
Digitális oktatás 

 

2020. március 30 - április 3. 

7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 54. óra Mondatelemzés - 
gyakorlás 
55. óra Felkészülés a 
témazáróra 

Kurzus kódja: vekbe2y 54. óra megoldás 

Alany vadászat 

Mondatelemzés 

Alany - állítmány - tárgy 

55. óra Mondatelemzés  

 

Házi feladat  

határidő: április 5. 

 

Irodalom 55. óra Petőfi élete és 
költészete 
56. óra Arany János: 
Nemzetőr dal 

Kurzus kódja: jifqnug 55. óra  
Petőfi élete és költészete 
Petőfi életrajza 

Anagrammák Petőfi életéből 

Szeptember végén 

Nemzeti dal 

Redmenta 

56. óra 

Arany J. élete 

 

 

vázlat beküldési határideje: 
április 5. 

Matematika 

Sokszögek 

 

Tk.: 185-210. oldalig 

1.   Háromszögek 

2.   Négyszögek 

3.   Trapéz 

Ismétlés, 
tulajdonságai, 
szerkesztés csak 
áttekintés szinten ! 

1.  Tk.: 193. oldal 14. 
feladat 

2.  Tk.: 193. oldal 15. 
feladat 

https://redmenta.com 

https://redmenta.com/?s
olve&ks_id=2012308006  

https://redmenta.com/?s
olve&ks_id=1016387734 

A hétvégén, pénteken 
(április 03) 10 órától 11. 
óráig algebrai témazáró 
dolgozat írása lesz a 
Redmenta-ban. 

Ezt a feladatot CSAK 
egyszer lehet megoldani 
és CSAK ebben az 
idősávban mivel az 
témazáró dolgozat! 

https://drive.google.com/open?id=1Z0n1eUWimOsI1ReCHvk5A6nkhNhTOqdB
https://learningapps.org/1773216
https://learningapps.org/9217969
https://learningapps.org/9031164
https://drive.google.com/open?id=1fz73L485ypBQZuO8xm92Hrix2mCQGqHG
https://wordwall.net/hu/resource/832063/pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor-%C3%A9lete
https://wordwall.net/hu/resource/828219/irodalom/pet%c5%91fi-%c3%a9letrajza
https://wordwall.net/hu/resource/638481/irodalom/anagramm%c3%a1k-pet%c5%91fi-%c3%a9let%c3%a9b%c5%91l
https://wordwall.net/hu/resource/419889/pet%C5%91fi-szeptember-v%C3%A9g%C3%A9n
https://wordwall.net/hu/resource/901851/olvas%c3%a1s/pet%c5%91fi-s%c3%a1ndor-nemzeti-dal
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1502652574
https://learningapps.org/2693655
https://redmenta.com/


A sokszögek belső és 
külső szögeire 
koncentrálj ! 

 

 A feladat értékelve lesz! 

https://redmenta.com 
Link: 
https://redmenta.com/?solve
&ks_id=433447104 

Történelem Témazáró 
 
 
 

https://classroom.google.co
m kurzuskód:ioztqrp 
Tk .108.o-137.o 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_7/fejezet_05_os
szefoglalas 
 
 

Szerda 1 óra 8.-8.45 
dolgozatírás! Csak ebben az 
idősávban ! A feladatlap a  
Classroomban. 
PPt. készítése  
Április  05.  

Angol normál Believe it or not https://classroom.google.co
m kurzuskód: qb3adtn 
Student’s book pg. 47-48. 
Workbook pg.42. 

https://redmenta.com 
direktcím:7.osztály 
hagyományos angol-A.E. 

A gyakorló feladat 
elkészítési határideje: 
péntek 

Angol két tanítási nyelvű 
8d Don’t overdo it!  

126-130. óra 
 

https://classroom.google.co
m Kurzus kódja: 7u2ahol 

TK. 104-105. oldal 1, 2, 3 
feladatok 
 
MF. 85. oldal A, B, C 
feladatok 

Companion: 28. oldal 8d 
szavak  

Riddles Challenge: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=B4QYXWze82Y 
 
Lektori anyag: 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=jy88ejZrPWw 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=2&v=jy88
ejZrPWw&feature=emb_logo 

Feladatok önálló javítása 

megoldókulcs alapján. 

Az eredményekről 

visszajelzést kérek a 

Classroomban 

Számonkérés április 6. hétfő: 

8d szavak  

Célnyelvi civilizáció TEST 3  
28. óra 

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

 Témazáró: április 3. péntekig 
kitölteni 

https://redmenta.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_05_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_05_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_05_osszefoglalas
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://redmenta.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=B4QYXWze82Y
https://www.youtube.com/watch?v=B4QYXWze82Y
https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw
https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Informatika két tanítási 
nyelvű 

55-56. óra Information 
management 

Classroom kód: ywtjhox  Drive: Information 
Management folder  

Learningapps tankocka az 
osztályodban  
Beadandó: 1 db gondolati 
diagram páros munkában 
(Africa/Australia) 

Informatika normál 50. óra Weblapszerkesztés 
bevezetés 
 
51. óra Weblapszerkesztés 

https://classroom.google.com/  
Kód: jwtd2rk 

50. óra Weblapszerkesztés 
bevezetés - regisztráció a 
webnode.hu-ra 
 
51. óra Weblapszerkesztés 
alapok - videók és PPT 
megtekintése 

Feladatok: 
A classroom-ba fe kell tölteni 
a saját weboldal linkjét! 
 
Az órák időpontjában 
Messengeren elérhető 
vagyok. 

Fizika 49. óra Összefoglalás 
50. óra Témazáró dolgozat 

https://classroom.google.com/  
Kód: 7mxuwnp 

A 49. óra Összefoglalás pdf 
megoldása. 
Mf 74. és 75. oldal 2. és 4. 
feladata 

A megoldáshoz, ha nem 
boldogulsz, használd a 
feltöltött munkafüzeti és a 
pdf megoldókulcsot! 
kedden a tanóra idején elérhető 
vagyok: 
https://hangouts.google.com/ 

Pénteken jelenik meg  az 
egyszerű google űrlap! 

Kémia Elektronszerkezet https://classroom.google.com/ 
kód:hxoi3tk 

 mf., gyakorló feladatlap 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Új témakör: Illatok és hangok https://classroom.google.com/ 
kód:eealchq 

Gyógynövények, 
fűszernövények 

tájékozódás a témakörben 

Biológia 53. óra Összefoglalás 
54. óra Témazáró dolgozat 

https://classroom.google.com/ 
kód: 3z2s2y4 

 

Az 53. óra Összefoglalás 
classroom quiz megoldása. 
Az eddig feltöltött ppt-k 
anyagát fogom számonkérni. 

Pénteken lesz elérhető a 
dolgozat, ugyanolyan 
formában, mint az 
összefoglaló feladatlap. 

Földrajz két tanítási nyelvű Lesson 27 Revision of Africa 
and Australia 

Classroom kód: h3kuuto 
Drive: Australia folder 

Classroom kód: h3kuuto 
Drive: Africa, Australia folder 

Beadandó: 1 db gondolati 
térkép páros munkában 
(Africa / Australia) 

Földrajz normál 27. óra Országok Afrikában https://classroom.google.com/  
Kód: uiqitxm 

https://www.nkp.hu/tankonyv/fol
drajz_7/lecke_04_005 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=AZ9ECcKsc9Y 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=sV6LyjTfpDQ 

Igaz-e hogy kiszáradt a 
Viktória-vízesés? 
(beszámoló a vízesés mai 
állapotáról) 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://hangouts.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_005
https://www.youtube.com/watch?v=AZ9ECcKsc9Y
https://www.youtube.com/watch?v=AZ9ECcKsc9Y
https://www.youtube.com/watch?v=sV6LyjTfpDQ
https://www.youtube.com/watch?v=sV6LyjTfpDQ


Technika Gépek a mindennapokban 
https://classroom.google.com/  
(Kurzuskód: l32zydm ) 

gyümölcssaláta teszt a classroomban 
fotó 

Ének Verdi élete 
Nabucco c. opera 

ppt 

kurzuskód: vf6sle3 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=OrPKyqs13Fw 

word dokumentumban 
visszajelzések 

Rajz Játék a formákkal Tárgy és környezetkultúra 

Kutakodj az interneten! 
Tárgyak rajzolása 

Rajzolj olyan tárgykát, 
amelyeket hasznosnak 
találsz egy családi 
otthonban. 

Készíts kompozíciót. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

A nemfizetéshez vezető 
okok 

https://classroom.google.com/  
(Kurzuskód: 6fc5gqz ) 

videó 
tankönyv 46-47.o 

teszt a classroomban 

Testnevelés 
 

Tabata edzés 
Futás lassú iramban 

https://classroom.google.com/  
Kód: 5jd2qq3 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=UVYn8FmMbPc 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=7Jqwo9eCEGQ&t=12

4s 

Beszámoló a héten elvégzett 
mozgásról 

Fejlesztés(Hajni néni) Fejlesztő játékok:puzzle kurzus kód: gm2fjhg https://www.jigsawplanet.co
m/?lang=hu 

 
 

Etika Családi mozaik 2 Kurzus kódja: zfbt26m rövid vélemény 
megfogalmazása 

 

 
 

 

https://classroom.google.com/
https://glutenmenteszona.blog.hu/2017/04/23/4_egyszeru_gyumolcs_salata
https://www.youtube.com/watch?v=OrPKyqs13Fw
https://www.youtube.com/watch?v=OrPKyqs13Fw
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=FIRofE3XS14&feature=emb_logo
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=UVYn8FmMbPc
https://www.youtube.com/watch?v=7Jqwo9eCEGQ&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=7Jqwo9eCEGQ&t=124s
https://www.youtube.com/watch?v=7Jqwo9eCEGQ&t=124s


 

7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 53. óra Mondatelemzés - 
gyakorlás 
54. óra Felkészülés a 
témazáróra 
 

Kurzus kódja: vekbe2y 53. óra megoldás 

Alany vadászat 

Mondatelemzés 

Alany - állítmány - tárgy 

54. óra Mondatelemzés  

 

Házi feladat  

határidő: április 5. 

Irodalom 54. óra Petőfi élete és 
költészete 
55. óra Arany János: 
Nemzetőr dal 

Kurzus kódja: jifqnug 54. óra  
Petőfi élete és költészete 
Petőfi életrajza 

Anagrammák Petőfi életéből 

Szeptember végén 

Nemzeti dal 

Redmenta 

55. óra 

Arany J. élete 

 

 

vázlat beküldési határideje: 
április 5. 

Matematika 107 - 110. óra 
Törtegyütthatós egyenletek 
és egyenlőtlenségek 
megoldása 

https://classroom.google.co
m  
kurzuskód: evurss5 

Redmenta gyakorló 
feladatok 
Tankönyvi feladatok 

04.03. Redmenta teszt 

Történelem Témazáró https://classroom.google.co

m kurzuskód: p564xzl; 
Tk .108.o-137.o 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/tortenelem_7/fejezet_05_os
szefoglalas 
 
 

Péntek 1.. óra 8.-8.45 
dolgozatírás! Csak ebben az 
idősávban ! A feladatlap a  
Classroomban lesz elérhető. 
 
PPt. készítése határidő: 
Április  05.  

Angol normál Believe it or not https://classroom.google.co
m kurzuskód: i27tvmh 
Student’s book pg.47-48. 
Workbook pg.42. 

https://redmenta.com 
direktcím: 7.osztály 
hagyományos angol-A.E. 

A gyakorló feladat elkészítési 
határideje: péntek 

https://drive.google.com/open?id=1Z0n1eUWimOsI1ReCHvk5A6nkhNhTOqdB
https://learningapps.org/1773216
https://learningapps.org/9217969
https://learningapps.org/9031164
https://drive.google.com/open?id=1fz73L485ypBQZuO8xm92Hrix2mCQGqHG
https://wordwall.net/hu/resource/832063/pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor-%C3%A9lete
https://wordwall.net/hu/resource/828219/irodalom/pet%c5%91fi-%c3%a9letrajza
https://wordwall.net/hu/resource/638481/irodalom/anagramm%c3%a1k-pet%c5%91fi-%c3%a9let%c3%a9b%c5%91l
https://wordwall.net/hu/resource/419889/pet%C5%91fi-szeptember-v%C3%A9g%C3%A9n
https://wordwall.net/hu/resource/901851/olvas%c3%a1s/pet%c5%91fi-s%c3%a1ndor-nemzeti-dal
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1502652574
https://learningapps.org/2693655
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_05_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_05_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/fejezet_05_osszefoglalas
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://redmenta.com/


Angol két tanítási nyelvű 126-130. óra 
Module 2 B-By rail 
Past Perfect Simple-Past 
Perfect Progressive 
Oral topics 

Kurzuskód:3742k7x 
oral topics a classroomban 
csatolva 
Students Book 24-25 
Workbook 14-15 
Videochat időpontja a 
classroomban 
Angol lektori: 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=jy88ejZrPWw 

https://www.youtube.com/wa
tch?time_continue=2&v=jy8
8ejZrPWw&feature=emb_lo
go 
 
 

https://redmenta.com 
Direct cím a classroomban 

Redmenta nyelvtani teszt 
április 2.-án 11 órától 

Célnyelvi civilizáció 28. óra Gegraphy and sights Kurzuskód:3742k7x 
Prezentáció a classroomban 
csatoltan. 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=x1gCrNnzvlo 

Ellenőrző kérdések a 
classroomban 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

55-56. óra Information 
management 

Classroom kód: ywtjhox  Drive: Information 
Management folder  

Learningapps tankocka az 
osztályodban  
Beadandó: 1 db gondolati 
térkép páros munkában 
(Africa / Australia) 

Informatika normál 50. óra Weblapszerkesztés 
bevezetés 
 
51. óra Weblapszerkesztés 

https://classroom.google.com/  
Kód: axbdhgi 

50. óra Weblapszerkesztés 
bevezetés - regisztráció a 
webnode.hu-ra 
 
51. óra Weblapszerkesztés 
alapok - videók és PPT 
megtekintése 

Feladatok: 
A classroom-ba fe kell tölteni 
a saját weboldal linkjét! 
 
Az órák időpontjában 
Messengeren elérhető 
vagyok. 
 

Fizika 49. óra Összefoglalás 
50. óra Témazáró dolgozat 

https://classroom.google.com/  
Kód: 7mxuwnp 

A 49. óra Összefoglalás pdf 
megoldása. 
Mf 74. és 75. oldal 2. és 4. 
feladata 

A megoldáshoz, ha nem 
boldogulsz, használd a 
feltöltött munkafüzeti és a pdf 
megoldókulcsot! 
kedden a tanóra idején elérhető 

https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw
https://www.youtube.com/watch?v=jy88ejZrPWw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=jy88ejZrPWw&feature=emb_logo
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=x1gCrNnzvlo
https://www.youtube.com/watch?v=x1gCrNnzvlo
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


vagyok: 
https://hangouts.google.com/ 

Pénteken jelenik meg  az 
egyszerű google űrlap! 

Kémia Elektronszerkezet https://classroom.google.com/ 
kód:hxoi3tk 

 mf., gyakorló feladatlap 

Biológia 53. óra Összefoglalás 
54. óra Témazáró dolgozat 

https://classroom.google.com/ 
kód: 3z2s2y4 

 

Az 53. óra Összefoglalás 
classroom quiz megoldása. 
Az eddig feltöltött ppt-k 
anyagát fogom számonkérni. 

Pénteken lesz elérhető a 
dolgozat, ugyanolyan 
formában, mint az 
összefoglaló feladatlap. 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Lesson 27 Revision of Africa 
and Australia 

Classroom kód: h3kuuto 
Drive: Australia folder 

Classroom kód: h3kuuto 
Drive: Africa, Australia folder 

Beadandó: 1 db gondolati 
térkép páros munkában 
(Africa / Australia) 

Földrajz normál 27. óra Országok Afrikában https://classroom.google.com/  
Kód: uiqitxm 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_005 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=AZ9ECcKsc9Y 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=sV6LyjTfpDQ 

Igaz-e hogy kiszáradt a 
Viktória-vízesés?  
(beszámoló a vízesés mai 
állapotáról) 
 

Technika Gépek a mindennapokban 
https://classroom.google.com/  

(Kurzuskód: 7kvlrsj ) 

gyümölcssaláta teszt a classroomban 
fotó 

Ének Verdi élete 
Nabucco c. opera 

ppt 

kurzuskód:r2w65by 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=_w_otbUjhxk 

word dokumentumban 
visszajelzések 

Rajz Játék a formákkal Tárgy és környezetkultúra 

Kutakodj az interneten! 
Tárgyak rajzolása 

Rajzolj olyan tárgykát, 
amelyeket hasznosnak 
találsz egy családi 
otthonban. 

Készíts kompozíciót. 

 

https://hangouts.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_005
https://www.youtube.com/watch?v=AZ9ECcKsc9Y
https://www.youtube.com/watch?v=AZ9ECcKsc9Y
https://www.youtube.com/watch?v=sV6LyjTfpDQ
https://www.youtube.com/watch?v=sV6LyjTfpDQ
https://classroom.google.com/
https://glutenmenteszona.blog.hu/2017/04/23/4_egyszeru_gyumolcs_salata
https://www.youtube.com/watch?v=_w_otbUjhxk
https://www.youtube.com/watch?v=_w_otbUjhxk


Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

A nemfizetéshez vezető 
okok 

https://classroom.google.com/  
(Kurzuskód:  hgqotgu ) 

videó 
tankönyv 46-47.o. 

teszt a classroomban 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Új témakör: Illatok és 
hangok 

https://classroom.google.com/ 
kód:eealchq 

Gyógynövények, 
fűszernövények 

tájékozódás a témakörben 

Testnevelés Atlétika:futógyorsaság 
fejlesztése https://classroom.google.c

om 

 

  

Etika 27. óra A lányok és a fiúk, a 
fiúk és a lányok 

Kurzus kódja: gbumafh   

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=FIRofE3XS14&feature=emb_logo
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

