
10.G KEZDŐ ANGOL   ÁPRILIS 20-27.    Tanár: Zámbori Anett 

ONLINE ÓRÁK IDŐPONTJA: 09:00-9:45 hétfő, kedd, szerda 
 
Az e heti online órákon az alább feltüntetett igeidők működését magyarázom el, és segítséget, időkeretet 
nyújtok az önálló feladatok elkészítéséhez, a szóbeli nyelvhasználat gyakorlásához. Az online 
csoportbontás azért szükséges, hogy hatékonyabban tudjatok fejlődni.   
 A hét folyamán bekerül az e-naplóba az eddigi aktivitásotok értékelése. Amennyiben a jegyekkel valaki 
nem elégedett, pótolja a még be nem nyújtott (április 7- előtt esedékes) feladatokat április 20. hétfőig. A 
jegyek NEM az online órákon való részvételt tükrözik, hanem a Classroom-ban kiírt és megkapott / meg 
nem kapott beadandó feladatokat. Az órákon való aktív részvételt csak annyiban értékelem, hogy azt 
időközönként 5-össel tudom jutalmazni. 
Ha nehézségeitek vannak, kérjetek segítséget egymástól és tőlem, erre való az óra. 
 

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 ápr. 20-27. 

• PRESENT PREFECT vs PAST SIMPLE igeidők használata feladatokban és kommunikatív 
helyzetben 

• V2, V3 igealakok (igék 2. és 3. alakja, V2=past simple, V3=past participle) 

• Egy színész / művész / sportoló életútjának leírása az eddig tanult igeidők használatával, 
különös tekintettel a past simple és a present perfect használatára 

Fókuszban: érettségi témakörök, hallott szövegértés, szókincs és beszéd-/íráskészség 
fejlesztése, nyelvhelyesség fejlesztése 

Ami eddig volt a digitális munkarendben:  
utazás, nyaralás, egy utazásról beszélni, helyek jellemzése; filmek, filmnézés angolul, egy filmről 
beszélni; COVID-19 világjárvány (egészség-betegség  

 

1. PRESENT PERFECT SIMPLE AND CONTINUOUS vs PAST SIMPLE feladatok 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercises.html  

Az igeidők megértéséhez magyar és angol nyelvű magyarázatot töltök fel a Google Classroom-ba, és 

szóbeli magyarázatot az online órán (ezzel egyidejűleg írásbelit a Google Document-ben). A 

feladatokat az online óra időpontjában részben, vagy teljesen meg lehet csinálni. 

határidő: április 22. (az ápr. 20-i online órán ezzel foglalkozunk) 

2. WRITING about a famous person 
Egy ma is élő színész / művész / sportoló életútjának, eredményeinek leírása az eddig tanult 

igeidők használatával, különös tekintettel a past simple és a present perfect használatára. 

Angol nyelvű cikkek olvasása, angol nyelvű videó megnézése szükséges hozzá. (AMIT NE 

(what you MUSTN’T do): teljes szövegek változtatás nélküli copy-paste-elése az internetről, magyar 

nyelven gyűjteni infót a személyről, google translate használata egész magyar mondatok angolra 

fordításához – hidd el, te többre vagy képes, mint az értelmetlen fordításokra hajlamos G. fordító 😊)  

A konkrét feladat április 20. hétfőn kerül kiírásra a Google Classroom-ban. 

határidő: április 27. (az április 22-i online órán nyújtok hozzá segítséget) 

 

+ feladat 5-ösért: 5 db angol nyelvű vicc megosztása az e heti órákon az online órán, a Google Doc.-ben. 

+feladat: II. Erzsébet királynő beszéde és a kapcsolódó feladat (készíts egy screenshot-ot a megoldott 

feladatról, és akkor jár érte a plusz jó jegy. Hétfőn kiírom Classroomban) 
https://learningapps.org/10484612?fbclid=IwAR12wxX1tH8mv8v5irZa6vfLljDMWa4f3xjW5A5eyTBKHXuUdGrvyL8Lrko 

https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercises.html
https://learningapps.org/10484612?fbclid=IwAR12wxX1tH8mv8v5irZa6vfLljDMWa4f3xjW5A5eyTBKHXuUdGrvyL8Lrko

