
8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 58- 59. Honnan származnak 
szavaink? 

classroom Tk. 76 - 77. old. online óra google meet: 
április 27., kedd - 10 óra 
Játékos feladat készítése 

Irodalom 72-73. József Attila élete és 
költészete 

classroom  online óra google meet: 
április 27., kedd - 10 óra 
József Attila élete - ppt 
 

Matematika 

Témakör: Geometria 

Anyag: 

1.-   Hasonlóság, 

2.-   Hasonlóság gyakorlati 

alkalmazása, 

3.-   Hasonlóság gyakorlati 

alkalmazása, II. 

4.-   Hasonlóság gyakorlati 

alkalmazása III. 

  

1.1.  Tk.: 209-

210.oldal, 1. 

kidolgozott példa, 

2.1. Tk.: 213. oldal., 2. 

kidolgozott példa 

Classroom 
1.  Tk.: 211. oldal 17. 

feladat a,b (könyvbe 

dolgozz!) 

2.  Tk.: 213. oldal, 20. 

feladat (könyvbe dolgozz!) 

3.  „A” feladat: 

tetszőleges szakasz hét 

egyenlő részre osztása 

szerkesztéssel (sima lapra 

dolgozz!) 

„B” feladat: tetszőleges 

szakasz kilenc egyenlő részre 

osztása szerkesztéssel (sima 

lapra dolgozz!) 

 

4.  Tk.: 235. oldal, 29. 

feladat, d feladatok (sima 

Az elkészített feladatot 

névvel ellátva fotózd és 

küldd meg a classroom-ba! 

 



3.1.Tk.: 234. oldal., 3. 

kidolgozott példa 

lapra dolgozz!) 

  

A tananyag megértéséhez és a 

feladatok megoldáshoz 

kapcsolódóan nézd meg az 

alábbi videókat. 

  

1.  tananyag:    

 https://youtu.be/ubn_q

mYTgaY 

2.  tananyag:    

 https://youtu.be/3hYX

frqIoM4 

3.  tananyag:    

 https://youtu.be/CsFV

3XxBbuo 

4.  tananyag:    

 https://youtu.be/LGHi

ffHKGsM 

Történelem Hétköznapok a legvidámabb 
barakkban  

classroom 
tk 127.o-132.o 

mf. 67.o, 69.o Google meet online óra: 
szerda 2. óra 

 

Angol normál A friend for life, Idegen nyelvi 
mérés 

classroom 
Tankönyv 50-51.o www.redmenta.com  

direktcím:8therapy 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PrkSB4-22i4 

Google meet online óra: 
hétfő 2. óra 
Beadandó: redmenta, 
határidő: csütörtök 16 óra 

https://youtu.be/ubn_qmYTgaY
https://youtu.be/ubn_qmYTgaY
https://youtu.be/3hYXfrqIoM4
https://youtu.be/3hYXfrqIoM4
https://youtu.be/CsFV3XxBbuo
https://youtu.be/CsFV3XxBbuo
https://youtu.be/LGHiffHKGsM
https://youtu.be/LGHiffHKGsM
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PrkSB4-22i4
https://www.youtube.com/watch?v=PrkSB4-22i4


Angol két tanítási nyelvű 140-142. óra 
6c On time 

Google Classroom Interactive Material 

TK. 82-83/1, 2, 3 

I wish - If only worksheet 

Online game 

angol/i-wish-situations 

Lektori anyag: 

The BBQ Song - Rhett & 

Link 

Google Meet online órák: 
csütörtök 5-6 órák 

Célnyelvi civilizáció Pályaorientációs nap miatt 
nincs óra 

   

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Projektbeszámoló Google Classroom  A táblázatok, dokumentáció 
és a készített honlap 
linkjének feltöltése a 
Classroomba. 
Online óra (beszámolók 
megtartása): szerda 11.00 
óra Google Meet 

Informatika normál 04.29. Scratch összefoglalás Classroom  Google meet: 
 
csütörtök 5. óra 

Fizika 26. óra: A csillagok Google Classroom (kód a 
Krétában)  
 

A tanórákhoz kapcsolódó pdf 
anyagok áttekintése. 

DKT péntek 5. óra 

Kémia Az idegrendszerre ható 
anyagok 

classroom  Google meet online óra: 
hétfő 4. óra 
 

Biológia A sejtosztódás és a 
szaporodás 

Classroom 
Biológia 8. - V. Szaporodás 
- 32. A sejtosztódás és a 
szaporodás 
Mitosis vs. Meiosis: Side by 
Side Comparison 
 
 

feladat: 
Biológia 8. - V. Szaporodás - 
32. A sejtosztódás és a 
szaporodás 

Online óra: Google Meet 
kedd 6. óra 

https://www.liveworksheets.com/gm447765mu
https://wordwall.net/hu/resource/14134645/angol/i-wish-situations
https://www.youtube.com/watch?v=6ubTQfr_tyY
https://www.youtube.com/watch?v=6ubTQfr_tyY
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk
https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032


Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Plains of Hungary: Alföld, 
Kisalföld 

Classroom ppt a classroomban és hozzá 
fűződő interaktív feladatok 

1. Redmenta feladatlap 
megoldása a múlt 
hétről, akinek hiányzik 

2. LearningApps 
tankockák 

3. WordWall - városok 
 
Online óra:  szerda 11.40 
Google Meet 

Földrajz Horvátország és Szerbia  classroom 
tk. 114.o-117.o 

mf. 68.o-69.o google meet óra: szerda 1. 
óra 

Ének Könnyűzenei irányzatok Classroom 
 

 

Rajz 

Témakör: Népművészet 

Anyag: Népművészeti 
motívumok 

Tk.: 106-107. oldalig 

Classroom 

Feladat: Népművészeti 
motívum készítés 

Tk.: 107. oldal, Széktámlák 
tervezése. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 vagy A5 

Kutakodj a technikák 
vonatkozásában a neten 
is. 

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://learningapps.org/display?v=pig1z43wn21
https://learningapps.org/display?v=pig1z43wn21
https://wordwall.net/play/1754/220/412


Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Az államadósság kezelése classroom űrlap határidő: IV. 30. 

Hit- és erkölcstan, etika Az egyházak társadalmi 
szerepvállalása 2 

classroom ppt határidő:04.30. 

Természettudományos 
gyakorlatok Életközösségek vizsgálata 

classroom 
ízeltlábúak a kertben 
Fajmeghatározási segédlet | 
Varázslatos Magyarország 

fénykép készítése egy 
tetszőleges ízeltlábú állatról, 
határozás 

fotó és a faj nevének 
feltöltése a classroomba 

Testnevelés Labdás ügyességfejlesztés Classroom pdf https://www.youtube.com/wat
ch?v=GHBnvoRGlg8&t=101 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BnvGa0I8bMc&t=90s 
 

 

Fejlesztés (Hajni néni) Helyesírási teszt classroom http://viccfaktor.hu/kvizek-
tesztek/36877-mennyire-jo-a-
helyesirasotok 
 

 

Fejlesztés (Éva néni) Gyakorló feladatok classroom   

Könyvtár Édesanyák köszöntése classroom kód: krnopka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vm-magazin.hu/fajmeghatarozasi-segedlet/
https://vm-magazin.hu/fajmeghatarozasi-segedlet/
https://www.youtube.com/watch?v=GHBnvoRGlg8&t=101
https://www.youtube.com/watch?v=GHBnvoRGlg8&t=101
https://www.youtube.com/watch?v=BnvGa0I8bMc&t=90s
https://www.youtube.com/watch?v=BnvGa0I8bMc&t=90s
http://viccfaktor.hu/kvizek-tesztek/36877-mennyire-jo-a-helyesirasotok
http://viccfaktor.hu/kvizek-tesztek/36877-mennyire-jo-a-helyesirasotok
http://viccfaktor.hu/kvizek-tesztek/36877-mennyire-jo-a-helyesirasotok


8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 61 - 62.  Honnan származnak 
szavaink? 
 

Classroom Tk. 76 - 77. old. online óra google meet: 
április 27., kedd - 11 óra 
 

Irodalom 
 

73. óra József Attila élete és 

költészete 
Classroom  online óra google meet: 

április 27., kedd - 11 óra 
József Attila élete - ppt 

Matematika 04.26. Szöveges feladatok 
megoldása egyenlettel 
04.27. Szöveges feladatok 
megoldása egyenlettel 
04.29. Összefoglalás 
 

Classroom 
Tk. 180.o. B26. d,e és 184.o. 
B31. c,d 

Tk. 186.o. B35. a,b és B36. 
a,b 

Tk. 188.o. Tudáspróba 

Google meet: 
 
hétfő 2. óra 
kedd 6. óra 
csütörtök 1. óra 

Történelem A puha diktatúra jellemzői classroom 
Tk. 131.o-132 o. 
 

mf. 67. 69.o Google meet online óra: 
kedd 3. óra 

Angol normál A friend for life, Idegen nyelvi 
mérés 

classroom 
Tankönyv 50-51.o www.redmenta.com  

direktcím:8therapy 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PrkSB4-22i4 

Google meet online órák: 
hétfő 4. óra, kedd 2. óra 
Beadandó: redmenta, 
határidő: csütörtök 16 óra 

Angol két tanítási nyelvű Célnyelvi mérésre készülés Classroom 
Célnyelvi mérés-2017-
feladatlap 

Célnyelvi mérés-2017-

Online órák: 
Kedd 1-2 óra 
Beadandó: 
A célnyelvi méréshez 
tartozó két íráskészség 
feladat megírása és 

http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PrkSB4-22i4
https://www.youtube.com/watch?v=PrkSB4-22i4
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_8evf_fuzet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_8evf_fuzet.pdf
https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_8evf_hanganyag.mp3


hanganyag-mp3 

Lektori videó: 
American Family BBQ 
 

 

elküldése. Mindkettőt 
osztályozni fogom. 

Célnyelvi civilizáció Összefoglalás 
Magyar történelem, 
nevezetességek, hírességek 

Classroom 
Hungarian Inventions 

 

Prezentáció készítése egy 
választott magyar 
találmányról, vagy 
meghatározó történelmi 
személyiségről. 
A kész munkákat e-mailben 
várom, határidő április 30. 
Osztályozni fogom. 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Projektbeszámoló Google Classroom  A táblázatok, dokumentáció 
és a készített honlap 
linkjének feltöltése a 
Classroomba. 
Online óra (beszámolók 
megtartása): szerda 10.00 
óra Google Meet 

Informatika normál Pályaorientációs nap    

Fizika 26. óra: A csillagok Google Classroom (kód a 
Krétában)  

A tanórákhoz kapcsolódó pdf 
anyagok áttekintése. 

DKT péntek 4. óra 

Kémia Az idegrendszerre ható 
anyagok 

classroom  Google meet online óra: 
hétfő 6. óra 
 

Természettudományos 
gyakorlatok Terepen: életközösségek 

vizsgálata 

A Kiskunsági Nemzeti Park 

 

classroom   

https://dload-oktatas.educatio.hu/celnyelvi_meres/celnyelvi_meres_hanganyag2016/Celnyelvimeres_2017_Angol_8evf_hanganyag.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=6ubTQfr_tyY
https://www.youtube.com/watch?v=Ag72Zb9vwDM&ab_channel=DanTheHun


Biológia A sejtosztódás és a 
szaporodás 

Classroom 
Biológia 8. - V. Szaporodás 
- 32. A sejtosztódás és a 
szaporodás 
Mitosis vs. Meiosis: Side by 
Side Comparison 

feladat: 
Biológia 8. - V. Szaporodás - 
32. A sejtosztódás és a 
szaporodás 

Online óra: Google Meet 
szerda 5. óra 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Plains of Hungary: Alföld, 
Kisalföld 

Classroom ppt a classroomban és hozzá 
fűződő interaktív feladatok 

1. Redmenta feladatlap 
megoldása a múlt hétről, 
akinek hiányzik 

2. LearningApps tankockák 
3. WordWall - városok 
 
Online óra:  szerda 10.40 
Google Meet 

Földrajz Horvátország és Szerbia  classroom 
tk. 114.o-117.o 

mf. 68.o-69.o google meet óra: szerda 1. 
óra 

Ének Könnyűzenei irányzatok classroom 
 

 

Rajz 

Témakör: Népművészet 

Anyag: Népművészeti 
motívumok 

Tk.: 106-107. oldalig 

Classroom 

Feladat: Népművészeti 
motívum készítés 

Tk.: 107. oldal, Széktámlák 
tervezése. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 vagy A5 

Kutakodj a technikák 
vonatkozásában a neten 
is. 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 

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

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk
https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_032
https://learningapps.org/display?v=pig1z43wn21
https://wordwall.net/play/1754/220/412


aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 3 hét annak 
beadási határideje. 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Az államadósság kezelése classroom űrlap határidő: IV. 30. 

Testnevelés kérdőív classroom űrlap beadási hat.idő 04.30 

Hit- és erkölcstan, etika Az egyházak társadalmi 
szerepvállalása 2 

classroom ppt határidő:04.30. 

Könyvtár Édesanyák köszöntése classroom kód: krnopka   

 

 


