
10.G KEZDŐ ANGOL   MÁJUS 19 - JÚNIUS 1.   Tanár: Zámbori Anett 

Kedves Enikő, Barni és Dominik! Ahogyan már írtam nektek, mostantól nem lesznek új témák, és új 

feladatokat sem fogok kiírni. Néhány érdekességet, filmeket, zenéket, játékokat ajánlok majd még, de 

ez már csak a szórakozás része. Összesen 1-2 beadandó feladat maradt azoknak, akik eddig 

rendszeresen angoloztak. Mivel ezentúl csak ismétlés lesz, aki valamiért lemaradt, be tudja hozni a 

lemaradást jún. 12 péntekig. Elérhető voltam minden héten 3 órában, hogy segítséget nyújtsak, és 

ezután is elérhető leszek hétfőnként 10:00-12:15 között. Dolgozatot ebben a helyzetben nem szeretnék 

íratni, viszont a beadandókat adjátok be, kérlek, mert majdnem mindegyiket értékelem az e-naplóban, 

ami minimum 10 jegyet jelent a digitális munkarend alatt. Május 25-én beírom a jegyek második felét, 

és a be nem nyújtott feladatokra csak 1-est tudok adni. Aki utólagosan pótol, annak módosítani fogom 

ezeket az 1-eseket.  

Kitartást nektek! Tartsa bennünk a lelket az, hogy rövidesen nyári szünet!  

 

ONLINE ELÉRHETŐ VAGYOK: 10:00-12:15 HÉTFŐ 
Akinek magyarázatra, segítségre van szüksége a témák kapcsán, vagy beszélgetni szeretne angolul, 
keressen. A tananyagot és a feladatokat megtaláljátok itt: Google Doc és ClassRoom. 

HASZNÁLT ONLINE FELÜLETEK:  
- Google ClassRoom (itt kapjátok a feladatokat, itt is kérem visszaküldeni a beadandókat) 
- Google Document (itt tudjátok nyomon követni a tananyagot) 
- Messenger (igény esetén hanghívásban tudunk beszélni az online elérhetőség idősávjaiban 

csoportosan, vagy egyénileg) 

TÉMÁK május 19 – jún. 1. még mindig: 

• állatok, házi kedvencek 

• globális felmelegedés következményei 
 
Fókuszban: érettségi témakörök, szókincsfejlesztés, hallott és olvasott szövegértés fejlesztése 
Ami eddig volt a digitális munkarendben: Ami eddig volt a digitális munkarendben:  
utazás, nyaralás, egy utazásról beszélni, helyek jellemzése; filmek, filmnézés angolul, egy filmről beszélni; COVID-
19 világjárvány (egészség-betegség), present perfect simple and continuous, cikk olvasása híres emberekről, írás 
híres emberek teljesítményéről; környezetvédelem: klímaváltozás 

 

FELADATOK 

1. ENDANGERED ANIMAL SPECIES – veszélyeztetett állatfajok HATÁRIDŐ: MÁJ. 25. 

A feladatot május 12-én írtam ki a Classroom-ban, sokan beadtátok, amit köszönök, ennek ellenére 

meghosszabbítottam a leadási határidőt máj. 25. hétfőig. 

Rövid videók megnézése, és rövid írásbeli hallott szövegértés feladat megoldása: 

https://www.nationalgeographic.org/video/meet-some-worlds-most-endangered-animals/ (1 perc 43) 

1. Which endangered animals are mentioned in the video?  
2. Why is the giant panda endangered?  
3. Why do tigers face extinction?  
4. Why is the blue whale endangered?  
5. How many people think that the dodo and the brachiosaurus are not extinct? 

 

https://www.theguardian.com/environment/video/2016/may/25/do-you-know-your-endangered-

species-video  (1 perc 18) 

1. What do the animals in the video have in common? 
2. Which critically endangered animals are mentioned in the video?  
3. What kind of animal did the rattlesnake fall victim to recently? 
4. Why is the hawk’s (and the Malayian tiger’s) habitat at risk? 
5. What human activities endanger the hawksbill turtle and the eastern black rhyno? 

 

https://www.nationalgeographic.org/video/meet-some-worlds-most-endangered-animals/
https://www.theguardian.com/environment/video/2016/may/25/do-you-know-your-endangered-species-video
https://www.theguardian.com/environment/video/2016/may/25/do-you-know-your-endangered-species-video


 

2. PETS – házi kedvencek. Rövid videók megnézése, és rövid írásbeli hallott szövegértés 

feladat megoldása (hogyan gondoskodjunk házi kedvenceinkről) HATÁRIDŐ: MÁJ. 27. 

A feladat május 18-án került kiírásra a Classroom-ban. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzv0gXqoCkc (4 perc 15) 

1. What do pets need? (list)  

2. How should you feed them?  

3. What does the identificaton of pets mean? Why is it important?  

4. Where do you have to take your new pet first?  

5. What kind of care do you give your own pet at home? Do you do all the recommended things? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOLP8p0jSoA (3 perc 37) 

1. What do you have to consider in connection with your place of living before getting a pet? 

What do rabbits need? What do dogs need? 

2. How long do you need to take care of your pet? 

3. Why can looking after your pet cost a lot of money? 

4. Can pets get bored? 

5. What questions do you have to ask yourself before getting a pet? 

 

groom – ápol, fésül, tisztít (állat szőrét) 

feed – etet 

identification of pets – az állatok azonosítása (pl. chip-pel) 

recommended things – javasolt dolgok 

consider – figyelembe vesz 

take care of your pet / look after your pet – gondoskodni a háziállatodról 

get bored – elkezd unatkozni 

 

3. BEFORE THE FLOOD: kérdés-válasz feladatok az áprilisban megnézett 

dokumentumfilm alapján. A feladat hosszúsága miatt nem másolom azt be ide, elérhető a 

Google Classroom-ban. A feladat szorgalmi feladat, mivel nehéz a téma és időigényes a 

feladatmegoldás. Óriási dicséret és 3 db 5-ös jár a 90% fölötti feladatmegoldásért.  

HATÁRIDŐ: jún. 5.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yzv0gXqoCkc
https://www.youtube.com/watch?v=FOLP8p0jSoA

