
10.G KEZDŐ ANGOL   MÁJUS 4-18.   Tanár: Zámbori Anett 

TANÁR ONLINE ELÉRHETŐ: 9:00-9:45 HÉTFŐ, KEDD, SZERDA 
 
Továbbra is elérhető leszek a fenti idősávokban, ha magyarázatra, segítségre van szükségetek, ezekben 
az időpontokban bátran keressen Messengeren. A tananyagot és a feladatokat megtaláljátok a szokásos 
felületeken: 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 4-18. 

• klímaváltozás, megújuló energiaforrások 

• állatok, házi kedvencek 
 
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 

 

1. Please put the following sentences in the right order (mondatok sorbarakása)  

 

The sea levels are rising. 

Glaciers and polar ice caps are melting. 

Some animals lose their habitats. 

Lots of greenhouse gases are emitted into the atmosphere. 

Lots of areas are getting under water. 

People burn a lot of fossil fuels by industrial activities and transportation. 

The temperature of the atmosphere is increasing. 

 

2.  Please watch the attached video and read the text, then answer the questions below: 

(kérdések megválaszolása a szöveg és a videó alapján) 

ALTERNATIVE ENERGY https://www.youtube.com/watch?v=KEeH4EniM3E 
 
GLOBAL WARMING 
Scientists say the temperature of the earth could rise by 3ºC over the next 50 years. This may 
cause extreme weather, for example, drought in some parts of the world, and floods in others, as 
ice at the North and South poles melts, and sea levels rise. 
Global warming is caused by the greenhouse effect. Normally, heat from the sun warms the earth 
and then escapes back into space. But carbon dioxide, methane, and other greenhouse gases in 
the atmosphere trap the sun’s heat, and this is slowly making the earth warmer. Some human 
activities, such as transportation, or industrial production and agriculture emit a lot of greenhouse 
gases, so they are harmful to the environment. 
Most of the energy we use today comes from coal, oil and gas. These are called fossil fuels. But 
these will not last forever, and burning them creates a lot of greenhouse gas emission, and is 
harming the atmosphere. We need to look for alternative energy sources, such as solar energy, 
wind energy, and water-power. Solar Power is a way of using the sun’s energy as heat or to make 
electricity. We can also use wind-power by building modern windmills that spin in the wind. There 
are several types of water-power as well. 
 
1. What happens as a result of global warming? 
2. What extreme weather conditions are mentioned in the text? 
3. What greenhouse gases do you know? 
4. What human activities create a lot of greenhouse gases? 
5. What are fossil fuels? 
6. What alternative forms of energy do you know? 

 

+ A fenti feladatokhoz kapcsolódó szószedet összeállítása (határidő 1-2. feladat: május 11.) 

https://www.youtube.com/watch?v=KEeH4EniM3E


Kérlek, fordítsd le az alábbi kifejezéseket: 

SZÓSZEDET1 

sea level - 

rise - 

glacier - 

polar ice caps - 

melt - 

habitat - 

greenhouse gas - 

emit - 

atmosphere - 

fossil fuels - 

burn - 

industrial activities - 

transportation - 

(exhaust fumes)- 

increase - 

the temperature of the atmosphere - 

 

SZÓSZEDET2 

scientists 

cause 

extreme weather 

drought 

floods 

global warming 

greenhouse effect 

the heat from the sun warms the earth and then escapes back into space 

carbon dioxide 

methane 

greenhouse gases trap the sun’s heat 

human activities 

agriculture 

harmful to the environment 

greenhouse gas emission 

It is harming the atmosphere 

alternative energy sources 

solar energy 

wind energy 

water-power 

electricity 

3. ENDANGERED ANIMAL SPECIES – veszélyeztetett állatfajok 

Rövid videók megnézése, és rövid írásbeli hallott szövegértés feladat megoldása (határidő: május 18.) 

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

https://www.theguardian.com/environment/video/2016/may/25/do-you-know-your-endangered-species-video  (1 perc 18) 

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

feladat megoldása (hogyan gondoskodjunk házi kedvenceinkről) (határidő: május 18.) 

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

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

 

+ AKI NYELVVIZSGÁZNI SZERETNE ANGOLBÓL, azoknak az itt elérhető feladatokat javaslom: 
http://angol.net/?fbclid=IwAR3YDm2SUQjpULjrDX9OrU9GgjjVUwQV-Z5Cccrghib1tFTqA8d9GY6G4Ds 

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.youtube.com/watch?v=Yzv0gXqoCkc
https://www.youtube.com/watch?v=FOLP8p0jSoA
http://angol.net/?fbclid=IwAR3YDm2SUQjpULjrDX9OrU9GgjjVUwQV-Z5Cccrghib1tFTqA8d9GY6G4Ds

