOESN´T
Minden feladat 3              pont. 
Azaz 
1 feladat – 3
2 feladat – 3
3 feladat – 3
4 feladat – 3+3

                          További szép napokat kedveseim….                 


