
   

2020. március 23-27. 

7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv  
Mondatelemzés 
gyakorlás 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: vekbe2y 
 

tankönyv és munkafüzet 
feladatai 
 

 

Irodalom Petőfi Sándor forradalmi 
költészete 

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

Tk. 65-74. old.   

Matematika 1.   Törtegyütthatós 
egyenletek és 
egyenlőtlenségek 
megoldása. 
2.   Szöveges feladatok 
törtegyütthatós egyenletek 
és egyenlőtlenségekkel 
kapcsolatban. 
3.   Egyenletek és 
egyenlőtlenségek grafikus 
megoldása. 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: ekj2mjr 

1.   Tk.: 169. oldal „B” 13 „a-
b-c „feladatok 

Tk.: 170. oldal „B” 20 „a-b-c” 
feladatok 

2.   Munkafüzet 51. oldal „B” 
1-2 feladatok 

3.   Tk.:  178.oldal „B” 24 „a-
b-c” feladatok 

 

Történelem Az első világháborút követő 
békerendszer összeomlása 
 
 
Összefoglalás 

a kurzus kódja: ioztqrp 
TK. 133.o-136.o 
 
 
Tk. 137 .o 

https://zanza.tv/tortenelem/je
lenkor-europa-es-vilag-ket-
vilaghaboru-
kozott/nemzetkozi-politika-
az-1930-evekben 

Tk. 136. o : Összefoglaló 
kérdések 
 
 
Mf. 76.o-79.o határidő: 
márc.29. 

Angol normál Module 3 
Preparation for the test 

https://classroom.google.co
m kurzuskód:qb3adtn  
Munkafüzet, nyelvtani 
gyakorló  125.o 

 Power point készítése : Me 
and my country 
péntekre 
Témazáró: pénteki határidő 
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Angol két tanítási nyelvű Module 8c Way up high https://classroom.google.co
m Kurzus kódja: 7u2ahol 

TK. 102-103. oldal 1, 2, 3 
feladatok 
Mf. 83. olda A, C feladatok 
Companion: 8c szavak 
27/28. oldal 
 
Lektori anyag: 

http://allfreeprintable.com/
st-patricks-day-word-
search-puzzle 

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

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

 

Témazáró: április 3. péntekig 
kitölteni 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

53. óra Information 
Management 
 
54. óra Credible source of 
information  

Classroom kód: ywtjhox Drive: Information 
Management folder 

Learningapps tankocka az 
osztályodban 
Beadandó: 1 db Word 
dokumentum (Credible 
websites) 

Informatika normál Szövegszerkesztés 
Összefoglalás - Témazáró 

https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: jwtd2rk 
 

Gyakorlás a témazáróra: 
socrative.com 

03.26. Témazáró 
 
Elmélet - online teszt 
socrative.com 
 
Gyakorlat - forrásállomány 
formázása Word 2016-ban 

Fizika 47. óra 
A magas és mély hangok 
48. óra 
Hullámok a természetben 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód: 7mxuwnp 
 

A 2 pdf-ben jelölt anyag 
tanulmányozása, videók 
megtekintése. 
Mf. 70. o. 5., 7. és 8. 
Mf. 72. o. 1. és 2. 
okostankönyv  

A megoldáshoz, ha nem boldogulsz, 
használd a feltöltött megoldókulcsot! 
pénteken  
(rövid esszé elkészítése internetes 
gyűjtés alapján)  
kedden a tanóra idején elérhető 
vagyok: https://hangouts.google.com/ 
 

Kémia Az atomok 
elektronszerkezete 

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

tk.  feladatlap 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Életrajz készítés (a múlt heti 
folytatása) 

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

  

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://allfreeprintable.com/st-patricks-day-word-search-puzzle
http://allfreeprintable.com/st-patricks-day-word-search-puzzle
http://allfreeprintable.com/st-patricks-day-word-search-puzzle
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://socrative.com/
http://socrative.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_06_004
https://hangouts.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Biológia A térítői öv élővilága. A 
trópusi termelés. 

Classroom kód:3z2s2y4 
Tk. 95.-102.o. 
https://videa.hu/videok/film-
animacio/sivatagi-show-hd-
1974-sivatag-
LRz1c43RAkXqJ9fD 

https://learningapps.org/585
4835 
Tetszőleges étel/ital 
készítése a könyvben 
szereplő, a trópusokról 
származó alapanyag 
felhasználásával, fotó 
készítése és feltöltése. 

 

Földrajz két tanítási nyelvű Pacific Islands Classroom kód: h3kuuto Drive: Australia folder 3 db Wordwall feladat 
1 db LearningApps tankocka 

Földrajz normál Afrika mezőgazdasága Classroom kód:uiqitxm 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_004 

Tk. 100. o. 1. fea. 

Technika A varrógép https://classroom.google.co
m Kurzuskód: l32zydm 

Szabó, varró 
füzet 

fotó az elkészült munkáról 

Ének Bánk bán c. opera Kurzus kódja: vf6sle3 https://www.youtube.com/wa
tch?v=SXYqIKDjS0M&list=R
Dr2sWQgCW7Wc&index=5 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yqWvZ4oaxUM 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=fNpMZtKHZGE 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1F1GhbrCWjI 
 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=g9TK0ueQRZg 
 

 

Rajz Textúra és faktúra https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:vgvahxq 

Faktúra készítés 

Készíts tetszőleges 
témában, tetszőleges 
technikával rajzot a 
meghatározott jellemzők 
(kislexikon) alapján A 5 –ös 
méretben. 
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Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Kockázatok https://classroom.google.co
m Kurzuskód: 6fc5gqz 

tankönyv 
rajzfilm 
 

kvíz 
fotó a kiértékelésről 

Testnevelés 
 

Erősítés otthoni edzésterv 
alapján, zenés gimnasztika 

Classroom kód: 5jd2qq3 https://play.google.com/store

/apps/details?id=homeworko

ut.homeworkouts.noequipme

nt 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=TCcWKlecRHE&t=54

2s 

Visszajelzés a 
tapasztalatokról 

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

etfejleszto.html 

gm2fjhg   
 

Etika Családi mozaik Google Classroom 
kurzuskód: zfbt26m 
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7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv Mondatelemzés 
gyakorlás 
 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: vekbe2y 
 

tankönyv és munkafüzet 
feladatai 

 

Irodalom Petőfi Sándor forradalmi 
költészete 

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

Tk. 65-74. old.   

Matematika Egyenletek, 
egyenlőtlenségek 
megoldása mérlegelvvel 

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

Gyakorló feladatok a 
röpdolgozatra 
Redmenta.com 

03.27. Röpdolgozat az 
egyenletekből. 
 
Online teszt: 
Redmenta.com 

Történelem Az első világháborút követő 
békerendszer összeomlása 
 
 
Összefoglalás 

a kurzus kódja: p564xzl 
TK. 133.o-136.o 
 
 
Tk. 137 .o 
 

https://zanza.tv/tortenelem/je
lenkor-europa-es-vilag-ket-
vilaghaboru-
kozott/nemzetkozi-politika-
az-1930-evekben 

Tk. 136. o : Összefoglaló 
kérdések 
 
 
Mf. 76.o-79.o határidő: 
márc.29. 

Angol normál Module 3 
Preparation for the test 

https://classroom.google.co
m kurzuskód:i27tvmh 
Munkafüzet nyelvtani 
gyakorló 125.o 
 

 Power Point bemutató:Me 
and my country 
határidő:péntek 
Témazáró:határidő:péntek 
 

Angol két tanítási nyelvű Module 2a By sea 
 
Past Simple/Past 
Progressive 

Kurzuskód:3742k7x 
Students’ book 22-23 
Workbook Module 2a 
feladatok 
Nyelvtani gyakorlás: 
https://www.redmenta.com/?
solve&ks_id=1596133163 
 

 Felelet választós teszt a két 
igeidőből pénteken. 
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Célnyelvi civilizáció States of the USA Kurzuskód:3742k7x 
https://wordwall.net/hu/resou
rce/561257/inglese/states-
usa 

 Project feladat: Egy 
választott amerikai 
nagyváros bemutatása, 
szabadon választott digitális 
technika 
alkalmazásával,például, ppt, 
vagy prezi, esetleg képekkel 
illusztrált dokumentum, video 
készítése. 
A kreatívabbak a Story 
Visualizer alkalmazásával 
készíthetnek a választott 
nagyvárosban játszódó 
képregényt. 
 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

53. óra Information 
Management 
 
54. óra Credible source of 
information  

Classroom kód: ywtjhox Drive: Information 
Management folder 

Learningapps tankocka az 
osztályodban 
Beadandó: 1 db Word 
dokumentum (Credible 
websites) 

Informatika normál Szövegszerkesztés 
Összefoglalás - Témazáró 

https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: axbdhgi  
 

Gyakorlás a témazáróra: 
socrative.com 

03.26. Témazáró 
 
Elmélet - online teszt 
socrative.com 
 
Gyakorlat - forrásállomány 
formázása Word 2016-ban 
 

Fizika 47. óra 
A magas és mély hangok 
48. óra 
Hullámok a természetben 

https://classroom.google.co
m/ 
Kód: 7mxuwnp 

A 2 pdf-ben jelölt anyag 
tanulmányozása, videók 
megtekintése. 
Mf. 70. o. 5., 7. és 8. 
Mf. 72. o. 1. és 2. 
okostankönyv  
 

A megoldáshoz, ha nem boldogulsz, 
használd a feltöltött megoldókulcsot! 
pénteken  
(rövid esszé elkészítése internetes 
gyűjtés alapján)  
kedden a tanóra idején elérhető 
vagyok: https://hangouts.google.com/ 
 

Kémia Az atomok 
elektronszerkezete 

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

tankönyv feladatlap 
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Biológia A térítői öv élővilága. A 
trópusi termelés. 

Classroom kód:3z2s2y4 
Tk. 95.-102.o. 
https://videa.hu/videok/film-
animacio/sivatagi-show-hd-
1974-sivatag-
LRz1c43RAkXqJ9fD 

https://learningapps.org/585
4835 
Tetszőleges étel/ital 
készítése a könyvben 
szereplő, a trópusokról 
származó alapanyag 
felhasználásával, fotó 
készítése és feltöltése. 
 

 

Földrajz két tanítási nyelvű Pacific Islands Classroom kód: h3kuuto Drive: Australia folder 3 db Wordwall feladat 
1 db LearningApps tankocka 

Földrajz normál Afrika mezőgazdasága Classroom kód:uiqitxm https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_004 

Tk. 100. o. 1. fea. 

Technika A varrógép https://classroom.google.co
m : Kód: 7kvlrsj 

Szabó, varró 
füzet 
 

fotó az elkészült munkáról 

Ének Bánk bán Kurzus kódja: r2w65by https://www.youtube.com/wa
tch?v=SXYqIKDjS0M&list=R
Dr2sWQgCW7Wc&index=5 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=yqWvZ4oaxUM 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1F1GhbrCWjI 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=g9TK0ueQRZg 
 

 

Rajz Textúra és faktúra https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja:vgvahxq 

Faktúra készítés 

Készíts tetszőleges 
témában, tetszőleges 
technikával rajzot a 
meghatározott jellemzők 
(kislexikon) alapján A 5 –
ös méretben. 
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Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Kockázatok https://classroom.google.co
m Kód: hgqotgu 

tankönyv 
rajzfilm 

kvíz 
fotó a kiértékelésről 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Életrajz készítés (a múlt heti 
folytatása) 

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

  

Testnevelés Felső végtag izomerejének 
fejlesztése,teljes átmozgatás 

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

Önálló erőfejlesztő 
gyakorlatok,a megosztott 
videók segítségével 

 

Etika Ismétlés 
Felkészülés az otthoni 
munkára 

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

Hallgassátok meg a csatolt 
zenét - úgy ahogy szoktuk 
órán! 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OM49ViekiYY 
 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.penziranytu.hu/sites/default/files/tananyag/tankonyv/Kuldetesek%20a%20penz%20vilagaban%20tankonyv.pdf%20)
https://www.youtube.com/watch?v=IjH_qK7sTNg&list=PLbJ7uiKPH8KSHw9X19oKNCbLOzcghNtcJ&index=2
https://www.pontvelem.hu/jatekbank/kitoltes?feladatsor_id=148
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.youtube.com/watch?v=OM49ViekiYY
https://www.youtube.com/watch?v=OM49ViekiYY

