
5. osztály kezdő angol 2020 április 28-30 

 

TK. 39. oldal 6. pontban láthatjátok a birtokviszony kifejezésének egy módját.  Füzetbe írjátok le ezt a 

néhány sort!  

Whose? = Kié?  

pl .Whose car is it? – Kié ez az autó?  

Erre egy lehetséges válasz:  It’s my brother’s car.   

Tehát, a birtokviszonyt ’s (aposztrof s)jelzi a birtokos személy után.  

Ha  -s végződésű többesszámú főnév a birtokos, akkor az ’ (aposztrof jel) az s  után 

áll. 

pl.  the boys’ football- a fiúk focilabdája.  

Minden egyéb esetben ’S- t használunk.  

Pl. the children’s books (a gyerekek könyvei), the cat’s eyes ( a macska szemei),  

vagy személynevek után pl. Steven’s grandmother (Steven nagymamája) , Janet’s 

father (Janet apukája) 

Feladatok:   

1. A Tk.  39./6 . Itt láttok egy képes családfát. (Legfelül a nagyszülők, alatta a szülők, 

legalul a gyerekeik) 

Válaszoljatok a következő kérdésekre a tankönyvben látható családfa  alapján, a füzetben! 

1. Who is Kevin? (Ki Kevin?)  

2. Whose sister is Kate? (Kinek a lánytestvére Kate?) 

3. Who is George? 

4. Who is Lyn? 

5. Whose grandfather is George? 

6. Whose brother is Joe? 

 

2. Munkafüzet  22. oldal 4. feladat 

 

3. Fordítsátok le a következő mondatokat a füzetben! Írjátok le magyarul is ezeket a 

mondatokat, alá pedig angolul. (Ehhez nézzétek át a 3. leckében tanultakat! There 



is/there are, helyhatározó prepozíciók, stb.) Létige (is, are, am) ne maradjon ki a 

mondatokból!!! 

 

1. A kutya az asztal alatt van. 

2. A macska a kosárban van. 

3. A kép a falon van. 

4. A szobámban van egy szekrény az ajtó mellett. 

5. A konyhában van egy hűtő, egy mosogató és egy tűzhely. 

6. Hány szoba van a házatokban? (a tiétekben) 

7. Vannak virágok a vázában. 

8. A hálószobák a második emeleten vannak.  

9. A könyvespolc mellett van az íróasztal. 

10. Van egy nagy kanapé a nappaliban. 

 

Jó tanulást nektek! Ha bármi kérdés lenne, szóljatok! ☺ 

 

 

 

 


