
   

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

 

8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 57.óra04.07. A hagyományos 
önéletrajz 
58.óra 04.16. A modern 
típusú önéletrajz; 
bemutatkozás az interneten 

Tk.69.o+71.o 
 
Tk.70.o+ 72.o 
 
Kód:pqc2nop 
https://classroom.google.co 
m 

Mf.110./2.111.o/7.a 
 
 
Mf.112.o/9. 113./11. 
 
http://europass.hu/europass-
oneletrajz 
internetes kitöltő programok 
keresése 

Feladatok: 04.21-re.Önálló 
javítás megoldókulccsal. 
 
04.28.:Beadandó(Word): 
hagyományos önéletrajz 
Értékelni fogom. 

Irodalom 69-70.óra 04.08./15. József 
Attila élete; Curriculum vitae 
 
71.óra 04.16. József Attila:Tiszta 
szívvel 
72.óra 04.16.József Attila: 
Születésnapomra 

Tk.91-95.o 
https://classroom.google.co m 
Kód:w5ncacs 
Tk.98.o 
https://www.youtube.com/watc
h?v=VTXQ6_0pfw0 
Mf. 56. Vers  
https://www.youtube.com/watc
h?v=gmYGQY18R-s 
 

Tk.97/ gondolkodó 2.3.4. 
https://learningapps.org/1775
452 
https://learningapps.org/2272
186 

Könyv nélkül: Tiszta szívvel 
és Születésnapomra 04.29-
re 
 
Feladatok: 04.22. Önálló 
javítás 

Matematika 123-126. óra  
Szöveges feladatok 
megoldása egyenlettel, 
egyenlőtlenséggel 

Kurzuskód: rhxmoyd https://redmenta.com  
 
Tk.  
171.o. 7.példa átolvasása 
173.o. 1.példa átolvasása 
 
172.o. 37/a,b megoldása a 
füzetbe 
174.o. B17/b,c 

Hétfőnként 13:00-tól 
videóchat a tananyag 
megbeszélésére. 
 
04.17. 
Számonkérés: Redmenta-
teszt 

Történelem Hétköznapok a legvidámabb 
barakkban 
 

https://classroom.google. 
com kurzuskód:4r3uso7 
Tk 127.o -132. o 

https://www.nkp.hu/tankonyv

/tortenelem_8/lecke_04_027 
 

 
 

http://europass.hu/europass-oneletrajz
http://europass.hu/europass-oneletrajz
https://www.youtube.com/watch?v=VTXQ6_0pfw0
https://www.youtube.com/watch?v=VTXQ6_0pfw0
https://www.youtube.com/watch?v=gmYGQY18R-s
https://www.youtube.com/watch?v=gmYGQY18R-s
https://learningapps.org/1775452
https://learningapps.org/1775452
https://learningapps.org/2272186
https://learningapps.org/2272186
https://redmenta.com/
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_04_027
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_8/lecke_04_027


 
A puha diktatúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendszerváltás előtt 

 
133.o-137.o 
 
    

https://zanza.tv/tortenelem/ka
dar-korszak/eletmod-az-
1960-70-es-evekben-
magyarorszagon 

  
 
139.o-142. o 
https://zanza.tv/tortenelem/ka
dar-korszak/kadar-rendszer-
valsaga-i 
 

http://www.okosdoboz.hu/felada

tsor?id=498&select_osztaly_sea

rch=8-

osztaly&select_tantargy_search

=tortenelem&select_temakor_se

arch=a-kadar-korszak-jellemzoi 

 

Mf. 70. o 1f 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vázlatírás, határidő :  
április 17. 

Angol normál Have to, don’t have to Student’s book pg. 72-73. 
Workbook pg.57-58. 
https://classroom.google.co
m kurzuskód: kdzfkpp 

https://redmenta.com  A mf.i kijelölt és a gyakorló 
feladat beadási határideje: 
április 17. péntek 

Angol két tanítási nyelvű 138-142. óra 
Revision 
143. óra  
Test 6  

https://classroom.google.co

m Kurzus kód: y5qllre 

TK: 88-89 oldal A, B, C, D, E, 

G, H feladatok 

MF: 64. oldal A, B feladatok 

Third conditional practice: 

IF009 - IF Clauses Type 3 

Wish/If only practice: 

'If Only' & 'I Wish' Tenses 

Multiple Choice Quiz | esl-

lounge Student 

Lektori anyag: 

Easter in America!!!   
Easter in America, ESL 
April Fools | A Conversation 
about April Fool's Day | How 
to Talk about April Fool's Day  
  
APRIL FOOLS PRANKS!!   

A témazárót április 17-ig 

péntekig kell visszaküldeni a 

Classroomban. 

Célnyelvi civilizáció 28. óra 
Civilization Test 3  
29. óra 
History: from the Foundation 

https://classroom.google.co

m Kurzus kód: nxrfo6k 

 
A témazárót április 8. 
szerdáig kell kitölteni és 
visszaküldeni a 

https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/kadar-rendszer-valsaga-i
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/kadar-rendszer-valsaga-i
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/kadar-rendszer-valsaga-i
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://redmenta.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.english-grammar.at/online_exercises/if-clauses/if009-type3.htm
https://www.esl-lounge.com/student/grammar/4g48-advanced-if-only-i-wish-tenses-multiple-choice.php
https://www.esl-lounge.com/student/grammar/4g48-advanced-if-only-i-wish-tenses-multiple-choice.php
https://www.esl-lounge.com/student/grammar/4g48-advanced-if-only-i-wish-tenses-multiple-choice.php
https://www.youtube.com/watch?v=rDPCotZTMWc
https://www.youtube.com/watch?v=lDSbSF3aO4c
https://www.youtube.com/watch?v=LZEb9i__AeU
https://www.youtube.com/watch?v=LZEb9i__AeU
https://www.youtube.com/watch?v=LZEb9i__AeU
https://www.youtube.com/watch?v=hOezqiFdtZk
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


of the State of Hungary to the 
End of the  Arpad House  
 

Classroomban. 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

56-57. óra Our Business 
Project 
 

Classroom kód: uh4jnlp A projekt leírása a Drive-on is 
megtalálható 

A projekt előkészítése, 
csoportok kialakítása hétfőn 
11.00 órakor videochat 
formájában 

Informatika normál Hiányosságok pótlása. 
(Az előző 3 hét elmaradt 
feladatainak pótlása.) 

Kurzuskód: rhxmoyd A feladat leírása a 
Classroom-ban. 

04.07. 10.00 
Segítségnyújtás a 
feladatokhoz videochat-ben. 
 
04.17. 20:00  
(Elmaradt feladatok 
pótlása.) 

Fizika A világegyetem. 
Összefoglalás https://classroom.google.co

m/   Kurzus kódja: lviu3md 

A feladat leírása a 
Classroom-ban. 
Munkafüzet 66. oldal/1, 2, 6 
 

 

Kémia Az élelmiszerek gyártása 
 
Összefoglalás 

https://classroom.google.co
m kurzuskód: f4ahw6o 

Tk. 50-51 + Kérdések, 
feladatok 1-4. 
Tk.52-53.o. 

 
 
Kidolgozni az öf. feladatait! 

Biológia Táplálkozás,légzés,keringés,i
mmunitás,kiválasztás 
összefoglalása 

Kurzus kódja 
mydpq6g 
 

Tk.77-78 old.  

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

56-57. óra  
Location, borders and 
geological features of 
Hungary 

Classroom kód: mobqibq A Classroomban megjelölve Ellenőrzés: 
LearningApps (az 
osztályodban megtalálod): 
● Magyarországi és kárpát-

medencei nagytájak 
● Kárpát-medence 

földtörténete 

Wordwall: 
● Wordwall_1 
● Wordwall_2 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/resource/485869/term%c3%a9szetismeret/magyarorsz%c3%a1g-szomsz%c3%a9dos-orsz%c3%a1gai
https://wordwall.net/play/1264/813/685


Földrajz Kis alpesi szomszédaink 
 
 
 
 
 
Testvérnépek  déli 
határunkon 
 

https://classroom.google.co 
m/ Kurzus kódja: ymm7fdg  
Tk 110.o-113.o 
https://www.nkp.hu/tankony
v/foldrajz_8/lecke_04_001 
 
Tk 114. o-117.o 
https://www.nkp.hu/tankony
v/foldrajz_8/lecke_04_002 

Mf. 65.o 
 
 
 
 
 
Mf. 68.o 1. f, 69. o 4. f 

1 választott ország 
bemutatása! Határidő: 
április 17.  

Ének A jazz születése, egy műfaj, 
műfajcsoport százszínű világa 

Kurzus kód: b4isgl3; 
Louis Armstrong: What a 
wonderful World 

George Gershwin: I 

gotrhythm 

feladatlap 

Rajz Illúziók, Furfangos képek 
Kurzus kód: gvr6mgj 

Tk.: 52-55. oldalig 

Tervezz egy általad 
elképzelt furfangos képet. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

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

videó classroomban  órai 
munka(űrlap) kitöltése 

Etika Erkölcsi mérlegelés 
https://classroom.google.co
m/    (Kurzuskód: t7oiaxr ) 

videó órai munka (űrlap) a 
classroomban 

Természettudományos 
gyakorlatok 

Terepen https://classroom.google.co
m kurzuskód: bwef6s6 

A Kiskunsági Nemzeti Park növény-állat fajlista 

Testnevelés Atlétika: Dobások 
előkészítése 

j video  

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_002
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://europa.eu/taxedu/node/983_hu
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://zanza.tv/etika/alapveto-etika/az-erkolcsi-dontes
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


 

8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 

 

Magyar nyelv 56. óra 04.07. A 
hagyományos önéletrajz 
57. óra 04.17. A modern 
típusú önéletrajz; 
bemutatkozás az interneten 

Tk.69.o+71.o 
 
Tk.70.o+72.o 
 
Kód: t6d2wtf 
https://classroom.google.co 
m  
 

Mf 110./2. 111./7.a 
 
Mf.112.o/9.  113./11. 
 
http://europass.hu/europass-
oneletrajz 
internetes kitöltő programok 
keresése 

Feladatok: 04.21-re. Önálló 
javítás megoldókulccsal. 
 
 
04.28.:Beadandó(Word): 
hagyományos önéletrajz 
Értékelni fogom. 

Irodalom 
 

68-69. óra 04.06./04.8.József 
Attila élete Curriculum vitae 
 
 
70. óra 04.15.József Attila: 
Tiszta szívvel 
 
 
71. óra 04. 17. József Attila: 
Születésnapomra 

Tk.91-95.o 
Kód: o46xs3u 
https://classroom.google.co 
m  
Tk.98.o 
https://www.youtube.com/watc
h?v=gmYGQY18R-s 
 
https://www.youtube.com/watc
h?v=VTXQ6_0pfw0 
Mf. 56. o A vers ott van. 
 

Tk.97./gondolkodó 2.3.4. 
 
https://learningapps.org/1775
452 
https://learningapps.org/2272
186 
 
 
 
 

Könyv nélkül: Tiszta szívvel 
és Születésnapomra  04.29-
re 
 
Feladatok: 04.22. 

Matematika Középpontos tükrözés. 
Eltolás. Forgatás. 
Geometriai transzformációk 
összefoglalása. 

https://classroom.google.
com/   Kurzus kódja: 
xzhnnkr 

 

Tankönyv 194. oldal/11 
tankönyv 196. oldal/12, 197. 
oldal/14, 

Az összefoglaláshoz 
redmentás gyakorló 
feladatot kaptok. A 
direktcímet a classroomban 
találjátok. 

Történelem  A  puha diktatúra 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://classroom.google.co 
m kurzuskód:bltcxmf 
133.o-137.o 
 
    

https://zanza.tv/tortenelem/ka
dar-korszak/eletmod-az-
1960-70-es-evekben-
magyarorszagon 

  

http://www.okosdoboz.hu/felada

tsor?id=498&select_osztaly_sea

rch=8-

osztaly&select_tantargy_search

=tortenelem&select_temakor_se

arch=a-kadar-korszak-jellemzoi 

 

Mf. 70. o 1f 

 
 
 
 
 
 
 
Vázlatírás, határidő: április 
17.  

http://europass.hu/europass-oneletrajz
http://europass.hu/europass-oneletrajz
https://www.youtube.com/watch?v=gmYGQY18R-s
https://www.youtube.com/watch?v=gmYGQY18R-s
https://www.youtube.com/watch?v=VTXQ6_0pfw0
https://www.youtube.com/watch?v=VTXQ6_0pfw0
https://learningapps.org/1775452
https://learningapps.org/1775452
https://learningapps.org/2272186
https://learningapps.org/2272186
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/eletmod-az-1960-70-es-evekben-magyarorszagon
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=498&select_osztaly_search=8-osztaly&select_tantargy_search=tortenelem&select_temakor_search=a-kadar-korszak-jellemzoi


 
A rendszerváltás előtt 
 
 
 

139.o-142. o 
https://zanza.tv/tortenelem/ka
dar-korszak/kadar-rendszer-
valsaga-i 

 

 

Angol normál 112-114. óra 
Your Project 
115. óra 
Revision  

https://classroom.google.co

m Kurzus kód: r7k6u5g 

TK: 67. oldal 2. feladat 
Famous Hungarians 
 
TK: 66. oldal 1.a, 2. feladatok 

Projekt leadási határideje a 
Classroomban: április 17. 
péntek. 

Angol két tanítási nyelvű In style Student’s book pg.98-99. 
Workbook pg. 72. 
Top grammar pg.118. 121. 
https://classroom.google.co
m kurzuskód: x3xemoa 

https://redmenta.com 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Y5NslS_kpFM  (lektor) 

A gyakorló feladat és egy 
tk.i illetve a füzetben lévő 
feladat beküldési határideje: 
április 17. péntek 

Célnyelvi civilizáció Hungarian History: From the 
Foundation of the State to the 
End of the Árpád House 

Prezentáció a classroomban 
https://classroom.google.co
m kurzuskód: pd27rdw 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=vr9QFRmAU4s 

 

A tananyag rövid 
összefoglalójának beküldési 
határideje: április 17. péntek 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

56-57. óra Our Business 
Project 
 

Classroom kód: uh4jnlp A projekt leírása a Drive-on is 
megtalálható 

A projekt előkészítése, 
csoportok kialakítása hétfőn 
11.00 órakor videochat 
formájában 

Informatika normál Hiányosságok pótlása. 
(Az előző 3 hét elmaradt 
feladatainak pótlása.) 

Kurzuskód: pevn7u6 A feladat leírása a 
Classroom-ban. 

04.07. 10.00 
Segítségnyújtás a 
feladatokhoz videochat-ben. 
 
04.17. 20:00  
(Elmaradt feladatok 
pótlása.) 

Fizika A világegyetem. 
Összefoglalás https://classroom.google.co

m/   Kurzus kódja: lviu3md 

 

A feladat leírása a 
Classroom-ban. 
Munkafüzet 66. oldal/1, 2, 6 
 

 

Kémia Az élelmiszerek gyártása 
 
Összefoglalás 

https://classroom.google.co
m kurzuskód: f4ahw6o 

Tk. 50-51 + Kérdések, 
feladatok 1-4. 
Tk.52-53.o. 

 
 
Kidolgozni az öf. feladatait! 

https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/kadar-rendszer-valsaga-i
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/kadar-rendszer-valsaga-i
https://zanza.tv/tortenelem/kadar-korszak/kadar-rendszer-valsaga-i
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eLAYsYBH31A
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Y5NslS_kpFM
https://www.youtube.com/watch?v=Y5NslS_kpFM
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vr9QFRmAU4s
https://www.youtube.com/watch?v=vr9QFRmAU4s
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/


Természettudományos 
gyakorlatok 

Terepen https://classroom.google.co
m kurzuskód: bwef6s6 

A Kiskunsági Nemzeti Park növény-állat fajlista 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

56-57. óra  
Location, borders and 
geological features of 
Hungary 

Classroom kód: mobqibq A Classroomban megjelölve Ellenőrzés: 
LearningApps (az 
osztályodban megtalálod): 
● Magyarországi és kárpát-

medencei nagytájak 
● Kárpát-medence 

földtörténete 

Wordwall: 
● Wordwall_1 
● Wordwall_2 

Földrajz Kis alpesi szomszédaink 
 
 
 
 
 
Testvérnépek  déli 
határunkon 
 

https://classroom.google.co 
m/ Kurzus kódja: ymm7fdg  
Tk 110.o-113.o 
https://www.nkp.hu/tankony
v/foldrajz_8/lecke_04_001 
 
Tk 114. o-117.o 
https://www.nkp.hu/tankony
v/foldrajz_8/lecke_04_002 

Mf. 65.o 
 
 
 
 
 
Mf. 68.o 1. f, 69. o 4. f 

1 választott ország 
bemutatása! Határidő: 
április 17.  

Ének A jazz születése, egy műfaj, 
műfajcsoport százszínű 
világa 

Kurzus kód: fgu2324 
 
 

Louis Armstrong: What a 
wonderful World 

George Gershwin: I 

gotrhythm 

feladatlap 

Biológia Táplálkozás,légzés,keringés,i
mmunitás,kiválasztás 
összefoglalása 

Kurzus kódja 
mydpq6g 
 

Tk.77-78 old. 
 

Rajz Illúziók, Furfangos képek 
Kurzus kód: gvr6mgj 

Tk.: 52-55. oldalig 

Tervezz egy általad 
elképzelt furfangos képet. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/resource/485869/term%c3%a9szetismeret/magyarorsz%c3%a1g-szomsz%c3%a9dos-orsz%c3%a1gai
https://wordwall.net/play/1264/813/685
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_002
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_002


Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

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

videó classroomban  órai 
munka(űrlap) kitöltése 

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 
 

  

Testnevelés Atlétika:Dobások 
előkészítése 

kurzus kódja:pd4ilsd video  

Etika Európa vallási arculata https://www.nkp.hu/tankony
v/etika_8/lecke_03_021 
Google Tanterem 
Kurzus kódja: h5jrvwl 

  

 

 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
https://europa.eu/taxedu/node/983_hu
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_8/lecke_03_021
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_8/lecke_03_021

