Kedves 11.Faktos Angolos Csoportom!
Beküldési határidő: szerda 2020. május 20. 12:00h
A 10 hét feladatai a következők (kb. 4 db fénykép):
Y.E.S. p 48 Task 1
Olvassa el az iskolai feliratokat/felhívásokat. Kapcsolja össze a az alábbi 9 mondattal őket. A betűket írja a
kipontozott vonalra a kijelentések mellé! A 0 egy megadott példa.
Füzetbe fordítsa le: írja ki a következőket (Dóri is!!!)
1. Possession of unauthorised items is an infringement of the regulations.
2. It could result in disqualification from the current examination.
3. Candidates are advised that mobile phones in particular should not be in their possession whether or not
switched on.
4. If your boots or shoes are covered in mud or manure, please, take them off before entering the school.
5. School safety notice6. Public schools were declared drug free and dangerous object free areas by Government Notice 1040 of 12
October 2001.
7. Members of the public are hereby informed that people entering the school grounds…
8. People may be required to obtain prior permission from the school to do so.
9. People may be required to produce proof of identity.
10. People may be subject to research.
11. Do as you’re asked when you are asked.
12. Listen in silence.
13. Put up your hand to speak.
14. Arrive on time to lessons with the correct equipment.
15. Keep hands, feet, objects and comments to yourself.
Szótárfüzetbe:
1. regulations2. current examination3. declared4. public safety5. raise your hand6. Don’t hit or kick each other7. Don’t do a nasty remark.8. Keep the school building clean.9. Do you have money on you?
10. entrance exam11. student exchange programme12. shorter period13. participate in the programme14. living costs15. university course fee16. Erasmus grant17. visitY.E.S. p 49 Hallgassa meg a 6. felvételt a könyvhöz mellékelt CD-n. Itt egy Erasmus Diák Program ügyintézőjét hallják
egy rádióporgramban ahol a diákcsere programról beszél.
Karikázza be a jó választ, van hogy két jó válasz is lehetséges.
Kétszer hallgassa meg elsőre egyben majd utána 3 rövidebb részletben. Ellenőrizze a válaszait.
Jó felkészülést kívánok és kitartást a következő néhány hétre!
Üdvözlettel:
Széplábi Csilla
angoltanár
Győr, 2020.május 18.

