
Áldás békesség! 

Mindenki kipihente magát a tavaszi szünetben és feltöltekezve várja az újabb 

feladatokat, kihívásokat. Hát angolból a következő hétre ez lesz az aktuális 

feladatotok:  

 most a tankönyvben és munkafüzetben dolgoztok a héten 

 tk: 98/9e  Olvassátokel a párbeszédet, értelmezzétek 

 munkafüzet 61/1,2,4. 

 tk: 99/9f Science-Electricity (egy kis fizika  ) 

 1. feladatot megoldani: A torch needs batteries to work. 

 2. feladatban az olvasmányt kérem lefordítani 

 3. feladat kiegészítésre vár 

 munkafüzet 62/9f   1,2 és 3. feladatok 

Minden feladat (akár tk, akár mf, ill a fordítás) értelemszerű megoldását wordbe 

begépelve kérem, egy emailben elküldve. Nem fotózva és egyebek… 

 Ha lentebb görgetsz, ott találod a unit 9 vizsga kérdéseit. Attól, h nem lesz most ilyenünk, 

kérem tőletek kidolgozni. Ezt a kidolgozást másik emailben küldjétek el: Unit 9 vizsga tárgy 

megnevezéssel az emailben. 

Sajnos van, aki nem küldte el a 3. heti feladatait, amit éppen két hete kaptatok… Ettől a héttől 

egyes jár a hiányokra. 

Deadline (határidő): April 21 Tuesday 6pm  

Köszönöm szépen az eddigi munkátokat.  

Üdv: Ági néni 

 

 

Unit 9 

1. Can you tell me some electronic equipment? 91/94. 

2. Can you tell me some electrical equipment? 

3. What do you use them for? ( 91.) 

4. What do you use your computer for?  (92.) 



5. What problems can you have when you sit in front of your computer for a long time? (92-93.) 

6. Online safety: what does it mean? (93/11.) 

7. What does maintaining mean?  (94-95.) 

8. What does donating mean? 

9. What does recycling mean? 

10. The advantages of a mobile phone.  (96/2) 

11. The disadvantages of a mobile phone. (96/2) 

12. The advantages of video games. (96/3.) 

13. The disadvantages of video games (96/3) 

14. Why is electricity important for us?  (99.) 

15. Have you got a favourite web site? Which one? Why? 

 

 


