
5. osztály kezdő angol 2020.03.24-26. 

 

1. Füzetbe jegyzeteljétek ki a következőket! A tankönyv 31. oldalán 

megtaláljátok a sárga keretes táblázatot ehhez. 
Birtokos névmások átismétlése 

I (én)- my (enyém) 

you (te)- your (tiéd) 

he (ő, fiú/hímnemű)- his (övé, hn.) 

she (ő, lány/nőnemű) – her (övé, nn.) 

it (az, tárgy/semleges nemű) – its (azé, sn.) 

we (mi) – our (miénk) 

you (ti) – your (tiétek) 

they (ők) – their (övék) 

pl. This is my book. Ez az én könyvem. 

That is our house. Az a mi házunk. 

 

Házi feladatok:-  TK. 31.oldal 6, 8 feladat 

- MF. 20. oldal 1. feladat.  Itt a képen látott tárgyak neveit írjátok be a 

szövegbe! Majd: 

- mf 20. 2. feladat.  Itt a 2 kategóriába írjátok be az oda tartozó tárgyakat! 

Furniture- bútorok, rooms- szobák, helyiségek. 

Plusz szorgalmi!  

Egy kis fordítás ☺ 

Mf. 17.oldal, 4. feladat szövege angolról magyarra fordítani 

Water Tower for sale. The tower is 

150ft(feet) high *and 120 years old. There 

are four floors. On the ground floor there 

are two garages. On the first floor there is 

a kitchen and a dining room. There’s a 

large living room with fantastic views on 



the second floor. On the third floor there 

are two bedrooms and two bathrooms. 

There are two more bedrooms and one 

more bathroom on the fourth floor. 

segítségképpen: *150ft high = 150 láb magas (feet-láb, angol hosszmértékegység) 

 

 HATÁRIDŐ: 2020. 03. 26. csütörtök este  8. Az agotanenicsoportja@gmail.com e-mail címre kérném 

szépen elküldeni a feladatokat.  

2. 

A következő feladatokat az alábbi video segítségével tudjátok elkészíteni. Szükségetek lesz hozzá a 

tankönyvetekre is. 

Az új tananyaghoz tartozó szótáraznivalók:  

in- benne 

on-rajta, a tetején 

under- alatt, alá 

behind- mögött 

next to- mellett 

in front of- előtt  

between- 2 dolog között 

Nézzétek meg a videot, amit nektek készítettem, utána készítsétek el a feladatokat, amiket a 

videóban is említek.  

https://drive.google.com/open?id=1-MmwSlldPCnvPnlyIOyBgROr9pgXZ-r2 

Házi feladatok: 

Mf. 18. oldal 1. feladat 

Tk. 32. oldal 4. A szövegben aláhúzni a helyhatározó prepozíciókat. 

Tk. 32. oldal 5. A  kérdésekre válaszolva egy kis fogalmazást írjatok a szobátokról! 7-10 mondat 

legyen. 

HATÁRIDŐ: 2020.03.29 vasárnap este 8. A szokásos e-mail címre kérem a feladatokat:  

agotanenicsoportja@gmail.com 
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