
6.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 58.óra A melléknév 
59. óra A számnév 

 

classroom 

 

Tk. 66-68. oldal 

Tk. 69-72. oldal 

melléknév 

számnév 

Online óra google meet: 
április 26., hétfő - 9 óra 
április 29., csütörtök - 10 óra 

Irodalom 75-76. Gárdonyi Géza: Egri 
csillagok 

classroom olvasónapló Online óra google meet: 
április 28., szerda - 9 óra 
Szerződés készítése szabad 
technikával 

Matematika 
Témakör: Geometria 

Anyag: 

1.-   Tengelyesen tükrös 

háromszög szerkesztése , 

2.-   Tengelyesen tükrös 

háromszög területe, 

3.-   Tengelyesen tükrös 

négyszögek, 

4.-   A deltoid. 

 1.1.  Tk.: 182-183. oldal. 1. 

2. és 3. kidolgozott példa. 

2.1. Tk.: 185. oldal. 5. 

kidolgozott példa. 

3.1. Tk.: 189. oldal. 1. 

Classroom 
1.  Tk.: 182. oldal, 22. 

feladat a része (sima 

lapra dolgozz!) 

2.  Tk.: 186. oldal, B3. 

(könyvbe dolgozz!), 

Tk.: 186. oldal B4 „a” 

(sima lapra dolgozz!) 

3.  Tk.: 199. oldal, B17 „a” 

(lapra dolgozz!) 

4.  Tk.: 200. oldal, B29  

„a”, „b” (sima lapra 

dolgozz!) 

 A tananyag megértéséhez 

és a feladatok megoldáshoz 

kapcsolódóan nézd meg az 

alábbi videókat. 

 1.  tananyag:    

Az elkészített feladatot 

névvel ellátva fotózd és 

küldd meg a classroom-ba! 

 

https://prezi.com/-lf6mvsyitdd/a-melleknev/
https://prezi.com/p/bh3hgrktrieu/szamnev/


kidolgozott példa. 

4.1. Tk.: 190-192. oldal 2., 

3., 4. kidolgozott példa. 

 https://youtu.be/7Ph

vdE0Yncg 

2.  tananyag:    

 https://youtu.be/i2Uu

ezfLFqA 

3.  tananyag:    

 https://youtu.be/KZP

dl4nTr-A 

4.  tananyag:    

 https://youtu.be/GW

oDhR_09KE 

 

Természetismeret Nemzeti parkok vizes 
élőhelyeken 

classroom 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 10. 
Nemzeti parkok vizes 
élőhelyeken 

feladatok: 
Természetismeret 6. - V. 
Vizek, vízpartok - 10. 
Nemzeti parkok vizes 
élőhelyeken 
A magyar tenger mellékén - 
A Balaton felvidéki Nemzeti 
Park 
Magyarország Nemzeti 
Parkjai:   A Fertő Hanság 
Nemzeti Park 
 

Online óra: Google Meet 
kedd 2. óra Beadandó: a 
Fertő-Hanság vagy a 
Balaton-felvidéki Nemzeti 
Parkról szóló filmben 
szereplő növény- és 
állatfajok listája 

Történelem A forradalmak kora 
 
Összefoglalás 

classroom  
tk.140.o-142.o 

mf. 56.o Google meet online órák: 
hétfő 3. óra 
csütörtök 1.óra 
 

Angol normál Preparation for English exam Classroom  Online órák: 
 
Kedd 8 óra 
Szerda 11 óra 

https://youtu.be/7PhvdE0Yncg
https://youtu.be/7PhvdE0Yncg
https://youtu.be/i2UuezfLFqA
https://youtu.be/i2UuezfLFqA
https://youtu.be/KZPdl4nTr-A
https://youtu.be/KZPdl4nTr-A
https://youtu.be/GWoDhR_09KE
https://youtu.be/GWoDhR_09KE
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_010
https://www.nkp.hu/tankonyv/termeszetismeret_6/lecke_05_010
https://www.youtube.com/watch?v=GgzVyBVRQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=GgzVyBVRQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=GgzVyBVRQ_o
https://www.youtube.com/watch?v=pp55EoCleR0
https://www.youtube.com/watch?v=pp55EoCleR0
https://www.youtube.com/watch?v=pp55EoCleR0


Angol két tanítási nyelvű 
 
 

Célnyelvi mérésre készülés Classroom 
Célnyelvi 
mérés_2019_május 

 

Célnyelvi 
mérés_hanganyag_2019_m
p3 

Lektori videó 

American Barbecue 

Hétfő 4-5. óra 
Kedd 4. óra 
 
A célnyelvi mérés 
íráskészség feladatainak 
beküldése. 
Határidő: 2021.április 30. 

Célnyelvi civilizáció 
 

Gyakorló óra Classroom  Prezentáció készítése Power 
Pointban, vagy 
Jamboardban egy választott 
magyar nevezetességről. 
Határidő: április 30. 
 

Informatika normál 61-62. óra Médiainformatika Classroom https://tudasbazis.sulinet.hu
/hu/informatika/informatika/i
nformatika-9-12-
evfolyam/mediainformatika/
hagyomanyos-mediumoktol-
kulonbozo-informatikai-
eszkozoket-alkalmazo-
lehetosegek-es-azok-
alkalmazasa 
 

Online órák DKT 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

- - - Pályaorientációs nap 

Technika Összefoglalás 
 

  Online óra: IV.28. 6.óra 

Ének ----------------------------------    

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok2018/Celnyelvimeres_2019_Angol_6_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok2018/Celnyelvimeres_2019_Angol_6_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok2018/Celnyelvimeres_2019_Angol_6_hanganyag.mp3
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok2018/Celnyelvimeres_2019_Angol_6_hanganyag.mp3
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok2018/Celnyelvimeres_2019_Angol_6_hanganyag.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=gveS0JfECsY
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa


Rajz 

Témakör: Reneszánsz 

Anyag: Illusztráció 

Tk.: 49.- 64. oldal 

Classroom 

Feladat: Illusztráció 

Tk.: 61.oldal 3. feladat 

Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 3 hét 
annak beadási határideje. 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd meg a classroom-ba! 

Testnevelés és tömegsport 
két tanítási nyelvű Running (10-20 minutes)   

Dribbling and passing a ball 
Throwing a ball         
Exercises with a ball         
Floor exercises 

Classroom Running drills 
Exercises with a ball 

Exercises with a football   
Chest pass  
One-hand set shot   
Floor exercises  
FX 2nd    

ONLINE ÓRA: Csütörtök 
2. ó. Google Meettel 
 
Beadandó: 
Beszámoló küldése a héten 
végzett gyakorlatokról. (A 
múlt heti edzéstervet alapul 
véve kellene dolgozni.) 
Megírni, hogy mennyit 
futottál a héten. 

Határidő: ápr. 30. 

Természettudományos 
gyakorlatok Terepen: életközösségek 

vizsgálata 

A Kiskunsági Nemzeti Park 

classroom   

https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=8c9ddS43DQ4
https://www.youtube.com/watch?v=l8KQJKgWybQ
https://www.youtube.com/watch?v=lVLzxk3jXd8
https://www.youtube.com/watch?v=Wv66_-GKNlQ
https://www.youtube.com/watch?v=lm1jpj_Woo0
https://www.youtube.com/watch?v=InE8ozmGyVE&t=242s


Testnevelés normál 
Szabaduló szoba 

classroom A tananyag Word 
dokumentumban a 
classroomba feltöltve. 

 

Hit- és erkölcstan, etika 
A tudomány felelőssége 

classroom feladatlap Határidő: 04.30. 

Fejlesztés (Éva néni) 
Gyakorló feladatok 

classroom   

Könyvtár Édesanyák köszöntése classroom kód: krnopka   

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
6.o: 14:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.b  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 04.27. A visszaható és a 
kölcsönös névmás 
04.29. A kérdő és a mutató 
névmás 

Classroom 
Tk.78.o 
Tk.79-81.o 

Mf.105./1.2.3. 

 

https://learningapps.org/184

19592 

 

Mf.109./3. 

Tk.81./2.3. 

 

https://learningapps.org/13

041682 

 

https://learningapps.org/183

77714   

 
 
 
Online óra: 04.29.6.óra 
(Google Meet) 

Irodalom 04.26. Témazáró: Toldi 
 
04.29. Memoriter 
számonkérése(Toldi 12. 
ének) 

Classroom  Redmenta: 04.26, 1. óra 
 
Online óra: 04.29. 5.óra ( 
Google Meet) 

Matematika A húrtrapéz  classroom 
https://www.youtube.com/w

atch?v=FIiSqqSFk54&ab_ch

annel=%C3%81rp%C3%A1

sAttila 

tk. 196. B14 

redmenta, direktcím: 

háromszögek_négyszögek 

tk. 200. o/ B27 

tk. 201. o/B31, B32 

google meet: hétfő 3.ó, 
szerda 3.ó 

https://learningapps.org/13041682
https://learningapps.org/13041682
https://learningapps.org/18377714szia
https://learningapps.org/18377714szia
https://learningapps.org/18377714szia
https://www.youtube.com/watch?v=FIiSqqSFk54&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=FIiSqqSFk54&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=FIiSqqSFk54&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila
https://www.youtube.com/watch?v=FIiSqqSFk54&ab_channel=%C3%81rp%C3%A1sAttila


Természetismeret Összefoglalás: Vizek és 
vízpartok 

classroom Google Űrlap Google Meet online óra: 
szerda 1. óra 
Google Űrlap kitöltése az 
óra időpontjában, utána 
megbeszéljük 

Történelem A forradalmak kora 
 
Összefoglalás 

classroom  
tk.140.o-142.o 

mf. 56.o Google meet online órák: 
hétfő 4. óra 
csütörtök 1.óra 

Angol normál Preparation for English 
exam 
 

Classroom  Online órák: 
 
Kedd 8 óra 
Szerda 11 óra 

Angol két tanítási nyelvű Round-up 
Célnyelvi mérés 

classroom 
Tankönyv:42.o  

https://www.oktatas.hu/kozn

eveles/meresek/celnyelvi_me

res/feladatsorok/celnymeres2

017_2 

American Barbecue 

(lektor) 

https://dload-

oktatas.educatio.hu/celnyelvi

_meres/celnyelvi_meres_han

ganyag2016/Celnyelvimeres

_2017_Angol_6evf_hangany

ag.mp3 

https://www.youtube.com/w

atch?v=q1LKzp2ozVM   

https://www.youtube.com/w

atch?v=awW-whO083I 

Google meet online órák: 
kedd 4. óra, szerda 4. óra 
Beadandó: a 2017-es 
célnyelvi mérőlap, writing 
task 6. Határidő: csütörtök 
16 óra. Osztályozni fogom. 

Célnyelvi civilizáció 
Hungary: Geography, 
History, Art 

prezentáció a classroomban 
www.redmenta.com   

direktcím: 6bhugeography 

https://www.youtube.com/w

atch?v=omx66rFK5yM 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qV-T5ue2Vdw   
 

Beadandó: redmenta, 
határidő: csütörtök 16 óra 
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2017_2
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2017_2
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2017_2
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/celnyelvi_meres/feladatsorok/celnymeres2017_2
https://www.youtube.com/watch?v=gveS0JfECsY
https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_hanganyag.mp3
https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_hanganyag.mp3
https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_hanganyag.mp3
https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_hanganyag.mp3
https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_hanganyag.mp3
https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_6evf_hanganyag.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM
https://www.youtube.com/watch?v=q1LKzp2ozVM
https://www.youtube.com/watch?v=awW-whO083I
https://www.youtube.com/watch?v=awW-whO083I
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=omx66rFK5yM
https://www.youtube.com/watch?v=omx66rFK5yM
https://www.youtube.com/watch?v=qV-T5ue2Vdw
https://www.youtube.com/watch?v=qV-T5ue2Vdw


Informatika normál 61-62. óra Médiainformatika Classroom https://tudasbazis.sulinet.hu/
hu/informatika/informatika/inf
ormatika-9-12-
evfolyam/mediainformatika/h
agyomanyos-mediumoktol-
kulonbozo-informatikai-
eszkozoket-alkalmazo-
lehetosegek-es-azok-
alkalmazasa 
 

Online órák DKT 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

- - - Pályaorientációs nap 

Technika Összefoglalás 
 

  online óra: IV.28. 6.óra 

Ének  

 

   

Rajz 

Témakör: Reneszánsz 

Anyag: Illusztráció 

Tk.: 49.- 64. oldal 

Classroom 

Feladat: Illusztráció 

Tk.: 61.oldal 3. feladat 

Meríts ötleteket a netről. 

Technika: tetszőleges 

Méret: A5 vagy A4 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 3 hét 
annak beadási határideje. 

 

Az elkészített feladatot 
névvel ellátva  fotózd és 
küldd meg a classroom-ba! 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-9-12-evfolyam/mediainformatika/hagyomanyos-mediumoktol-kulonbozo-informatikai-eszkozoket-alkalmazo-lehetosegek-es-azok-alkalmazasa


Testnevelés és 
tömegsport két tanítási 
nyelvű 

Running (10-20 minutes)   
Dribbling and passing a ball 
Throwing a ball         
Exercises with a ball         
Floor exercises 

Classroom Running drills 
Exercises with a ball 

Exercises with a football   
Chest pass  
One-hand set shot   
Floor exercises  
FX 2nd    

ONLINE ÓRA: Csütörtök 
2. ó. Google Meettel 
 
Beadandó: 
Beszámoló küldése a héten 
végzett gyakorlatokról. (A 
múlt heti edzéstervet alapul 
véve kellene dolgozni.) 
Megírni, hogy mennyit 
futottál a héten. 

Határidő: ápr. 30. 

Testnevelés normál 
Szabadulószoba 

 

classroom A tananyag Word 
dokumentumban a 
classroomba feltöltve. 

 

Természettudományos 
gyakorlatok Terepen: életközösségek 

vizsgálata 

A Kiskunsági Nemzeti Park 

classroom   

Hit- és erkölcstan, etika 
A tudomány felelőssége 

classroom feladatlap Határidő: 04.30. 

Könyvtár Édesanyák köszöntése classroom kód: krnopka   

Tanulószoba  Classroom  “Házi feladat” Szervíz 
6.o: 14:45 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCYSMM5TPSE
https://www.youtube.com/watch?v=8c9ddS43DQ4
https://www.youtube.com/watch?v=l8KQJKgWybQ
https://www.youtube.com/watch?v=lVLzxk3jXd8
https://www.youtube.com/watch?v=Wv66_-GKNlQ
https://www.youtube.com/watch?v=lm1jpj_Woo0
https://www.youtube.com/watch?v=InE8ozmGyVE&t=242s

