
6.B – 1/2/3 April
6.C – 31 March, 2/3 April

Sziasztok!
Küldöm nektek az anyagot a hétre. Nagyon remélem, hogy a múlt idő – past simple nem okoz nagy

gondot és megy a tanulása, gyakorlása egyedül is. 
Már ismeritek mind a 3 csoportot: 

1. was/were
2. regular verbs – szabályos igék (-ed végződéssel…)

3. irregular verbs – rendhagyó igék (a kis magolós szavakkal)
Mind a 3 csoport szabályát ismeritek, mostmár csak gyakorlás és állandó ismétlés kérdése.

Amit tudsz és fontosnak tartasz, kérlek másold ki a füzetedbe vagy kinyomtathatod, ha úgy
könnyebb most neked. Valakinek gond a nyomtatás, azt is megértem, ezért kínálom fel

mindkét lehetőséget. Viszont az utasításaimat, megjegyzéseimet, amit nektek ide irogatok azt
természetesen ne nyomtasd ki és ne másold le. 

A piros pontokat amiket összegyűjtesz, majd együtt beírjuk a pontjaitokhoz, mikor
találkozunk, addig ne irogassátok oda. 

!!! A könyvhöz küldök linket ahol megtudjátok hallgatni az olvasmányokat akár, vagy ha
valamelyik feladathoz van hallgatás arra hogy leellenőrizd saját magad, akkor próbáld ki. 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/audio?cc=sk&selLanguage=sk 

Így máris ellenőrizheted a múlt heti !B 37/7.b feladatot hallgatással– a 7.a/ 1.2. volt leírni.

!!! B
- 37/8.a/b (Az a-ban be kell fejezni a mondatokat – complete the sentences about Paige,
                   a b-ben pedig ugyanez, csak write sentences about Lucas.
                                         -  expression (ikszpresn) – kifejezés
- 38/Mut´s holiday – LISTENING, READING  + - 39/2. - complete the story sentences

 
! Írjátok fel a füzetbe címnek:

Past simple – Egyszerű múlt idő
Wh questions – Wh kérdések

Tudjátok ilyenről már beszéltünk. 
Pl. a 
was/were   -nél nézzünk példát  

He was in London.  - Ő Londonban volt.
He wasn´t in London. - Ő nem volt Londonban. 
Was he in London?  - Ő volt Londonban?                     Ez a Yes/No question, amire igennel és  
                                                                                       nemmel tudsz válaszolni.
Yes, he was. No, he wasn´t.  
Where was he? - Hol volt ő?                      Wh- s kérdés, amire nem lehet igennel és nemmel
                                                                      válaszolni. 
Regular verbs   -szabályos igékre is nézhetünk példát  

You visited your friend yesterday. - Te meglátogattad a te barátodat tegnap.
You didn´t visit your friend yesterday. - Te nem látogattad meg a barátodat tegnap.



Did you visit your friend yesterday? - Meglátogattad a barátodat tegnap?
Yes, I did. No, I didn´t. 
When did you visit your friend? - Mikor látogattad meg a barátodat?

Irregular verbs –   rendhagyó igékre  

You bought a new car. - Te vettél egy új autót.
You didn´t buy a new car. - Te nem vettél egy új autót.
Did you buy a new car? - Vettél egy új autót?
Yes, I did. No, I didn´t.
What did you buy? - Mit vettél?

Szóval a Wh kérdést minden alakban lehet csak a Wh utáni szó dönti el milyen formában.
(Pl. Where do you live?
       Where are you from?
        Why are you sad? etc. stb.

!!! WB
- Unit 3 WORDS ABCD (culture és a többi nem.) Revise – ismételni folyamatosan!
- 30/2.  - a mondatokban van: look after – gondoskodni, törődni 
- 30/3.
- 31/5. – gondolkodós, ügyes feladat – 5 piros pont !!!
- 33/5.  - LISTENING  - 3 piros pont  (ha megvan a CD-d )
- 33/6.

!!! B
- 42/1.a – write the words only into your exercise book
-42/1.b
- 42/2.a – write the questions only – 3 piros pont

További szép napokat kívánok nektek!


