
Digitális oktatás 

 

2020. március 30 - április 3. 

8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 56.óra Anyaggyűjtés a 
könyvtárban és az interneten 
57.óra A vélemény és a vita 

 Kód:pqc2nop 
https://classroom.google.co
m Tk.59-63.o Tk. 66-68.o 
 
 

Mf.97.o/ 2. 98-100.5.a,b 
 
Mf.104.o/4. 

 
Beadandó: Mf.109./12 Word 
Hat. idő: 04.16. 

Irodalom 67-68.óra:Írók a két vh. között: 
Tamási Áron élete; Ábel a 
rengetegben- részlet 
 
69.óra: Szabó Lőrinc élete; 
Tücsökzene 
 
 Normál: 27.óra: Filmrészlet: 
Ábel a rengetegben 

https://classroom.google.co

m Kód:w5ncacs; 
Tk.80-85.  
 
Tk. 87-90.o 
 
https://ok.ru/video/131682
4812115 

Mf.42.o/1 Tk.85.o/kérdések 
1-3. 
 
 
Tk.90.o/Kérdések 1. 3. 6. 
 
 
 
 

 

Matematika 119 - 122. óra 
Szöveges feladatok 
megoldása egyenlettel, 
egyenlőtlenséggel 

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

Redmenta gyakorló feladatok 
Tankönyvi feladatok 

04.03. Redmenta teszt 

Történelem A Kádár korszak első évei 
 
 
 
 
A hatvanas-hetvenes évek 
Magyarországa 

https://classroom.google.
com  
kurzuskód:4r3uso7 

Tk.117.o-121 o 
 
Tk.122 o-126.o 
https://zanza.tv/tortenelem
/kadar-korszak/gazdasag-
es-tarsadalom-kadar-
korszakban 

Mf. 65. o 10. feladat 
 
 
 
 
Mf. 67.o 

 
 
 
 
 
Vázlatírás. Határidő 
április 5. 
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Angol normál A happy ending? Student’s book pg.70-71 
Workbook pg.55-56. 
https://classroom.google.co
m kurzuskód: kdzfkpp 

https://redmenta.com 
direktcím:8.a hagyományos 
angol-A.E. 

A gyakorló feladat beküldési 
határideje: péntek 

Angol két tanítási nyelvű 6e Long time no see 133-137. 

óra https://classroom.google.co

m 

Kurzus kódja: y5qllre 

TK. 86. oldal 1. feladat 

Writing practice: 

https://learnenglishteens.britis

hcouncil.org/skills/writing/upp

er-intermediate-b2-

writing/informal-email 

MF: 62. oldal A, B feladatok 

Portfolio: Tips on 

punctuality/My favourite 

books 

Lektori anyag: 

ttps://www.youtube.com/watc

h?v=LZFF8EuaGjM 

Feladatok önálló javítása 

megoldókulcs alapján. 

Az eredményekről 

visszajelzést kérek a 

Classroomban 

  

 

Célnyelvi civilizáció Revision 3  
27. óra https://classroom.google.co

m/ 

Kurzus kódja: nxrfo6k 

 Témazáró: április 8. 
szerdáig kell kitölteni 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

54-55. óra Creating Google 
Forms 
 

Classroom kód: uh4jnlp https://www.youtube.com/wat
ch?v=LxlfPLPI0wM 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pyoQBaIj-M0 

Saját Google Űrlap 
készítése  
Leadási határidő: 
04.03. péntek 

Informatika normál Táblázatkezelés - haladó 
Függvények használata 3. 

https://classroom.google.co
m  
kurzuskód: ja3r2xa 

A kiküldött táblázatok 
megoldása és formázása 
függvények segítségével 
(SZUM, ÁTLAG, 
KEREKÍTÉS, GYÖK) 

A kiadott feladatok 
beküldési határideje: 
04.03. péntek 
 
Az órák idején 
Messengeren elérhető 
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vagyok. 

Fizika Bolygók 
https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja: lviu3md 

Tankönyv 76-78. oldal, 
munkafüzet 61. oldal/1,2 
 

Redmenta direktcím: 
Naprendszer_01 

 

Kémia Korunk nélkülözhetetlen 
anyagai a műanyagok 
Miből készülnek ruházatunk 
anyagai? 

https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja: f4ahw6o 

Tk. kérdések feladatok 
1.,2.,5. 
 
1-6-ig 

lefotózva elküldeni 

Biológia A kiválasztás 

https://classroom.google.
com 

 

Tk. 75-76 old. 
Fél oldal terjedelmű vázlat 
készítése.Megosztott videó 
megtekintése 
 

 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

54. óra Test (Central and 
Eastern Europe) 
55. óra Magyarország 

Classroom kód: mobqibq Redmenta gyakorlóteszt 
LearningApps tankockák az 
osztályodban 

Pénteken 11.00 órakor 
témazáró 

Földrajz A hazai ipar jelene és jövője 
 
 
 
 
 
 
Fogják látni unokáid? 

https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja:  
ymm7fdg 

Tk: 88.o-91.o 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Hmz8Ni9zO4M 

Tk.100.o-105.o 

Mf 53.o 
 
 
 
 
Mf. 63.o 
 

Mf 53.o és 63.o Határidő: 
április 5. 
 
 
 
 
 

Ének Filmzenék kurzuskód: b4isgl3 
 

 

Rajz Illúziók, Furfangos képek 
Tk.: 52-55. oldalig Tervezz egy általad 

elképzelt furfangos képet. 

Technika: tetszőleges, 
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Méret: A4 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Az állam gazdasági szerepe https://classroom.google.com
/    (Kurzuskód: h4y4hoj ) 

videó 
tankönyv 102-103.o 

teszt a classroomban 

Etika Erkölcsi döntések 
https://classroom.google.com/    
(Kurzuskód: t7oiaxr ) 

videó teszt a classroomban 

Természettudományos 
gyakorlatok Új témakör: Terepen  

Életközösségek, biológiai 
sokféleség, tápláléklánc 

A Hortobágyi Nemzeti Park 
növényei és állatai 
(videó),fajlista írása 
https://classroom.google.com/ 
kód: bwef6s6 

  

Testnevelés Futógyorsaság fejlesztése 

https://classroom.google.
com 

 

  

 

 

 

8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 54.óra Anyaggyűjtés a 
könyvtárban és az interneten 
55.óra A vélemény és a vita 

 Kód: t6d2wtf 
https://classroom.google.co
m Tk.59-63.o Tk. 66-68.o 

Mf.97.o/ 2. 98-100.5.a,b 
 
Mf.104.o/4. 

Beadandó: Mf.109./12 Word 
Hat. idő: 04.16. 

Irodalom 
 

65-66..óra:Írók a két vh. között: 
Tamási Áron élete; Ábel a 
rengetegben- részlet 
 
 Normál: 27.óra: Filmrészlet: 
Ábel a rengetegben 

Kód: o46xs3u  
https://classroom.google.co
m 
Tk. 80-85.o 
https://ok.ru/video/131682
4812115 

Mf.42.o/1 Tk.85.o/kérdések 
1-3. 
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Matematika Pont- pont függvények, 
egybevágóság, háromszögek 
egybevágósága, tengelyes 
tükrözés. 

https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja: xzhnnkr 

 

Tankönyv, munkafüzet A házi feladatot link 
formájában csatolva 
kérném. 
Témazáró: redmenta, teszt 
direktcím: témazáró 8.o 
 

Történelem A hatvanas -hetvenes évek 
Magyarországa 
 
 
 
 
 
 
 
Hétköznapok a legvidámabb 
barakkban  

https://classroom.google.co
m  

kurzuskód:bltcxmf 
Tk. 122.-126.o 
https://zanza.tv/tortenelem
/kadar-korszak/gazdasag-
es-tarsadalom-kadar-
korszakban 
 
Tk 127.o-132.o 

Mf. 67. o 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv

/tortenelem_8/lecke_04_027 

feladatai 

Vázlatírás. Határidő április 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angol normál 5D Kids  
108-111. óra https://classroom.google.co

m 

Kurrzus kódja: r7k6u5g 

TK. 60. oldal 1a, b feladatok 
63. olda 3a, 5a, b feladatok 
 
MF. 50-51. oldal 1, 2, 3, 4 
feladatok 
 

Grammar practice online: 
https://learnenglishkids.british
council.org/grammar-
practice/present-perfect-
experiences 
 
Memory games: 
https://www.memozor.com/m
emory-games/for-kids/movie-
star-wars 

Feladatok önálló javítása 

megoldókulcs alapján. 

Az eredményekről 

visszajelzést kérek a 

Classroomban 

Angol két tanítási nyelvű Time for a change Student’s book pg.96-97. 
Workbook pg.70-71 
Top grammar pg.117-118 
https://classroom.google.co
m kurzuskód: x3xemoa 

https://redmenta.com 
direktcím:8.b kéttan angol-
A.E. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=kSa-F4eXkwc (lektori 
anyag). 

A gyakorló feladat beküldési 
határideje: péntek 
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Célnyelvi civilizáció The Maori in New Zealand 
and Hungary 
Test writing 

https://classroom.google.co
m kurzuskód: pdz27rdw https://www.youtube.com/wat

ch?v=luDSbWpzWG8 

 

A témazáró dolgozat 
beküldési határideje: péntek 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

54-55. óra Creating Google 
Forms 
 

Classroom kód: uh4jnlp https://www.youtube.com/wat
ch?v=LxlfPLPI0wM 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=pyoQBaIj-M0 

Saját Google Űrlap 
készítése  
Leadási határidő: 
04.03. péntek 

Informatika normál Táblázatkezelés - haladó 
Függvények használata 3. 

https://classroom.google.co
m  
kurzuskód: pevn7u6 

A kiküldött táblázatok 
megoldása és formázása 
függvények segítségével 
(SZUM, ÁTLAG, 
KEREKÍTÉS, GYÖK) 

A kiadott feladatok 
beküldési határideje: 
04.03. péntek 
 
Az órák idején 
Messengeren elérhető 
vagyok. 

Fizika Bolygók 
https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja: lviu3md 

 

Tankönyv 76-78. oldal, 
munkafüzet 61. oldal/1,2 
 

https://www.redmenta.com/ 
direktcím: Naprendszer_01 

Kémia Korunk nélkülözhetetlen 
anyagai a műanyagok 
Miből készülnek ruházatunk 
anyagai? 

https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja: f4ahw6o 

Tk. kérdések feladatok 
1.,2.,5. 
 
1-6-ig 

lefotózva elküldeni 

Természettudományos 
gyakorlatok Új témakör: Terepen  

Életközösségek, biológiai 
sokféleség, tápláléklánc 

A Hortobágyi Nemzeti Park 
növényei és állatai 
(videó),fajlista írása 
https://classroom.google.com/ 
kód:bwef6s6 

  

Biológia A kiválasztás 

https://classroom.google.
com 

 

Tk.75-76 old. 
Fél oldalas vázlat 
készítése.Megosztott video 
megtekintése 

 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

54. óra Test (Central and 
Eastern Europe) 
55. óra Magyarország 

Classroom kód: mobqibq Redmenta gyakorlóteszt 
LearningApps tankockák az 
osztályodban 

Pénteken 11.00 órakor 
témazáró 
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Földrajz A hazai ipar jelene és jövője 
 
 
 
 
 
 
Fogják látni unokáid? 

https://classroom.google.co
m/   Kurzus kódja:  
ymm7fdg 

Tk: 88.o-91.o 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Hmz8Ni9zO4M 

Tk.100.o-105.o 

Mf 53.o 
 
 
 
 
Mf. 63.o 
 

Mf 53.o és 63.o Határidő: 
április 5. 
 
 
 
 
 

Ének Filmzenék ppt 
Kurzuskód:fgu2324 

 

Rajz illúziók, Furfangos képek 
Tk.: 52-55. oldalig Tervezz egy általad 

elképzelt furfangos képet. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Az állam gazdasági szerepe https://classroom.google.com
/    (Kurzuskód: tb6kwly ) 

videó 
tankönyv 102-103.o 

teszt a classroomban 

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

 

Testnevelés Futógyorsaság fejlesztése 

https://classroom.google.
com 

 

  

Etika Tanítások az élet tiszteletéről 
2 

Kurzus kódja: h5jrvwl rövid vélemény 
megfogalmazása 
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