
10.G HALADÓ ANGOL 

Tanár: Zámbori Anett 

ONLINE ÓRÁK IDŐPONTJA: 11:00-12:00 hétfő, kedd, szerda (a csoportbontás miatt max 60 perc) 
 

HASZNÁLT ONLINE FELÜLETEK:  
- Messenger (itt tartjuk az órát hanghívással) 
- Google ClassRoom (itt kapják a feladatokat, itt is kérem visszaküldeni a beadandókat) 
- Google Document (ez szolgál online táblaként, mindenki hozzáfér, látja, mit írok óra alatt, 

és mindenki bele is tud írni. Itt tudják a diákok nyomon követni az órák menetét, a 
tananyagot) 
 

TÉMÁK: márc 23-25.: utazás, helyek jellemzése; filmek; filmnézés angolul, igeidők, kötőszavak: in 
spite of / despite  

márc.30-ápr.1.: kedvenc filmről beszélni; COVID-19 világjárvány (egészség-betegség); 
present perfect continuous, kötőszavak: although, due to 

(fókuszban: érettségi témakörök, hallott szövegértés, szókincs és beszéd-/íráskészség fejlesztése) 

 

HÁZI FELADAT április 7-e keddre (van, aki már mindkettőt beadta ápr. 1-ig, és van, aki még egyiket 

sem, ez a Google Classroom alkalmazásban látszik)  

1. LISTENING TASK (Hallott szövegértés feladat: Kate Winslet beszél a kézmosás 

jelentőségéről a koronavírus kapcsán; a videó alapján kell az alábbi kérdésekre válaszolni) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GJ53Ju0tLDM&feature=emb_logo  
What role did Kate play in the film Contagion? 
How did she prepare for the role?  
What did some health professionals teach her about handwashing? 
Who work on the front line of the pandemic? 
Which two feelings does Kate mention that you could feel at the moment because of the pandemic?  
What kind of soap do you have to use? 
What surfaces do you have to wipe off? 
What should you avoid doing?  
What does Kate literally mean by “stopping the spread is in your hands”? 
 

2. WRITING about a film you have seen 
(Egy egyénileg választott filmről kell írni a kérdések alapján, a filmet már márc. 30-ra megnézték angol 
nyelven a diákok. A kérdések mellett néhány, már átbeszélt példaválasz is található. Segítséget nyújt 
a megválaszoláshoz 2 videó, amelyeket márc. 25-én már közzétettem a Google Document-ben, és az 
egyiket közösen is megnéztük, átbeszéltük https://www.youtube.com/watch?v=4uerFSSBhko   
https://www.youtube.com/watch?v=Xs2NvtV697U  

 
What kind of films are you into? - I'm into / I like ... 

What movies / sequels / series have you seen recently? - Yesterday / Last week I saw… 

How long is it? - It’s 95 minutes. 

Who’s in it? - It stars Scarlett J and... 

Where is it set? Where and when does it take place? -It’s set / It takes place in the UK in the 1950s. 

What is it about? - It is about a boy who… / it is about a family / it is about a global pandemic... 

Who is the main character? - The main character is a pilot, who...  

Who was the director? - It was directed by... 

Is it based on a book? – It’s based on the book by Stephen King. / It’s not a film adaptation (of a book) 

How was the film? (milyen volt a film?) - It was thought-provoking / spine-chilling / scary ... 

 

AKI NYELVVIZSGÁZNI SZERETNE ANGOLBÓL, ANNAK VANNAK OPCIONÁLIS PLUSZ 

FELADATOK A GOOGLE CLASSROOMBAN 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GJ53Ju0tLDM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4uerFSSBhko
https://www.youtube.com/watch?v=Xs2NvtV697U

