
   

2020. március 23-27. 

8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 03.24. Az írásjelek 
03.26. Az idézés 

https://classroom.google.co
m/ Kurzus kódjapqc2nop 
Tk.52-58. 

Mf. 84./2. 3.86.o/6.7. 
Mf.87.o/11.12. 

 

Irodalom 03.25. 03.26.Összefoglalás 
1-2.:A Nyugat írói, költői: 
Babits Mihály, Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezső, Tóth 
Árpád, Karinthy Frigyes 
-életük, munkásságuk, a 
tanult művek 
03.27.Normál: A tanult művek 
újraolvasása, ismétlése  

 Kurzus kódja: w5ncacs 

https://classroom.google.co
m Kurzus kódja: o46xs3u 
Tk.48-78.o 
https://zanza.tv/irodalom/kla
sszikus-modernseg-
realizmus-naturalizmus-
szimbolizmus-
impresszionizmus-
szecesszio 
Heni néni oldala 

Felkészülés a beadandó 
esszére: Válassz ki egy írót 
vagy költőt! Mutasd be 
röviden az életét, 
munkásságát! Elemezd a 
tanult műveit! 

Beadandó dolgozat: Word 
dokumentumként elküldeni 
 
 
Határidő: 03.30. hétfő 

Matematika Egyenletek megoldása https://classroom.google.co
m/ 
 
Kurzuskód: rhxmoyd 

Gyakorló feladatok a 
röpdolgozatra 
Redmenta.com 

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

Történelem  A forradalom győzelme 
 
 
A megtorlás 

kurzus kódja : 4r3uso7 
Tk. 70.o-74.o 
 
Tk. 110.o-115.o 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WSsm-
JzuUBM&t=397s 
Mf. 60.o  

 
Tk.114.o Összefoglaló 
kérdések megválaszolása  
Határidő:márc.29. 

Angol normál Unit 6 Lewis’s problem https://classroom.google.co
m kurzuskód:kdzfkpp 
Tankönyv 68-69.o 
Munkafüzet 54.o 
 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=5xZYFPJ0fps 

A munkafüzeti feladatok 
megoldása 
Határidő: péntek 
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Angol két tanítási nyelvű Module 6d Time to read https://classroom.google.co
m 
Kurzus kódja: y5qllre 

TK. 84-85. o. 1, 2, 3 feladatok 
Mf. 61 o. A, B, C feladatok 

Companion: 6d szavak. 32-

34 oldal 

 
Szorgalmi: fogalmazás a 
kedvenc könyvedről 
 
Lektori anyag: 
https://en.islcollective.com/en
glish-esl-
worksheets/skill/listening/sain
t-patricks-day-listening-
comprehension/86816  

ttps://www.youtube.com/watc

h?v=D1oZZ8e7p0M 

Feladatok önálló javítása 
megoldókulcs alapján. 
Az eredményekről 
visszajelzést kérek a 
Classroomban 
 
Számonkérés március 30. 
hétfő: 6d szavak  
 
Szorgalmi határideje is 
március 30. hétfő 
 

 

Célnyelvi civilizáció Budapest Sights https://classroom.google.co
m/ 
Kurzus kódja: nxrfo6k 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=hEQCkio1lq8 

 

Jövő héten összefoglalás 
jön 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Practice time Classroom kód: uh4jnlp Finish your web page about 
using the Internet safety.  

Beadási határidő: 
2020.03.27  

Informatika normál Táblázatkezelés  - haladó https://classroom.google.co
m/ 
Kurzuskód: ja3r2xa 

Függvények használata 
(SZUM, ÁTLAG, 
KEREKÍTÉS, GYÖK) 

 

Fizika A csillagok https://classroom.google.co
m/ 
Kód:: lviu3md. 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
fizika_8/lecke_04_002 
 

 

Kémia A gyufa (a tűzgyújtás 
története) 
Kőolaj, földgáz 

https://classroom.google.
com 
Kód: f4ahw6o 
 

tankönyvben 
kérdések,feladatok 
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Biológia Védekezés a kórokozók ellen 
Az immunitás 

https://classroom.google.
com 
kurzus kódja:mydpq6g 

mf.38.old 4. feladat 
39.old 6.feladat 
40.old. 2 feladat 

 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Revision of Central and 
Eastern Europe 

Classroom kód: mobqibq Drive-on lévő prezentációk Redmenta gyakorlóteszt 
LearningApps tankockák az 
osztályodban 
Jövő héten témazáró 

Földrajz Hazánk idegenforgalma 
 
 
 
 
Budapest földrajza 
 

https://classroom.google.
com 
a kurzus kódja:ymm7fdg 
Tk. 56.o-59.o 
 
 Tk. 80.-83.o 

 
 
 
 
 
Mf. 45. o 4 .f 

Munkafüzet 31.o-32 . 1-3 
feladat 
 
Hazánk tájai ppt 
 
Határidő: március 29.  
 

Ének Rómeó és Júlia c. musical Kurzus kódja: b4isgl3 https://www.youtube.com/wat
ch?v=nMBmvKscoDI – 
magyar nyelvű 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VSoVZnwE1DM – 
francia nyelvű 

 

Rajz Centrális perspektíva a kurzus kódja:gvr6mgj   

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Az állam feladatai https://classroom.google.co
m Kód: h4y4hoj 

tankönyv 
kisfilm 

kvíz 
fotó a kiértékelésről 

Etika Az ember, mint értékelő 
erkölcsi lény 

https://classroom.google.co
m Kód: t7oiaxr 

füzet fotó az elkészített feladatról 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Bioritmus vizsgálat https://classroom.google.co
m 
Kód: bwef6s6 

  

Testnevelés Keringést fokozó 
szökdellő,futó gyakorlatok 

https://classroom.google.co
m 
Kód: pd4ilsd 
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8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 03.24. Az írásjelek 
03.27. Az idézés 
 

Kurzus kódja t6d2wtf 
Tk.52-58. 

Mf. 84./2. 3.86.o/6.7. 
Mf.87.o/11.12. 

 

Irodalom 
 

03.23. 03.25.Összefoglalás 
1-2.:A Nyugat írói, költői: 
Babits Mihály, Juhász Gyula, 
Kosztolányi Dezső, Tóth 
Árpád, Karinthy Frigyes 
-életük, munkásságuk, a 
tanult művek  
03.27.Normál: A tanult művek 
újraolvasása, ismétlése  
 

https://classroom.google.co
m Kurzus kódja: o46xs3u 
Tk.48-78.o 
https://zanza.tv/irodalom/kla
sszikus-modernseg-
realizmus-naturalizmus-
szimbolizmus-
impresszionizmus-
szecesszio 
Heni néni oldala 

Felkészülés a beadandó 
esszére: Válassz ki egy írót 
vagy költőt! Mutasd be 
röviden az életét, 
munkásságát! Elemezd a 
tanult műveit! 

 
Beadandó dolgozat: Word 
dokumentumként elküldeni 
 
 
Határidő: 03.30. hétfő 
 

Matematika Algebra https://classroom.google.co
m 
Kód: xzhnnkr 

A tankönyv és a munkafüzet 
gyakorló feladatai. 

 

Történelem A megtorlás 
 
 
 
 
A Kádár rendszer első évei 

https://classroom.google.co
m 
a kurzus kódja: bltcxmf  
Tk. 110.o-115.o 

 
Tk. 117.-121.o 

Mf. 60.o  
 
 
 
 

Mf. 65. o 10. feladat 

Tk.114.o Összefoglaló 
kérdések megválaszolása  
Határidő:márc.29. 
 

Angol normál Unit 5 C: Making people 
aware 

https://classroom.google.co
m 
Kurrzus kódja: r7k6u5g 

TK: 60-61. o 1, 2, 3 feladatok 
MF: 48-49 o. 1, 2, 3 feladatok 
Workbook p.78/5c szavakat 
megtanulni 
ttps://www.youtube.com/watc
h?v=mB7y4l0KQ78 
 

Feladatok önálló javítása 
megoldókulcs alapján. 
Az eredményekről 
visszajelzést kérek a 
Classroomban 
 
Számonkérés március 30. 
hétfő: 5c szavak és Present 
Perfect Tense  
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Angol két tanítási nyelvű Unit 7: Good looks https://classroom.google.co
mokurzuskód:x3xemoa 
Tankönyv 94-95.o 
Munkafüzet 68-69.o 
Top grammar 111-112.o 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=rdldHdDMXDA 

Munkafüzet feladatainak 
megoldása 
Határidő: péntek 

Célnyelvi civilizáció Preparation for the test https://classroom.google.co
m kurzuskód:pd27rdw  
 

 
https://www.youtube.com/res
ults?search_query=unesco+h
eritage+sites+in+hungary 

Témazáró feladatlap 
kitöltése 
Határidő: péntek 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Practice time Classroom kód: uh4jnlp Finish your web page about 
using the Internet safety.  

Beadási határidő: 
2020.03.27  

Informatika normál Táblázatkezelés  - haladó Kurzuskód: pevn7u6 Függvények használata 
(SZUM, ÁTLAG, 
KEREKÍTÉS, GYÖK) 

 

Fizika A csillagok https://classroom.google.co
m/ 
Kód:: lviu3md 
 

A tankönyv és a munkafüzet 
feladatai. 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
fizika_8/lecke_04_002 

 

Kémia A gyufa (a tűzgyújtás 
története) 
Kőolaj, földgázzt 

https://classroom.google.
com 
Kód: f4ahw6o 
 

tankönyvben 
kérdések,feladatok 

 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Bioritmus vizsgálat (a múlt 
heti folytatása) 

https://classroom.google.co
m 
Kód:bwef6s6 

 

  

Biológia Védekezés a kórokozók ellen 
az immunitás 

https://classroom.google.
com 
kurzus kódja:mydpq6g 
 

Mf. 38.old 4 feladat 
39.old. 6.feladat 
40.old. 2.feladat 

kész feladatok fotóit 
feltölteni classroomba 
üzenetként 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Revision of Central and 
Eastern Europe 

Classroom kód: mobqibq Drive-on lévő prezentációk Redmenta gyakorlóteszt 
LearningApps tankockák az 
osztályodban 
 
Jövő héten témazáró 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rdldHdDMXDA
https://www.youtube.com/watch?v=rdldHdDMXDA
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=unesco+heritage+sites+in+hungary
https://www.youtube.com/results?search_query=unesco+heritage+sites+in+hungary
https://www.youtube.com/results?search_query=unesco+heritage+sites+in+hungary
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_04_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_8/lecke_04_002
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Földrajz Hazánk idegenforgalma 
 
 
 
 
Budapest földrajza 

https://classroom.google.
com 
a kurzus kódja:ymm7fdg 
Tk. 56.o-59.o 
 
 Tk. 80.-83.o 

 
 
 
 
 
Mf. 45. o 4 .f 

Munkafüzet 31.o-32 . 1-3 
feladat 
 
Hazánk tájai ppt 
 
Határidő: március 29.  
 
 

Ének Rómeó és Júlia c. musical Kurzus kódja:fgu2324 

 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=nMBmvKscoDI – 
magyar nyelvű 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VSoVZnwE1DM – 
francia nyelvű 

 

Rajz Centrális perspektíva a kurzus kódja: gvr6mgj   

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Az állam feladatai 
https://classroom.google.co
m Kód: tb6kwly 

tankönyv 
kisfilm 

kvíz 
fotó a kiértékelésről 

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

fejleszto.html 

kurzus kódja:gm2fjhg    

Testnevelés Keringést fokozó szökdellő , 
futó gyakorlatok 

https://classroom.google.co
m 
Kód: pd4ilsd 

  

Etika Tanítás az élet tiszteletéről Google Classroom 
kurzuskód: h5jrvwl 
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