
8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 54-55. óra A magyar nyelv 
története 
 

classroom https://www.sutori.com/story/
az-elso-irott-nyelvi-
emlekeink--
AyPtHyytZfeBxGXMLp94o6P
m 
 

Online óra Google Meet: 
április 13, kedd, 8 óra 

Irodalom 67-68. óra XX. századi 
irodalom 
 

classroom https://www.sutori.com/story/

a-magyar-kolteszet-napja--

ux6udCxucRT1FUzAWtLEFb

3r 

 

Online óra Google Meet: 
április 13, kedd, 8 óra 

Matematika 

Témakör: Geometria 

Anyag: Egybevágósági 
transzformációk 
rendszerezése 

1.   Tk.: 189. – 196. 
oldal. 

2.   Tk.: 202. – 206. 
oldal. 

Emlékeztetők, 
értelmezések, kidolgozott 
példák. 

 

Classroom 

A csatolt videóban látottak 
alapján egy tetszőleges 
háromszögre végezd el a 
következő 
transzformációkat: 

1.   tengelyes tükrözés 

2.   középpontos tükrözés 

3.   eltolás (tetszőleges 
vektorral) 

4.   forgatás, α= -60° 

  

A feladatok elvégzését 
követően, mindegyik 
transzformációnak írd le a 
tulajdonságait, vagy 

Sima füzetbe vagy lapra 
dolgozz! 

 Az elkészített feladatot 
névvel ellátva fotózd és 
küldd meg a classroom-ba! 
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szövegesen, vagy 
jelöléssel. 

A tananyag megértéséhez 
és a feladatok 
megoldáshoz 
kapcsolódóan nézd meg 
az alábbi videót. 

Transzformációk: 
https://youtu.be/0Inqqzpfqlk 

 

Történelem A hatvanas-hetvenes évek 
Magyarországa  

classroom 
Tk. 117.o-126.o 

Mf. 65.o, 67 o Google meet online óra:  
péntek 6.óra 
 

Angol normál At the gym classroom 
Tankönyv: 48-49.o 
Munkafüzet: 40.o, 117-
120.o 

www.redmenta.com 
direktcím:8advice 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nBR9Rh2-Xww 

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

Angol két tanítási nyelvű 130-134. óra 
Telling the time 

Google Classroom Interactive Material 

TK. 78-79. o. 

MF. 55-56. o. 

Hanganyag és teszt a 

Classroomban 

Some or any worksheet 

 

Online game 

 

Countable and uncountable 

nouns - Csoportosító 

 

Lektori anyag: 

Family Reunion book 

 

Google Meet online órák: 
csütörtök 5. és 6. órák 
Beadandó: 6a Vocabulary 
Test 
Határidő: április 16. 
Visszaküldés helye: 
Classroom 

https://youtu.be/0Inqqzpfqlk
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nBR9Rh2-Xww
https://www.youtube.com/watch?v=nBR9Rh2-Xww
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Some_or_any/Some_or_any_ui4319uo
https://wordwall.net/hu/resource/4572556/countable-uncountable-nouns
https://wordwall.net/hu/resource/4572556/countable-uncountable-nouns
https://www.youtube.com/watch?v=ly0q0ILZI6o


Célnyelvi civilizáció 28. óra 
History: the Middle Ages and 
the Modern Era 

Google Classroom Prezentáció a Classroomban  

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Our business project   Logó tervezése, Website, 
egyéb dokumentáció 
készítése 

Online óra: 
hétfő 10.00 óra 
Google Meet 

Informatika normál 04.16. Scratch programozás - 
Űrhajós játék 
továbbfejlesztése 

classroom   

Fizika 25. óra: Témazáró dolgozat 
értékelése  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Témazáró feladatsor, google 
űrlap értékelése 

 

Kémia Az élelmiszerek gyártása 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_03_009 
Összefoglalás 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/fejezet_03_osszefog
lalas 
 

tk. 50-51.+ mf. 
 
 
tk. 52-53.+ mf. 
 
 
classroom 

 Online óra: Google Meet  
8.b péntek 2.óra 

Biológia Összefoglalás: Szabályozás classroom Redmenta összefoglaló 
feladatlap  

Online óra: Google Meet 
kedd 6. óra 
az összefoglaló feladatlap 
egész nap elérhető, órán 
megbeszéljük 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Climate, waters of Hungary Classroom ppt átnézése, interaktív 
feladatok 

https://wordwall.net/play/156
6/873/161 
https://wordwall.net/play/126
4/813/576 
Online óra: hétfő 10.30 
Google Meet 

Földrajz Ausztria és Szlovénia  
 

classroom Mf. 65.-67.o  
 

Ének 
Reklámszövegek és zenék 

 
 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_03_009
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_03_009
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/fejezet_03_osszefoglalas
https://wordwall.net/play/1566/873/161
https://wordwall.net/play/1566/873/161
https://wordwall.net/play/1264/813/576
https://wordwall.net/play/1264/813/576


Rajz 

Témakör: 
Emberábrázolás 

Anyag: Mozgás 
megjelenítése 

Tk.: 82-83. oldalig 

Classroom 
Feladat: Árnyfigura 
készítése 

Tk.: 83. oldal a), b) feladat 

A feladat alapján készíts 
árnyfigurát. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

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 2 hét 
annak beadási határideje. 

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

Figyelem! Már 1 hét eltelt 
a beadási határidőből 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Mire költi az állam a 
bevételeit? 

classroom pdf űrlap határidő: április 16. 

Hit- és erkölcstan, etika 
Európa vallási arculata 

Classroom  Határidő: 04.16. 

Természettudományos 
gyakorlatok  

   

Testnevelés Trambulin gyakorlatok 
Karizom erősítés 
Az erőfejlesztés lehetőségei 

classroom pdf 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=jGEJn29QzdI 

https://zanza.tv/testneveles-
es-sport/edzeselmelet/az-ero-
fejlesztesi-lehetosegei 
 

A Mozgásnapló leadási 
határideje: ápr. 19. 
 

Fejlesztés (Hajni néni) Wordwall classroom https://wordwall.net/hu-
hu/community/fejleszt%C5%9
1-feladatok 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGEJn29QzdI
https://www.youtube.com/watch?v=jGEJn29QzdI
https://zanza.tv/testneveles-es-sport/edzeselmelet/az-ero-fejlesztesi-lehetosegei
https://zanza.tv/testneveles-es-sport/edzeselmelet/az-ero-fejlesztesi-lehetosegei
https://zanza.tv/testneveles-es-sport/edzeselmelet/az-ero-fejlesztesi-lehetosegei
https://wordwall.net/hu-hu/community/fejleszt%C5%91-feladatok
https://wordwall.net/hu-hu/community/fejleszt%C5%91-feladatok
https://wordwall.net/hu-hu/community/fejleszt%C5%91-feladatok


 

Fejlesztés (Éva néni) Gyakorló feladatok classroom   

Könyvtár Olvasnivaló, zene  
 Új téma: űrhajózás . 

Classroomkód: krnopka   

Mentálhigiéné, 
gyermekvédelem 

Káros szenvedélyek Classroomkód: 
pdrhfiv  

https://view.genial.ly/606de640b6d
5bc0da61d2965/presentation-
medical-dna-presentation 

 

 

8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 57-58. óra A magyar nyelv 
története 
 

classroom https://www.sutori.com/story/
az-elso-irott-nyelvi-
emlekeink--
AyPtHyytZfeBxGXMLp94o6P
m 
 

Online óra Google Meet: 
április 13, kedd, 10 óra 

Irodalom 
 

68-69. óra XX. századi 
irodalom 
 

classroom https://www.sutori.com/story/

a-magyar-kolteszet-napja--

ux6udCxucRT1FUzAWtLEFb

3r 

 

Online óra Google Meet: 
április 13, kedd, 10 óra 
 

Matematika 04.12 - 04.16.  
Egyenletek gyakorló 
feladatok 

- törtegyütthatós 
egyenletek 

 
- szöveges feladatok 

megoldása 
egyenlettel 

classroom 
1. Mf. 74. o. 1,2,3 és 75.o. 
8,9,10 

2. Tk. 166.o. 23. h,i,j és 24. j,k,l 

3. Tk. 170.o. 34. a,c,d 

4. Tk. 172.o. 37.  
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+szorgalmi Redmenta 
https://redmenta.com/?solve&
ks_id=687986381 

Történelem A Kádár korszak első évei  
 
 

classroom 
Tk. 117.o-126.o 

Mf. 65.o, 67 o Google meet online óra:  
kedd 3.óra 
 

Angol normál At the gym classroom 
Tankönyv: 48-49.o 
Munkafüzet: 40.o, 117-
120.o 

www.redmenta.com 
direktcím:8advice 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=nBR9Rh2-Xww 

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

Angol két tanítási nyelvű Satisfaction guaranteed 
Module 8e 
Students’ book 114-115 
Workbook Module 8E 

Classroom 
To the Top 4 Interaktív 
tananyag 

Write a complaint letter 

Lektori anyag 

Family 

Online órák: 
kedd 1-2. óra 
csütörtök 2. óra 

Célnyelvi civilizáció Történelem: A Középkor és 
az Új kor 

classroom 
prezentáció a classroomban 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Our business project   Logó tervezése, Website, 
egyéb dokumentáció 
készítése 
 

Online óra: 
hétfő 11.00 óra 
Google Meet 

Informatika normál 04.16. Scratch programozás - 
Űrhajós játék 
továbbfejlesztése 
 

classroom   

Fizika 25. óra: Témazáró dolgozat 
értékelése  

Google Classroom (kód a 
Krétában) 

Témazáró feladatsor, google 
űrlap értékelése 
 

 

http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nBR9Rh2-Xww
https://www.youtube.com/watch?v=nBR9Rh2-Xww
https://www.liveworksheets.com/rz1331857uv
https://www.youtube.com/watch?v=ly0q0ILZI6o


Kémia Az élelmiszerek gyártása 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/lecke_03_009 
Összefoglalás 
https://www.nkp.hu/tankonyv/
kemia_8/fejezet_03_osszefog
lalas 
 

tk. 50-51.+ mf. 
 
 
tk. 52-53.+ mf. 
 
 
classroom 

 Online óra: Google Meet 8.a 
szerda 6.óra 
8.b péntek 2.óra 

Természettudományos 
gyakorlatok Életközösségek vizsgálata 

classroom   

Biológia tablófotózás miatt elmarad    

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

Climate, waters of Hungary Classroom ppt átnézése, interaktív 
feladatok 

https://wordwall.net/play/156
6/873/161 
https://wordwall.net/play/126
4/813/576 
Online óra: hétfő 11.30 
Google Meet 

Földrajz Ausztria és Szlovénia  
 

classroom Mf. 65.-67.o  

Ének 
Megzenésített versek: 

Sebő Ferenc - József Attila: 
Rejtelmek 

 
 

 

Rajz 

Témakör: 
Emberábrázolás 

Anyag: Mozgás 
megjelenítése 

Tk.: 82-83. oldalig 

Classroom 

Feladat: Árnyfigura 
készítése 

Tk.: 83. oldal a), b) feladat 

A feladat alapján készíts 
árnyfigurát. 

Technika: tetszőleges, 

Méret: A4 

A mű elkészítésére 
lehetőség szerint fordíts 
sok időt, mert alapos és 
aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét 
annak beadási határideje. 

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

https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_03_009
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/lecke_03_009
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/fejezet_03_osszefoglalas
https://www.nkp.hu/tankonyv/kemia_8/fejezet_03_osszefoglalas
https://wordwall.net/play/1566/873/161
https://wordwall.net/play/1566/873/161
https://wordwall.net/play/1264/813/576
https://wordwall.net/play/1264/813/576


Kutakodj a technikák 
vonatkozásában a neten 
is. 

 

Figyelem! Már 1 hét eltelt 
a beadási határidőből 

 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Mire költi az állam a 
bevételeit? 

classroom pdf űrlap határidő: április 16. 

Testnevelés 
Sportmanji kihívások 

classroom   

Hit- és erkölcstan, etika 
Európa vallási arculata 

Classroom  Határidő: 04.16. 

Könyvtár Olvasnivaló, zene  
 Új téma: űrhajózás . 

Classroomkód: krnopka   

Mentálhigiéné, 
gyermekvédelem 

Káros szenvedélyek Classroomkód: 
pdrhfiv  

https://view.genial.ly/606de640b6d
5bc0da61d2965/presentation-
medical-dna-presentation 

 

 

 


