
Áldás Békesség Neked! 

 

 

A héten ezekkel a feladatokkal kell angoloznod: 

 egy kis új anyag: Past continuous = folyamatos múlt idő 

 képzése:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 használata: a cselekvés a múltban egy konkrét időpontban történt meg, pl: tegnap este 6-kor 

 viszonyíthatod egy másik cselekvéshez is és nem egy konkrét időponthoz, mint az előzőben 

említettem, pl: tegnap, amikor anya hazaért  vagy amikor elkezdett esni 

 a tankönyvedben az 5. feladatot nézd meg 

 itt az egyszerű múlttal hozzák össze a példák 

 1. He was having a bath when the phone rang. =b: an action happening when another action 

interrupted it ( vagyis. akkor is használhatjuk a folyamatos múltat, amikor egy másik múlt 

idejű cselekvés ezt úgymond megzavarja=Ő éppen fürcsizett, amikor megszólalt a telefon) 

 ilyenkor azt is nézhetjük, h a két cselekvés közül amelyik hosszabb, azt folymatosba tesszük 

 az, hogy pancsizott az hosszabb, mint az, h megszólalt a telefon 

 2. She left at about 7 pm yesterday.= Ő tegnap 7kor elment.= d:an action which happened at 

a specific time in the past. 

 Igaz, h konkrét időpont, de nem egy hosszas cselekvés, csak egy mozzanat 

 ezért itt csak az egyszerű múltat használjuk 

 3.  I was cooking while they were reading.= Én főztem, amíg ők olvastak.=Két hosszabb 

cselekvés történik egy időben, egymással párhuzamosan.=a: two actions that were 

happening at the same time in the past  

 4. She was sleeping at 6 o’clock yesterday evening.=Ő tegnap este 6-kor aludt. Ez az, amit az 

imént említettem, hogy a múltban, konkrét időpontban, de hosszabb cselekvés és nem egy 

rövid mozzanat, c: an action which was in progress at a certain time in the past 

 



Nézd meg hozzá a videókat is: 

https://www.youtube.com/watch?v=lyp-8w-pNIU&t=189s 

https://www.youtube.com/watch?v=TWNxrPDg4qM 

Feladatod: 

 leírni a füzetedbe az elméletet (nem kell visszaküldened) 

 tk. 41./6.7. 8. értelemszerűen megoldani őket, a megoldásaidat begépelve kérem 

visszaküldeni 

 munkafüzet 29./3. 4. feladatát is kérem begépelve 

 3. feladat: csak az igéket írd le  

 4. feladat (when=amikor,while=miközben) 

 

Határidő: május 12. kedd  

Még mindig nagyon köszönöm annak a munkáját és odafigyelését, aki pontosan időben küld 

vissza nekem mindent. 

Szeretettel ölellek benneteket: Ági néni 

https://www.youtube.com/watch?v=lyp-8w-pNIU&t=189s
https://www.youtube.com/watch?v=TWNxrPDg4qM

