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7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Mondatelemzés SubánéKissGyöngyi - 
magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: vekbe2y 
 

 
 

 

Irodalom Petőfi Sándor költészete 7. évfolyam - magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: jifqnug 
 

  

Matematika Egyenlőtlenségek 
megoldása a két oldal 
egyenlő változtatásával 

Tankönyv, munkafüzet 
https://learningapps.org/889
1660 

Munkafüzet  

Történelem Németország a két 
világháború között. Hitler 
hatalomra jutása  
 
 
 
 

Tankönyv  

https://classroom.google.c
om 
  
a kurzus kódja: ioztqrp 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_7/lecke_05_029 
 
 
 
 
 

A lecke végén található 
kérdések megválaszolása 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
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A gyűlölet öröksége 
(olvasmány 

 
 
Tankönyv  
 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=2-rtgzIHV7g 
 
 

 
https://learningapps.org/759
8107 
 

Angol -normál Revision Student’s Book Vocabulary: Collect 5-5 
words which describe the 
following continents: 
Oceania: eg: kiwi 
South America: eg: coffee  
Google Drive 
  
Grammar: must/mustn’t 
Google Drive 
  
Grammar: Future going to 
Google Drive 
  
Grammar: Comparisons 
Google Drive 
https://drive.google.com/ope
n?id=1AqxJ6MOW_QCQd3l
GpaAK0U5Chdau9UOv 
https://www.google.com 
kurzuskód:qb3adtn 

 

Angol-két tanítási nyelvű Revision Student’s Book Vocabulary: Collect 5 
superstitions that bring 
bad luck and 5 ones that 
bring good luck 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1WDNW6YLFJS0
tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3 
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Reported Speech 
(Commands, Requests): 
Google Drive 
https://drive.google.com/o
pen?id=1WDNW6YLFJS0
tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3 
 
https://classroom.google.co
m/ Kurzus kódja: 7u2ahol 

C.c Revision  Watch the videos and 
enjoy them: 
 Christopher Columbus: 
What Really Happened 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=aF_unlvjccA 
  
Washington D.C. Vacation 
Travel Guide | Expedia 
https://www.youtube.com/
watch?v=7dilTLvbHxc 

A tananyag a 
későbbiekben a következő 
címen érhető el: 
https://drive.google.com/o
pen?id=1JpQB6y8Kd7rgZ
zRrkmX7DmeHxzB6wz4G 

 
https://classroom.google.co
m/ A kurzus kódja: 6miaeuw 

 

Informatika kéttannyelvű Create a Scratch program  https://scratch.mit.edu/ 
 

Önálló játék készítése, 
programozása (változó 

Beküldés határideje: március 
19. csütörtök 

https://drive.google.com/open?id=1WDNW6YLFJS0tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3
https://drive.google.com/open?id=1WDNW6YLFJS0tAudH-K8-QjuJ7z9J7Ih3
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Classroom kód: ywtjhox használata -pl. pontszám- az 
ötöshöz kötelező) 

Informatika Szövegszerkesztés https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: jwtd2rk 
 
2. minecraftos feladat. 

 Beküldés határideje: 03.19. 
csütörtök 16.00 

Fizika 45. óra (A hallás) és 46. óra 
(A hang terjedése) 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód: 2xy65ra 

 pénteken (rövid és egyszerű 
google űrlap) 
kedden a tanóra idején elérhető 
vagyok: https://hangouts.google.com/ 

Kémia röpdolgozat: Az atom 
felépítése 
Új anyag :Az atom 
elektronszerkezete 
 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód:  hxoi3tk 
 

   

TTGY  https://classroom.google.co
m 
Kód: eealchq 

  

Biológia Az átmeneti öv növény- és 
állatvilága 

tk. 88.-94. oldal 
https://classroom.google.co
m/ 
kód:3z2s2y43z2s2y43z2s2y4 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pqBnKROZfcw 

mf. 56.-58. oldal 
https://learningapps.org/929
1664 

 

Földrajz kéttannyelvű Africa -test 
Economy of Australia 

Africa 
Australia 
 
Classroom kód: h3kuuto 

Redmenta - gyakorlásnak 
Redmenta -teszt - csak 

szerdán 11 órakor nyílik meg 

 

Földrajz Afrika népessége https://classroom.google.co   

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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https://learningapps.org/9291664
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1LfHbdxF3-ylg2PwUp7n6wPERjIc27Wna
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ZYVIqZb1Th21F2hDWoIDAiSOo00iTAQJ
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1678919410
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1171320480
https://classroom.google.com/


m/ Kód:uiqitxm 
https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_003 

Technika Fonalgrafika 
Kurzuskód: l32zydm 

   

Ének Hunyadi László c. opera https://www.youtube.com/wa
tch?v=9J7_saP47-c 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vRqhEbVxj1g 

Kérdések megválaszolás 
Kurzus kódja: vf6sle3 

emailben elküldeni 

Rajz A karikatúra és a 
karikatúraportré 

Tankönyv Ismert emberekről karikatúra 
készítése 

Rajz 

Gazdasági és pénzügyi 
ism. 

Gyakorlás- hitelek 
Kurzuskód: 6fc5gqz 

  
 

 

Testnevelés  https://classroom.google.co
m/ Kód:5jd2qq3 

  

 

 

 

7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Mondatelemzés SubánéKissGyöngyi - 
magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: vekbe2y 
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Irodalom Petőfi Sándor költészete 7. évfolyam - magyar 
 
https://classroom.google.co
m 
 
a kurzus kódja: jifqnug 
 

  

Matematika Egyenletek megoldása Matematika 7.o. tankönyv 
 
https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: evurss5 

  

Történelem Németország a két 
világháború között. Hitler 
hatalomra jutása  
 
 
 
A gyűlölet öröksége 
(olvasmány 

Tankönyv  

https://classroom.google.c
om 
a kurzus kódja: p564xzl 
 
 
Tankönyv  
 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_7/lecke_05_029 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=2-rtgzIHV7g 
 
 

A lecke végén található 
kérdések megválaszolása 
 
 
 
 
https://learningapps.org/759
8107 
 
 

Angol -normál Revision Student’s Book Vocabulary: Collect 5-5 
words which describe the 
following continents: 
Oceania: eg: kiwi 
South America: eg: coffee  
Google Drive 
  
Grammar: must/mustn’t 
Google Drive 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzUMuskDw9wXfmlEVk9xTHJQTnZjUlp1MUp2UzMwUXRIYkNITllkUHFGQmVib1JWUkdxR1U
https://classroom.google.com/
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Grammar: Future going to 
Google Drive 
  
Grammar: Comparisons 
Google Drive 
https://drive.google.com/ope
n?id=1AqxJ6MOW_QCQd3l
GpaAK0U5Chdau9UOv 
https://www.google.com 
kurzuskód:i27tvmh 
 

Angol-két tanítási nyelvű Module 1 e 
Learning zone 
Kurzuskód:3742k7x 
An informal letter giving 
advice 
 

Students’ Book  
16-17. oldal  
18-19.oldal 
 
Workbook Revision 

A Classroomban feltöltött 
feladat kritériumai alapján 
levél írása, az ott rögzített 
határidővel (péntek) 

 

C.c Geography and Sights: 
California and Hawaii 
Kurzuskód:3742k7x 

   

Informatika kéttannyelvű Create a Scratch program  https://scratch.mit.edu/ 
 
Classroom kód: ywtjhox 

Önálló játék készítése, 
programozása (változó 
használata -pl. pontszám- az 
ötöshöz kötelező) 

Beküldés határideje: március 
19. csütörtök 

Informatika Szövegszerkesztés https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: axbdhgi  
 
2. minecraftos feladat. 

 Beküldés határideje: 03.19. 
csütörtök 16.00 

Fizika 45. óra (A hallás) és 46. óra https://classroom.google.co  pénteken (rövid és egyszerű 

https://drive.google.com/open?id=1AqxJ6MOW_QCQd3lGpaAK0U5Chdau9UOv
https://drive.google.com/open?id=1AqxJ6MOW_QCQd3lGpaAK0U5Chdau9UOv
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(A hang terjedése) m/ 
 
Kód: 2xy65ra 

google űrlap) 
kedden a tanóra idején elérhető 
vagyok: 
https://hangouts.google.com/ 

Kémia röpdolgozat: Az atom 
felépítése 
Új anyag :Az atom 
elektronszerkezete 
 

https://classroom.google.co
m/ Kód:  
 hxoi3tk 

  

Biológia Az átmeneti öv növény- és 
állatvilága 

tk. 88.-94. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=pqBnKROZfcw 

mf. 56.-58. oldal 
https://learningapps.org/929
1664 

 

Földrajz kéttannyelvű Africa -test 
Economy of Australia 

Africa 
Australia 
 
Classroom kód: h3kuuto 

Redmenta - gyakorlásnak 
Redmenta -teszt - csak 

szerdán 11 órakor nyílik meg 

 

Földrajz Afrika népessége https://classroom.google.co
m/ Kód:uiqitxm 
https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_003 

  

Technika Fonalgrafika Classroom : Kód: 7kvlrsj   

Ének Hunyadi László c. opera https://www.youtube.com/wa
tch?v=9J7_saP47-c 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=vRqhEbVxj1g 

Kérdések megválaszolás 
Kurzus kódja: r2w65by 

emailben elküldeni 

Rajz A karikatúra és a 
karikatúraportré 

Tankönyv Ismert emberekről karikatúra 
készítése 

Rajz 

Gazdasági és pénzügyi 
ism. 

Gyakorlás- hitelek 
 
Kód: hgqotgu 
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Fejlesztés Digitális okosdoboz kurzus kódja:gm2fjhg   

TTGY  https://classroom.google.co
m 
Kód: eealchq 

  

Testnevelés  https://classroom.google.co
m 
Kód:75mywud 
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https://classroom.google.com/
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