
   

2020. március 23-27. 

6.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 03.23. Összefoglalás: főnév, 
melléknév, számnév 
 
03.26. Témazáró feladatlap 
írása 

Kurzus kódja 
be7uu4w 
https://classroom.google.co
m 
Tankönyv: 42-61.o 
 

Mf.90-93.o feladatai  
 
 
03.26. feladatlap.beküldése 
03.26.9:00-ig 
Külön lapon vagy a nyelvtan- 
füzetbe írva is jó lesz. 

Irodalom 03.23.Normál:Toldi 10-11:A 
mű kifejező olvasása 
03.24.Toldi 12.ének:olvasás 
03.25.12. ének:feldolgozás 
03.26.Toldi: összefoglalás 1. 

https://classroom.google.co
m 
Kurzus kódja: 4oc2s3e 
Tankönyv 154-160.o 
 

 
Mf.44.o/ 1-5. 
tk. 163./gondolkodó 1. 

 
 
 
 

Matematika Százalékszámítás a kurzus kódja:vop6hre 
 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

 

Természetismeret A tavak. A vizek és vízpartok 
élővilága. 

Classroom kód: fsf4z4z 
Tk. 102.-105. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xsm08h0uJ-8 

Mf. 90. o. 4. feladat, 92. o.4. 
feladat 
https://learningapps.org/327
8610 
https://learningapps.org/disp
lay?v=p64ejbepj19 

 

Történelem Napóleon tündöklése és 
bukása 
 
 
Forradalom az iparban és a 
mezőgazdaságban 

a kurzus kódja:gayv5ry 

TK. 127-130 o.   
 
 
Tk. 131. o-133.o 

 
https://zanza.tv/tortenelem/u
jkor-felvilagosodas-
forradalmak-es-
polgarosodas-kora/az-ipari-
forradalom-es 

 
https://www.nkp.hu/tankony
v/tortenelem_6/lecke_04_03
2 

 

Mf . 83. o 2. feladat és 
85.o 1. feladat 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xsm08h0uJ-8
https://www.youtube.com/watch?v=xsm08h0uJ-8
https://learningapps.org/3278610
https://learningapps.org/3278610
https://learningapps.org/display?v=p64ejbepj19
https://learningapps.org/display?v=p64ejbepj19
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_04_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_04_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_04_032


Angol normál Module 3. Top Skills - 
Around Africa 

google classroom 
létrehozva, belépési kód:  
x7fbefx 
 
Student’s Book 44.- 45. oldal 
feladatai 
Workbook 37. oldal feladatai 

Africa Wordwall-os feladatok 
beküldése 
S’s Book 44. oldal, 
5 válasz + 6 mondat a 
füzetbe, 
Workbook 37. oldal 
beküldeni fotón 

Angol két tanítási nyelvű 
 
 

Culture page-The USA 
 
Module 3.a-Working holidays 
 
 
Present Perfect 

Kurzuskód:72ivxtj 
Students’book 31.o 
34-35.o 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=7PnIDFdDPKQ 
 
Present Perfect practice: 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/385649/angol/present-
perfect 
 
https://www.redmenta.com/?
solve&ks_id=1152657715 
 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/955730/present-perfect-
mondat 
 

 Könnyű visszajelző teszt a 
classroomban a present 
Perfect igeidőből 

Célnyelvi civilizáció 
 

Customs in Britain Kurzuskód:72ivxtj 
 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/830791/weather-britain 
 
Prezentáció és feladatlap a 
classroomban 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/406287/inglese/british-
isles 
 

 Feleletválasztós teszt 
pénteken. 

Informatika normál Imagine: 
Összefoglalás, 
Témazáró 

Kurzuskód: brcjkvu 
 

https://learningapps.org/my
apps.php?displayfolder=235
2083 

 

Informatika két tanítási Imagine: Creating Classroom: lzmaxse Feladatok leírása Az elkészített feladatokat a 

https://www.youtube.com/watch?v=t9VJqSetpXY
https://www.youtube.com/watch?v=7PnIDFdDPKQ
https://www.youtube.com/watch?v=7PnIDFdDPKQ
https://wordwall.net/hu/resource/385649/angol/present-perfect
https://wordwall.net/hu/resource/385649/angol/present-perfect
https://wordwall.net/hu/resource/385649/angol/present-perfect
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1152657715
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=1152657715
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/955730/present-perfect-mondat
https://wordwall.net/hu/resource/830791/weather-britain
https://wordwall.net/hu/resource/830791/weather-britain
https://wordwall.net/hu/resource/406287/inglese/british-isles
https://wordwall.net/hu/resource/406287/inglese/british-isles
https://wordwall.net/hu/resource/406287/inglese/british-isles
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2352083
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2352083
https://learningapps.org/myapps.php?displayfolder=2352083
https://drive.google.com/drive/folders/1qugUOCrAxyh76Fp4xHz-NgZ_XcWyYCJN


nyelvű procedures kurzus drive mappájába kell 
feltölteni 

Technika Veszélyek a háztartásban https://classroom.google.co
m  Kurzuskód: jum4wxr 

érdekesség 
füzet 

kérdőív 

Ének A fafúvósok és rézfúvós, 
ütős hangszerek 

Kurzus kódja: kdw7pwn https://www.youtube.com/w
atch?v=owyrpPBllIQ 
https://www.youtube.com/w
atch?v=hxDoVCX3Gio 
https://www.youtube.com/w
atch?v=_SPAGRwtawk 

 

Rajz Barokk művészete 
(építészet) 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:kwumias 

XIV. Lajos viselete 

Gyűjtsd ki a szövegből, 
hogy mit illett felvennie 
XIV.. Lajosnak ahhoz, 
hogy megjelenése az 
1670-es évek divatjának 
megfelelően tökéletes 
legyen. 

Tk.: 67.oldal 

 
 
 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Térdelőrajt, váltófutás, 

távolugrás. Labdás 
gyakorlatok. 

Google classroom kurzus 
kódja: 
3plbwdh 

https://www.youtube.com/w
atch?v=kjIPLyckEFM&t=726
s     2020. 03. 20.  
https://www.youtube.com/w
atch?v=J9QL_YkcNG0
 2020. 03. 20.  
https://www.youtube.com/w
atch?v=CsIKeg01E2k 2020. 
03. 20. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=SFTHlBZrwW8   
2020. 03. 21. 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 
Leírni, mennyire megy a 
kézenállás. 

Természettudományos 
gyakorlatok Növényhatározás 

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

Virágos (gyom)növény 
keresése a kertben, 
meghatározása online 
növényhatározó alkalmazás 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://efi.kistelekmed.hu/letoltes/14_haztartasibalesetek.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1SBobx5P41XHTjXBPD8wpVfhPHl7JTrg68LA8nFFR9HU/viewform?edit_requested=true
https://www.youtube.com/watch?v=owyrpPBllIQ
https://www.youtube.com/watch?v=owyrpPBllIQ
https://www.youtube.com/watch?v=hxDoVCX3Gio
https://www.youtube.com/watch?v=hxDoVCX3Gio
https://www.youtube.com/watch?v=_SPAGRwtawk
https://www.youtube.com/watch?v=_SPAGRwtawk
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=J9QL_YkcNG0
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=CsIKeg01E2k
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h


segítségével. 
http://novenyhatarozo.info/N
övényhatározó# 
https://www.edenkert.hu/no
venydoktor/novenyvedelem/
gyomhatarozo-tavaszi-
gyom-novenyek/1593/h 

Testnevelés normál 
Játékos futó és ugró 
gyakorlatok 

Classroom 
kurzus kódja:3jbozvr 

  

Etika 
Az ember kérdez 

Google Classroom 
kurzuskód: lli4c3n 

  

 

 

  

http://novenyhatarozo.info/N
http://novenyhatarozo.info/N
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/novenyvedelem/gyomhatarozo-tavaszi-gyom-novenyek/1593/h
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/novenyvedelem/gyomhatarozo-tavaszi-gyom-novenyek/1593/h
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/novenyvedelem/gyomhatarozo-tavaszi-gyom-novenyek/1593/h
https://www.edenkert.hu/novenydoktor/novenyvedelem/gyomhatarozo-tavaszi-gyom-novenyek/1593/h


6.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

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

Tk. 56-58. old.  

Irodalom Arany János: Toldi 
- 9.ének 
- 10. ének 

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

Tk. 131-136. old. 
Tk. 138-145. old., 
munkafüzet feladatai 

 

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

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

 

Természetismeret A tavak. A vizek és vízpartok 
élővilága. 

Classroom kód: fsf4z4z 
Tk. 102.-105. oldal 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=xsm08h0uJ-8 

Mf. 90. o. 4. feladat, 92. o.4. 
feladat 
https://learningapps.org/327
8610 
https://learningapps.org/displ
ay?v=p64ejbepj19 

 

Történelem Hazánk a Habsburg 
Birodalomban. Mária Terézia 
és II. József 

 
kurzus kódja: 3w2g2tu  
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=NxN6G2sVDdM     

Tankönyv 103.o -109.o 
110.o - 114.o 
 

Házi feladat: Vázlatírás a 
megadott kérdések alapján a 
füzetbe. 
Munkafüzet 70 - 71. oldal 
kijelölt kérdései. 
Mf. 72 - 73.o kijelölt feladatai 

Angol normál Module 4d :Amazing people Kurzus kód:vtx66a2 
Tk.54-55. 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/954505/amazing-people 
 
https://www.redmenta.com/?
solve&ks_id=9223527 
 

Munkafüzet 4 d feladatai Felelet választós teszt a 
modul szavainak, 
kifejezéseinek 
alkalmazásával. 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.matekmindenkinek.hu/tananyagok/matek-6-szazalekszamitas-i-8
https://www.youtube.com/watch?v=xsm08h0uJ-8
https://www.youtube.com/watch?v=xsm08h0uJ-8
https://learningapps.org/3278610
https://learningapps.org/3278610
https://learningapps.org/display?v=p64ejbepj19
https://learningapps.org/display?v=p64ejbepj19
https://wordwall.net/hu/resource/954505/amazing-people
https://wordwall.net/hu/resource/954505/amazing-people
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=9223527
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=9223527


Angol két tanítási nyelvű Module 8b End-of-
school play 

https://classroom.google.co
m 

A kurzus kódja: xtz4ymq 

TK. 103. o. 3. feladat 

https://www.tolearnenglish.c
om/exercises/exercise-
english-2/exercise-english-
49198.php 

https://www.perfect-english-
grammar.com/so-too-
neither-either-exercise-
1.html 

MF. 78-79. o. A, B, C, D 
feladatok 

https://learnenglishkids.britis
hcouncil.org/short-
stories/macbeth 

Companion: 27. o. 8 b szavak 
  
Lektori anyag: 

https://www.freeprintable.c
om/print/free-printable-
word-search/st--patrick-s-
day-word-search 

Feladatok önálló javítása 
megoldókulcs alapján. 
Az eredményekről 
visszajelzést kérek a 
Classroomban 
 
Számonkérés március 30. 
hétfő: 8b szavak  
  

Célnyelvi civilizáció 
Revision 

https://classroom.google.co
m 

A kurzus kódja: yyvcuee 

 Témazáró: április 3. péntekig 
kitölteni 

Informatika normál Imagine: 
Összefoglalás, 
Témazáró 

Kurzuskód: brcjkvu https://learningapps.org/mya
pps.php?displayfolder=2352
083 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Imagine: Creating 
procedures 

Classroom: xfq3lg5 Feladat leírása A feladatok megoldásait a 
kurzus drive mappájába kell 
feltölteni 

Technika Veszélyek a háztartásban https://classroom.google.co
m Kurzuskód: mleb5ga 

érdekesség 
füzet 

kérdőív 

Ének A fafúvósok, rézfúvós és 
ütős hangszerek 

kurzus kódja: utudk5j https://www.youtube.com/wa
tch?v=owyrpPBllIQ 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-49198.php
https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-49198.php
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https://www.youtube.com/wa
tch?v=_SPAGRwtawk 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=hxDoVCX3Gio 

Rajz Barokk művészete 
(építészet) 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:kwumias 

XIV. Lajos viselete 

Gyűjtsd ki a szövegből, 
hogy mit illett felvennie 
XIV.. Lajosnak ahhoz, 
hogy megjelenése az 
1670-es évek divatjának 
megfelelően tökéletes 
legyen. 

Tk.: 67.oldal 

 

Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Térdelőrajt, váltófutás, 
távolugrás. Labdás 
gyakorlatok. 

Google classroom kurzus 
kódja: y65sgqb 

video_1     
video_2  
video_3  
video_4  . 

Beszámoló készítése a 
héten végzett gyakorlatokról. 
Leírni, mennyire megy a 
kézenállás. 

Fejlesztés(Hajni néni) http://altsuli.hu/fejleszto/ker

etfejleszto.html 

kurzus kódja:gm2fjhg   

Testnevelés normál 
Játékos futó és ugró 
gyakorlatok 

kurzus kódja:3jbozvr   

Természettudományos 
gyakorlatok Hogyan készítsünk 

mágnest?  

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

  

Etika 
Az ember kérdez 

Google Classroom 
kurzuskód: lli4c3n 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_SPAGRwtawk
https://www.youtube.com/watch?v=_SPAGRwtawk
https://www.youtube.com/watch?v=hxDoVCX3Gio
https://www.youtube.com/watch?v=hxDoVCX3Gio
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kjIPLyckEFM&t=726s
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https://www.youtube.com/watch?v=SFTHlBZrwW8
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/

