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6.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A számnevek helyesírása Tankönyv 
 
s://classroom.google.cohttp
m 
 
 
Kurzus kódja 
be7uu4w 
 
 
 

Munkafüzeti feladatok 
https://wordwall.net/hu/reso
urce/770583/nyelvtan/d%c3
%a1tumok-
helyes%c3%adr%c3%a1sa 
 
https://wordwall.net/hu/reso
urce/881143/sz%C3%A1mn
evek-d%C3%A1tumok 

  

Irodalom Arany János:Toldi 10-11. 
ének 

Tankönyv 
 
 
s://classroom.google.cohttp
m 
 
google classroom 
létrehozva, belépi kód:  
Kurzus kód 
4oc2s3e 

Munkafüzet kapcsolódó 
feladatai 
https://learningapps.org/442
8790 
https://learningapps.org/457
8277 
 
 

 

Matematika Százalékszámítás https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:vop6hre 

 
 

https://learningapps.org/my
apps.php?displayfolder=196
4342 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/hu/resource/770583/nyelvtan/d%c3%a1tumok-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/770583/nyelvtan/d%c3%a1tumok-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/770583/nyelvtan/d%c3%a1tumok-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/770583/nyelvtan/d%c3%a1tumok-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/4428790
https://learningapps.org/4428790
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1964342
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1964342
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=1964342


https://www.matekmindenkin
ek.hu/tananyagok/matek-6-
szazalekszamitas-i-8 

Természetismeret A folyók. Harc  vízzel 
 

tankönyv 
https://classroom.google.co
m/h 
kód: fsf4z4z 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=GqtS9DUqJ7U 

munkafüzet kapcsolódó 
feladatai 
 

 

Történelem  Az alkotmányos királyságtól 
a terror bukásáig 
 
 
 
Nemzetből birodalom: 
Napóleon császársága 

Tankönyv  
https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:gayv5ry 
 
 
 
Tankönyv 

https://www.youtube.com/w
atch?v=NR6yc9V004s 
 
 
 
 
 
Mf. 2, 4 , 6 

https://learningapps.org/3222
364 
 
 
 
 
Lecke végén lévő 
összefoglaló kérdések 
megválaszolása 

Angol -normál Module 3.  
 
 
 
3. tétel: Housing 

Student’s Book 40-43. oldal 
 
google classroom 
létrehozva, belépi kód:  
x7fbefx 

Companion - szószedet 3c, 
3d szavak másolása angolul 
és magyarul a füzetbe 
szóbeli tételt meg kell 
tanulni 
https://learningapps.org/disp
lay?v=p5qqhwebj19 
 

https://wordwall.net/play/488/
637/527 
https://wordwall.net/play/538/
300/547 
 
https://wordwall.net/play/036/
208/865 
 

Angol magántanuló Present Simple Tankönyv 
Munkafüzet 6. oldal: A, B 
feladatok 

Present Simple 
megoldások: Google 
Drive-on mellékelve 

 

https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://classroom.google.com/h
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https://classroom.google.com/
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https://learningapps.org/3222364
https://learningapps.org/3222364
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https://wordwall.net/play/488/637/527
https://wordwall.net/play/488/637/527
https://wordwall.net/play/538/300/547
https://wordwall.net/play/538/300/547
https://wordwall.net/play/036/208/865
https://wordwall.net/play/036/208/865


https://drive.google.com/o
pen?id=1koudp3ugiMIVD
zzN8atSMFtZb11ucxw7 

Angol-két tanítási nyelvű 
Kurzuskód:72ivxtj 
 

Module 2: Travelling around 
Kurzuskód:72ivxtj 

Students’ Book  
Workbook  
Top Grammar Book  

30. Revision 
Workbook 22-25 
 32-34. oldal 
 

 

C.c 
Kurzuskód:72ivxtj 

British history from 1901 
Kurzuskód:72ivxtj 
Prezentáció és worksheet 
feltöltve 

   

Informatika-normál Imagine 
 

http://logo.sulinet.hu/ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak 

Imagine program 
letöltése,telepítése, 
alkalmazása. 

 

Informatika- két tanítási 
nyelvű 

Imagine  http://logo.sulinet.hu/#  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak  

Imagine program 
letöltése,telepítése 

Classroom: lzmaxse 

Technika Gyakorlás- fémek 
Kurzuskód: jum4wxr 

   

Ének Vonós hangszerek https://www.youtube.com/wa
tch?v=pYoTILB3bag&t=18s 

Feladat: Milyen hangszerek 
tartoznak e csoportba. 
Kurzus kódja: kdw7pwn 

Felsorolni a hangszereket 2-
3 jellemzőt írni róluk 
emailbe elküldeni 

Rajz A GÓTIKUS STÍLUS, A 
gótikus építészet 

Tankönyv Rózsaablak terv készítése, 
színes technikával A 5-ös 
méretben 

Rajz 

https://drive.google.com/open?id=1koudp3ugiMIVDzzN8atSMFtZb11ucxw7
https://drive.google.com/open?id=1koudp3ugiMIVDzzN8atSMFtZb11ucxw7
https://drive.google.com/open?id=1koudp3ugiMIVDzzN8atSMFtZb11ucxw7
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=pYoTILB3bag&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=pYoTILB3bag&t=18s


Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Gimnasztika, futás 8-12 perc 

folyamatosan, talajtorna 
elemek, gyakorlatok 
ugrálókötéllel, erôsítô 
gyakorlatok, nyújtás. H-P: 
heti 5 x 45 perc legalább. 

Erősítés: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Y2eOW7XYWxc 
2020. 03. 15. 
 
Talajtorna elemek    
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FM3wPefR544    
2020. 03. 15. 

 Google classroom kurzus 
kódja: 
3plbwdh 

TTGY 
 

https://classroom.google.co
m/h 
kód: ar36uyo 

  

Testnevelés normál 
 

Classroom 
kurzus kódja:3jbozvr 

  

 

 

6.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv A melléknév SubánéKissGyöngyi - 
magyar 
 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: gs4myz6 
 

  

Irodalom Arany János: Toldi SubánéKissGyöngyi -   

https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U


magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: qgwtxt4 

Matematika Százalékszámítás https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:vop6hre 
https://www.matekmindenkin
ek.hu/tananyagok/matek-6-
szazalekszamitas-i-8 

https://learningapps.org/mya
pps.php?displayfolder=1964
342 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

Természetismeret A folyók. Harc  vízzel 
 

tankönyv 
https://classroom.google.co
m/h 
kód: fsf4z4 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=GqtS9DUqJ7U 

munkafüzet kapcsolódó 
feladatai 
 

 

Történelem Rákóczi Ferenc ifjúsága 
(olvasmány) 
“Istennel a hazáért és a 
szabadságért!” 
 

Tankönyv 98. - 102.o 
https://classroom.google.co
m 
kurzus kódja: 3w2g2tu       

Munkafüzet 68.o 3-4, 6, 8 
feladatok 
https://learningapps.org/700
9532 
https://www.nkp.hu/feladat/m
egjelenites/16464273994 
https://www.nkp.hu/feladat/m
egjelenites/362840332 
 

102.o Összefoglaló 
kérdésekre válasz (péntekre) 

Angol -normál Module 4 C: Nightmare on 
Mount Aconcagua 
Folyamatos múlt idő 
Kurzus kód:vtx66a2 

Students’ Book  
Workbook 

Students’ Book: 52. o 
Elolvasni az olvasmányt, 
lefordítani a szójegyzék 
segítségével, Igaz-hamis 
feladat megoldása. 
2. Vocabulary: Hiányos 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
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https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/362840332


szöveg kiegészítése 
Grammar: 3.-as nyelvtani 
feladat megoldása: 
Részletes nyelvtani 
magyarázat a Classroomon. 

Angol-két tanítási nyelvű Revision Student’s Book Vocabulary: TV 
programmes 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1TFJ9B4WVSbNz
4jZU0bImkiCA0aJCE772 
 
Grammar: All / Both / 
Neither / None 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1TFJ9B4WVSbNz
4jZU0bImkiCA0aJCE772 
 
https://classroom.google.co
m/ A kurzus kódja: xtz4ymq 

 

C.c 

Customs, Gestures, 
Handwriting, Table 
Manners, Superstitions 

 Customs, Gestures, 
Handwriting, Table 
Manners, Superstitions 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1Q2hxXY6dOPID
S6BijLCHkBfN1aDY15tF 
Kiejtéshez a 
https://dictzone.com/osszes-
szotar/ 
oldalt használd. A szavak 
melletti első hangszóró a brit 

 

https://drive.google.com/open?id=1TFJ9B4WVSbNz4jZU0bImkiCA0aJCE772
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angol kiejtés, ezen 
gyakorolhatsz. 
 
https://classroom.google.co
m/  
A kurzus kódja: yyvccuee 

Informatika- normál Imagine http://logo.sulinet.hu/ 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak 

Imagine program letöltése, 
telepítése, alkalmazása. 

 

Informatika- két tanítási 
nyelvű 

Imagine  http://logo.sulinet.hu/#  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=dX7lcjhXUak  

Imagine program 
letöltése,telepítése 

Classroom: xfq3lg5 

Technika Gyakorlás- fémek 
Kurzuskód: mleb5ga 

    

Ének Vonós hangszerek https://www.youtube.com/wa
tch?v=pYoTILB3bag&t=18s 

Feladat: Milyen hangszerek 
tartoznak e csoportba. 
kurzus kódja: utudk5j 

Felsorolni a hangszereket 2-
3 jellemzőt írni róluk 
emailbe elküldeni 

Rajz A GÓTIKUS STÍLUS, A 
gótikus építészet 

Tankönyv Rózsaablak terv készítése, 
színes technikával A 5-ös 
méretben 

Rajz 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Gimnasztika, futás 8-12 perc 
folyamatosan, talajtorna 
elemek, gyakorlatok 
ugrálókötéllel, erôsítô 
gyakorlatok, nyújtás. H-P: 
heti 5 x 45 perc legalább. 

Erősítés: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Y2eOW7XYWxc 
2020. 03. 15. 
 
Talajtorna elemek    
https://www.youtube.com/wa
tch?v=FM3wPefR544    
2020. 03. 15. 

 Google classroom kurzus 
kódja: 
y65sgqb 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
http://logo.sulinet.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=dX7lcjhXUak
https://www.youtube.com/watch?v=pYoTILB3bag&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=pYoTILB3bag&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=Y2eOW7XYWxc
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544
https://www.youtube.com/watch?v=FM3wPefR544


Fejlesztés 
Digitális okosdoboz 

kurzus kódja:gm2fjhg   

Testnevelés normál 
 

kurzus kódja:3jbozvr   

TTGy 
 

https://classroom.google.co
m 
Kód: dcvf3yv 

  

 

 
 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

