
5.A – 16,18,19 March

Sziasztok 5. A gyerkőceim, gondolom ez a helyzet nektek sem egyszerű, ahogy
nekünk sem de próbáljuk nektek átadni, elküldeni a tananyagot és feladatokat.
Kérlek benneteket tanulgassatok, írjátok meg amit kérünk tőletek, nem tudjuk

mikor találkozunk leghamarabb :-( 
Úgy gondoltam nem fogom naponta vagyis az adott napokon küldeni hanem egy

héten egyszer. Most elküldöm nektek az e heti feladatokat, oldjátok olyan
tempóban ahogy nektek jó, tudom van mit csinálni más tantárgyból is. 

Jövő héten igyekszem a hét elején, hogy még jobban be tudd osztani az idődet,
de végül is ráér most mindenki. Nemigaz? 

Akkor hajrá! Mindenkinek kitartás, jó pihenést és kellemes tanulást, nélkülünk.
Lehet még élvezitek is így?

Vagy tévedek?

Gyerekek az utolsó hét suliban a sok hiányzó végett nem szólt sajnos sok új dologról. Gyakorolt az 
a 3,4 emberke, aki ott volt. Leírom mit csinálj meg még a héten, amid már megvan, akkor az téged 
nem érint, akinek viszont hiányzik az a feladat, azt kérem oldja meg. Az összes többi gyakorlásra 
való feladat és új tananyag mindenkinek szól.

UNIT 4
(Time + Present Simple tense)

Idő és Egyszerű jelen idő)

Mivel ez a UNIT (téma,rész) az órával valamint a legfontosabb és egyben legelső igeidővel 
foglalkozik, amit nagyon meg kell tanulnod, ezért ezeket gyakoroljuk. 

What´s the time?

!!! Bemásolni a füzetbe!!!
1. Draw hands on blank clock faces to show these times. (Rajzolj üres órákat körben számokkal 
és az időt rajzold bele mutatókkal együtt.

1. ten to six 6. 3:20
2. 6:20 7. half past three
3. 11:35 8. 7:55
4. five past nine 9. 4:05
5. 6:45 10. quarter to ten

2. It takes Hanna 20 minutes to walk to school from home. At what time will she arrive at 
school if she leaves home at: (Hannának 20 percbe telik iskolába érni otthonról gyalog. Mikor 
érkezik az iskolába ha a következő időpontokban indul otthonról.
!!!!! Új szavak – szótárba mennek – DICTIONARY
- it takes time – ez időt vesz igénybe (it takes 20 minutes – 20 percet vesz igénybe)
- at what time ? - mikor?
- arrive (öraiv)  - megérkezni
- leave (lív) – indulni, otthagyni,elhagyni



1. 8:20 -
2. 8:40 -
3. 8:45 -
4. 8:50 -

3. Write the time with words.
1. 10:10 6. 9:05 11. 12:50 16. 4:30
2. 3:40 7. 1:45 12. 6:55 17. 5:15
3. 7:35 8. 11:20 13. 9:15 18. 6:40
4. 2:00 9. 4:55 14. 5:30 19. 12:25
5. 10:15 10. 8:15 15. 7:45 20. 3:05

4. Csatolom ezt a feladatot, amit ha van lehetőséged kinyomtathatsz és beragasztani füzetbe, 
ha nincs akkor bemásolni kérlek szépen!

Present simple
Egyszerű jelen idő

- B (Book) 43/3.b, 43/5.a – meg kellene lenni a füzetbe
- 43/5.b – magadról írsz 10 mondatot. Kijelentő mondat, ha igaz rád és tagadó, ha nem.
Mint ott van a példa: Ha 7-kor kelsz fel, akkor I get up at 7 o´clock. Ha nem 7-kor szoktál, akkor 
I don´t get up at 7 o´clock. 
- Unit 4 B words (szavak) – LEARN (tanulni)
- B 42/story – csináltunk füzetbe 2 oszlopot, és kiírtuk bal oldalra az igéket, melyek a történetben 
kékkel vannak írva. Pl. get up, have a shower, have breakfast, listen to the radio….
Jobb oldalra mellé pedig most segítek és leírjuk ezeket az igéket 3. alakban – akinek ez nincs meg.
Pl. ha azt mondom
 
I get up at 6 o´clock. - He gets up at 6 o´clock.
Ez a ragozás, kérdésekkel, tagadásokkal, szabályokkal rajta van a Present Simple-s papírkádon a 
füzetben. 

Szóval:

I – én he, she, it - ő

I get up – Én felkelek He gets up-  ő  felkel

I have a shower - zuhanyozom He has a shower - zuhanyozik

I have breakfast - reggelizem He has breakfast - reggelizik

I listen to the radio – rádiót hallgatok He listens to the radio – rádiót hallgat

I brush my teeth – megmosom a fogam He brushes his/her/its teeth – megmossa a fogát

I put on my coat – felveszem a kabátom H puts on his/her/its coat – felveszi a kabátját

I go to school – megyek iskolába He goes to school – iskolába megy

I take the bus – busszal megyek He takes the bus – busszal megy 

I start - kezdek He starts - kezd

I have lunch - ebédelek He has lunch - ebédel

I finish school – végzek a suliban He finishes school – befejezi a sulit

I go home – megyek haza He goes home – megy haza



I do my homework – csinálom a leckémet He does his/her/its homework – csinálja a
leckéjét

I go on the internet - internetezem He goes on the internet - internetezik

I have dinner - vacsorázok He has dinner - vacsorázik

I watch TV – TV-t nézek He watches TV – TV-t néz

I listen to music – zenét hallgatok He listens to music – zenét hallgat

I go to bed – megyek ágyba He goes to bed – megy ágyba

I read a book – könyvet olvasok He reads a book - olvas

I go to sleep – megyek aludni He goes to sleep – megy aludni

Kiemeltem a jobb oldalon a végződéseket, hogy változik a szó végződése ha harmadik 
személyben beszélünk valakiről.

!!!!! Két oszlopban írjatok mondatokat 6 igével, amelyik tetszik+ írjatok időt mindegyikhez. 
I és he vagy she mondatokat. Azaz összesen 12 mondat lesz.
Pl. 
1. I have breakfast at half past 6. - He has breakfast at 7 o´clock.

2.

3.

4.

5.

6.

Ezt a táblázatot kaptátok tőlem ebben vannak a szabályok mikor milyen végződést kap. 

Present Simple Tense – Egyszerű jelen idő
Akkor használjuk ezt az igeidőt, amikor rendszerességről, szokásról, általánosságról beszélünk. A 
magyar „szoktam“.
POSITIVE – KIJELENT  Ő  NEGATIVE - TAGADÓ
I work we work I don´t work (do not) we don´t work
You work you work you don´t work you don´t work
He,she,it works they work he, she, it doesn´t work they don´t work
QUESTION – KÉRDŐ
Do I work? Do we work?
Do you work? Do you work?
Does he,she,it work? Do they work?
Egyes szám 3.személyben kijelentő mondatban az ige s végződést kap.
Kérdésben, tagadásban eltűnik.
Szabályok:
1. Az –s, -sh, -ch, -x, -o végződésű igék nem csak s végződést kapnak egyes szám 3. 

személyben hanem –es-t.
I watch – he watches
You go – he goes



We do – he does
2. Mássalhangzóra + y-ra vézgődő igék –ies-re fognak végződni egyes szám 3.személyben.

I study – he studies
3. Magánhangzóra + y-ra végződő igék –s-re fognak végződni és nem változik az –y.

I buy – he buys
I play – he plays

Általában csak -s a végződés, de pl. ami -ch, -o, sh,… stb. végződik, akkor kap -es. Ha -y ra 
végződik és előtte mássalhangzó van akkor 3. személyben -i + -es a végződes.
Nézd meg a példákat figyelmesen.
Kérlek benneteket tanuljátok meg a szabályokat rendesen, figyelmesen. Erre épül fel az ősszes
többi feladat!!!!!

!!!! WB 34/2, 35/3,  - akinek nincs meg
WB Listening 35/4 ha megvan a CD-d hallgasd meg kettő 

Ha bármi kérdés van, írjatok nyugodtan (messengeren akár, vagy email – ben: 
erikadiosi@gmail.com

Puszilok mindenkit…..


