
   

2020. április 6-17.  
Hétfő, kedd szerda, ...tavaszi szünet..., szerda, csütörtök, péntek  

 

7.a 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 56. óra Gyakorlás 
57. óra Gyakorlás 

Kurzus kódja: vekbe2y Szókereső - húsvét 

 

nincs beadandó 

Irodalom 57. óra Szövegértés 
58. óra Szövegértés 

Kurzus kódja: jifqnug Szövegértés: 

Virágvasárnap 

húsvét - wikipédia 

versírás 

határidő: április 17. 

Matematika 

Óraszám: 111-114 óra 

A következő két hétben 

az egyenletekkel 

foglalkozunk 

Témakör: Egyenletek, 
egyenlőtlenségek 

Anyag  Ismétlés 

Tk: 156-159. oldalig, 
kidolgozott feladatok 
áttekintése: 1,2,3,4 
feladatok 

Tk: 162-163. oldalig, 
kidolgozott feladatok 
áttekintése: 1,2,3 
feladatok 

kurzus kód: ekj2mjr Az alábbi feladatokat 
oldjátok meg, de azokat 
nem kell fotózni, mert 
amikor lezárod, a feladatot 
a program megküldi 
nekem az eredményt. 

  

max. 5-ször 
próbálkozhatsz a 
feladatok megoldásával, 
azonban ezen belül nincs 
időkorlát! 

  

https://redmenta.com/?sol
ve&ks_id=1678957818 

 

https://learningapps.org/display?v=pps34cevt20
https://archivum.szitakoto.com/folyoiratcikk.php?cikk=353
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1678957818
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1678957818


Tk: 165-166. oldalig, 
kidolgozott feladatok 
áttekintése: 1,2,3 
feladatok 

Tk: 167-168. oldalig, 
kidolgozott feladatok 
áttekintése: 4,5 feladatok 

 

  

https://redmenta.com/?sol
ve&ks_id=1065185490 

 

Történelem Forradalom és kommunista 
diktatúra 
 
 

https://classroom.google.co 
m kurzuskód:ioztqrp  
 
Tk 140. o-145.o 

https://www.nkp.hu/tankony

v/tortenelem_7/lecke_04_02

1 

https://www.nkp.hu/tankony

v/tortenelem_7/lecke_04_02

3 

 

Mf. 80. o 1.f 81. o 4.-7.o https://www.nkp.hu/tankony

v/tortenelem_7/lecke_04_02

1 

Összefoglaló kérdések. 

Határidő: április 17. 

 

 

 

Angol normál Grammar: could Student’s book pg. 49. 
Workbook pg. 42-43.126-
128.https://classroom.google
.com kurzuskód: qb3adtn 

https://redmenta.com  A gyakorló feladat és a 
füzetben lévő feladatok 
beküldési határideje: április 
17. péntek 

Angol két tanítási nyelvű 131-136. óra 
8 Top Skills: For fun  
Portfolio 
 

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

TK: 106-107. oldal 2 A, B, 3 
A, B 
La Tomatina Festival: 
Hundreds Of Tons Of 
Tomatoes Are Used As 
Ammo In Spain's Tomatina 
Festival 
 
Flying Tomatoes, World's 
Largest Food Fight 
MF: 86/A 
Portfolio: The world’s tallest 

8d Vocabulary test és 
Portfolio határideje: április 
17-ig péntekig csatolni a 
Classroomban 

https://redmenta.com/?solve&ks_id=1065185490
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1065185490
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_023
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_023
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_023
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
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=U_6NRddULq4
https://www.youtube.com/watch?v=U_6NRddULq4
https://www.youtube.com/watch?v=U_6NRddULq4
https://www.youtube.com/watch?v=U_6NRddULq4
https://www.youtube.com/watch?v=xdMzMdfDJ1A
https://www.youtube.com/watch?v=xdMzMdfDJ1A


buildings/A competition for 
charity 
Companion: 28. oldal 8d 
vocabulary 
Lektori anyag: 
April Fools | A Conversation 
about April Fool's Day 
  
We Are a Family | Jack 
Hartmann 
 
APRIL FOOLS PRANKS!! 
   
We are family 

Célnyelvi civilizáció 29. óra 
History: the Civil War 

https://classroom.google.co

m Kurzus kód: 6miaeuw 

Yankee Doodle: 
Yankee Doodle (Lyrics) 
Confederate Song: 
Confederate Song - I Wish I 

Was In Dixie Land (with 

lyrics) 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

57-58. óra Viruses and 
Malware 
 

Classroom kód: ywtjhox  Drive: Information 
Management folder  

Learningapps tankocka az 
osztályodban  
 

Informatika normál 52-53. Weblapszerkesztés https://classroom.google.com/ 
Kurzuskód: jwtd2rk 

 

https://www.webnode.hu/tud
astar/ 

 

Fizika 52. óra: A fény terjedése 
53. óra: A fény 
visszaverődése 
 

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

A tanórákhoz kapcsolódó 
pdf anyagok áttekintése. 
Mf. 76. oldal 1. és  5. 
és 
Tk. 99. o. 2. kísérlet 
Mf. 77. oldal 6. 

A megoldáshoz, ha nem 
boldogulsz, használd a feltöltött 
munkafüzet megoldókulcsot! 
A jelölt időszakra nincs 
beadandó. 
Pénteken a tananyag 
feldolgozásához a webex 
meeting felületén segítséget 
nyújtok.  

Kémia Elektronszerkezet  
 
 
Feltárul az elemek 
rendszere (a periódusos r.) 

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

(röpdolgozat) 
 
 
Tk. + gyakorló feladatlapot 
küldök 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZEb9i__AeU
https://www.youtube.com/watch?v=LZEb9i__AeU
https://www.youtube.com/watch?v=foptl0BeXnY
https://www.youtube.com/watch?v=foptl0BeXnY
https://www.youtube.com/watch?v=hOezqiFdtZk
https://www.youtube.com/watch?v=XwLjtilAZDQ
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=niD-AKpAJNc
https://www.youtube.com/watch?v=5OKdbc0DYpM
https://www.youtube.com/watch?v=5OKdbc0DYpM
https://www.youtube.com/watch?v=5OKdbc0DYpM
https://www.webnode.hu/tudastar/
https://www.webnode.hu/tudastar/
https://classroom.google.com/
https://www.webex.com/
https://www.webex.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Természettudományos 
gyakorlatok 

Gyógynövények-
fűszernövények folytatás 

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

  

Biológia 55. óra A meleg mérsékelt 
öv élővilága 
56. óra A valódi mérsékelt 
öv élővilága I. 
57. óra A valódi mérsékelt 
öv élővilága II. 

https://classroom.google.co
m 
kód: 3z2s2y4 
Tk.:105.-114. oldal 
http://jankay-
biologia.hu/wp/2018/10/09/a-
mediterran-elovilaga-
videotanar/ 

https://learningapps.org/272
2486 
https://learningapps.org/783
5153 
 

Az elmúlt két hétben 
készített PowePoint vagy 
Google Diák bemutatók 
ellenőrzése, megbeszélése 

Földrajz két tanítási nyelvű 28. óra Témazáró Classroom kód: h3kuuto  Az ismétléshez: 
●  a Drive-on lévő 

térképeket, 
prezentációkat 

●  redmenta gyakorlás 

● wordwall_1 

● wordwall_2 

● Australia tankocka 
mátrix a LearningApps 
osztályban! 

Redmenta teszt április 8. 
szerda 11.00 óra 

Földrajz normál 28. óra Ausztrália földrajza 
 
 
29. óra A sarkvidékek 
földrajza 

https://classroom.google.com/  
Kód: uiqitxm 
Tk. 108-111. o. 
Tk.112-115. o. 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_006 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_007 

 

Technika Összefoglalás, gyakorlás 
https://classroom.google.com/  
(Kurzuskód: l32zydm ) 

gyakorló feladatok classroomban összefoglaló 
lap kitöltése (űrlap) 

Ének Chopin élete és 
munkássága 

Kurzus kód: vf6sle3 zenehallgatási anyag 
youtubon 

feladatlap 

Rajz Játék a formákkal Kurzus kód: vgvahxq 

Tárgy és környezetkultúra 

Kutakodj az interneten! 

Tárgyak rajzolása 

Rajzolj olyan tárgykát, 
amelyeket hasznosnak 
találsz egy családi 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://jankay-biologia.hu/wp/2018/10/09/a-mediterran-elovilaga-videotanar/
http://jankay-biologia.hu/wp/2018/10/09/a-mediterran-elovilaga-videotanar/
http://jankay-biologia.hu/wp/2018/10/09/a-mediterran-elovilaga-videotanar/
http://jankay-biologia.hu/wp/2018/10/09/a-mediterran-elovilaga-videotanar/
https://learningapps.org/2722486
https://learningapps.org/2722486
https://learningapps.org/7835153
https://learningapps.org/7835153
https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=767907042
https://wordwall.net/play/1126/201/943
https://wordwall.net/play/983/362/305
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_007
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/8386066


otthonban. 

Készíts kompozíciót. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A4 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

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

videó classroomban órai munka 
(űrlap) kitöltése 

Testnevelés 
 

Sportlétrás gyakorlatok 
Játékos erősítő gyakorlatok 

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

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Dlz8qJoON18 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=bvEZRw6QNXs&fbcli

d=IwAR1lQT5PHm-

lrxyhQwCKPUM7xWw-

jeYD015gAO0Q5a8DQkC5B

L3Lh9FH0Qc 

 

 

Beszámoló a 
tapasztalatokról 

Fejlesztés(Hajni néni) Fejlesztő, logikai feladatok classroom:gm2fjhg 
https://www.kfki.hu/~merse/f
ejtoro_feladvanyok.html 
 
https://www.storyboardthat.c
om/hu/storyboard-
k%c3%a9sz%c3%adt%c5%
91 
 

  
 

Etika Élet zengi be az iskolát https://www.nkp.hu/tankonyv

/etika_7/lecke_03_019 

Google tanterem 

Kurzus kódja: zfbt26m 

  

 
 

https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s4yMKHB8KJc
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Dlz8qJoON18
https://www.youtube.com/watch?v=Dlz8qJoON18
https://www.youtube.com/watch?v=bvEZRw6QNXs&fbclid=IwAR1lQT5PHm-lrxyhQwCKPUM7xWw-jeYD015gAO0Q5a8DQkC5BL3Lh9FH0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=bvEZRw6QNXs&fbclid=IwAR1lQT5PHm-lrxyhQwCKPUM7xWw-jeYD015gAO0Q5a8DQkC5BL3Lh9FH0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=bvEZRw6QNXs&fbclid=IwAR1lQT5PHm-lrxyhQwCKPUM7xWw-jeYD015gAO0Q5a8DQkC5BL3Lh9FH0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=bvEZRw6QNXs&fbclid=IwAR1lQT5PHm-lrxyhQwCKPUM7xWw-jeYD015gAO0Q5a8DQkC5BL3Lh9FH0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=bvEZRw6QNXs&fbclid=IwAR1lQT5PHm-lrxyhQwCKPUM7xWw-jeYD015gAO0Q5a8DQkC5BL3Lh9FH0Qc
https://www.youtube.com/watch?v=bvEZRw6QNXs&fbclid=IwAR1lQT5PHm-lrxyhQwCKPUM7xWw-jeYD015gAO0Q5a8DQkC5BL3Lh9FH0Qc
https://www.kfki.hu/~merse/fejtoro_feladvanyok.html
https://www.kfki.hu/~merse/fejtoro_feladvanyok.html
https://www.storyboardthat.com/hu/storyboard-k%c3%a9sz%c3%adt%c5%91
https://www.storyboardthat.com/hu/storyboard-k%c3%a9sz%c3%adt%c5%91
https://www.storyboardthat.com/hu/storyboard-k%c3%a9sz%c3%adt%c5%91
https://www.storyboardthat.com/hu/storyboard-k%c3%a9sz%c3%adt%c5%91
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/lecke_03_019
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/lecke_03_019


7.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 55. óra Gyakorlás 
56. óra Gyakorlás 

Kurzus kódja: vekbe2y Szókereső - húsvét 

 

nincs beadandó 

Irodalom 56. óra Szövegértés 
57. óra Szövegértés 

Kurzus kódja: jifqnug Szövegértés: 

Virágvasárnap 

húsvét - wikipédia 

versírás 

határidő: április 17. 

Matematika 111-114. óra  
Szöveges feladatok 
megoldása egyenlettel, 
egyenlőtlenséggel 

Kurzuskód: evurss5 https://redmenta.com  
 
Tk. 
172.o. 2. példa átolvasása 
 
174.o. 38. b,e 
175.o. 41. b,c 

Hétfőnként 9:00-tól 
videóchat a tananyag 
megbeszélésére. 
 
 

Történelem Forradalom és kommunista 
diktatúra 
 
Vörös terror, vörös diktatúra 
 

https://classroom.google.co 
m kurzuskód: p564xzl;  
 

https://www.nkp.hu/tankony

v/tortenelem_7/lecke_04_02

1 

https://www.nkp.hu/tankony

v/tortenelem_7/lecke_04_02

3 

 

Mf. 80. o 1.f 81. o 4.-7.o https://www.nkp.hu/tankony

v/tortenelem_7/lecke_04_02

1 

 

Összefoglaló kérdések. 

Határidő: április 17. 

Angol normál Grammar: could Student’s book pg. 49. 
Workbook pg. 42-43. 126-
128. 
https://classroom.google.co
m kurzuskód: i27tvmh 

https://redmenta.com  A gyakorló feladat és a 
füzetben lévő feladatok 
beküldési határideje: április 
17. péntek  

Angol két tanítási nyelvű 131-136. óra Kurzuskód:3742k7x Peter Rabbit - Easter Special  

https://learningapps.org/display?v=pps34cevt20
https://archivum.szitakoto.com/folyoiratcikk.php?cikk=353
https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%BAsv%C3%A9t
https://redmenta.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_023
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_023
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_023
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_04_021
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY


Reading and listening 
comprehension. 
Building up vocabulary. 
Szövegértés, hallás utáni 
szövegértés, és szókincs 
bővítő feladatok 

 Online feladatok a videóhoz 
a classroomban. 
Lektori: April’s fool day 
April's fool day 
Song about family 

| Easter Bunnies | Cartoons 
for Kid 
Celebrating Easter in the 
USA 

Célnyelvi civilizáció April’s fool day Kurzuskód:3742k7x video és feladatlap a 
classroomban 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

57-58. óra Viruses and 
Malware 
 

Classroom kód: ywtjhox  Drive: Information 
Management folder  

Learningapps tankocka az 
osztályodban  
 

Informatika normál Weblapszerkesztés https://classroom.google.com/ 
Kurzuskód: jwtd2rk 

 

https://www.webnode.hu/tud
astar/ 

 

Fizika 52. óra: A fény terjedése 
53. óra: A fény 
visszaverődése 
 

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

A tanórákhoz kapcsolódó 
pdf anyagok áttekintése. 
Mf. 76. oldal 1. és  5. 
és 
Tk. 99. o. 2. kísérlet 
Mf. 77. oldal 6. 

A megoldáshoz, ha nem 
boldogulsz, használd a feltöltött 
munkafüzet megoldókulcsot! 
A jelölt időszakra nincs 
beadandó. 
Pénteken a tananyag 
feldolgozásához a webex 
meeting felületén segítséget 
nyújtok.  

Kémia Elektronszerkezet  
 
 
Feltárul az elemek 
rendszere (a periódusos r.) 

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

(röpdolgozat) 
 
 
Tk. + gyakorló feladatlapot 
küldök 

 

Biológia 55. óra A meleg mérsékelt 
öv élővilága 
56. óra A valódi mérsékelt 
öv élővilága 

https://classroom.google.co
m 
kód: 3z2s2y4 
Tk.:105.-114. oldal 
http://jankay-
biologia.hu/wp/2018/10/09/a-
mediterran-elovilaga-
videotanar/ 

https://learningapps.org/272
2486 
https://learningapps.org/783
5153 
 

Az elmúlt két hétben 
készített PowePoint vagy 
Google Diák bemutatók 
ellenőrzése, megbeszélése 

Földrajz két tanítási nyelvű 28. óra Témazáró Classroom kód: h3kuuto  Az ismétléshez: Redmenta teszt április 8. 
szerda 11.00 óra 

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHMZQrPnSsjVsRrZVxKRJMHpDq?projector=1
https://www.youtube.com/watch?v=XwLjtilAZDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHMZSBHthRsdpWfFcVWJvjNrxB?projector=1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHMZSBHthRsdpWfFcVWJvjNrxB?projector=1
https://www.webnode.hu/tudastar/
https://www.webnode.hu/tudastar/
https://classroom.google.com/
https://www.webex.com/
https://www.webex.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://jankay-biologia.hu/wp/2018/10/09/a-mediterran-elovilaga-videotanar/
http://jankay-biologia.hu/wp/2018/10/09/a-mediterran-elovilaga-videotanar/
http://jankay-biologia.hu/wp/2018/10/09/a-mediterran-elovilaga-videotanar/
http://jankay-biologia.hu/wp/2018/10/09/a-mediterran-elovilaga-videotanar/
https://learningapps.org/2722486
https://learningapps.org/2722486
https://learningapps.org/7835153
https://learningapps.org/7835153


●  a Drive-on lévő 
térképeket, 
prezentációkat 

●  redmenta gyakorlás 

● wordwall_1 

● wordwall_2 

● Australia tankocka 
mátrix a LearningApps 
osztályban! 

Földrajz normál 28. óra Ausztrália földrajza 
 
 
29. óra A sarkvidékek 
földrajza 

https://classroom.google.com/  
Kód: uiqitxm 
Tk. 108-111. o. 
Tk.112-115. o. 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_006 
 
https://www.nkp.hu/tankonyv
/foldrajz_7/lecke_04_007 

 

Technika Összefoglalás, gyakorlás 
https://classroom.google.com/  

(Kurzuskód: 7kvlrsj ) 

gyakorló feladatok classroomban összefoglaló 
lap kitöltése (űrlap) 

Ének Chopin élete és 
munkássága 

Kurzus kód: r2w65by 

 

zenehallgatási anyag 
youtubon 

feladatlap 

Rajz Játék a formákkal Kurzus kód: vgvahxq 

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 

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

videó classroomban órai munka 
(űrlap) kitöltése 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Gyógynövények-
fűszernövények folytatás 

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

  

https://www.redmenta.com/?solve&ks_id=767907042
https://wordwall.net/play/1126/201/943
https://wordwall.net/play/983/362/305
https://classroom.google.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_04_007
https://classroom.google.com/
https://learningapps.org/8386066
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=s4yMKHB8KJc
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Testnevelés Rajthelyzetek 
gyakorlása:állórajt,guggolóra
jt,térdelőrajt 

Kurzus kódja 
75mywud 

video  

Etika 28. óra  Alkalmazkodás és 
önállóság 

kurzus kódja: gbumafh https://youtu.be/ix13P9NqBj
o 

nincs beadandó 

 

 

https://youtu.be/ix13P9NqBjo
https://youtu.be/ix13P9NqBjo

