
8.a  

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 60 - 61. óra Gondolkodó classroom 

 

Érdekes nyomozás online óra google meet: 
május 4., kedd - 10 óra 

Irodalom 74 - 75. óra József Attila élete classroom 

 

Szabadítsd ki József Attilát! 
 

kódok 

Matematika 

Témakör: Geometria 

Anyag: 

1.-   Középpontos hasonlóság, 

pozitív nagyítás 

2.-   Középpontos hasonlóság, 

negatív nagyítás, 

3.-   Középpontos hasonlóság, 

pozitív kicsinyítés, 

4.-   Középpontos hasonlóság, 

negatív kicsinyítés. 

     Tk.: 231-238.oldal 

 

classroom 

 
1. Az órai anyagnak 

megfelelően háromszög 

szerkesztése: k= +2 , (sima 

lapra dolgozz!) 

2. Az órai anyagnak 

megfelelően háromszög 

szerkesztése: k= -2 , (sima 

lapra dolgozz!) 

3. Az órai anyagnak 

megfelelően háromszög 

szerkesztése: k= +½ , (sima 

lapra dolgozz!) 

4. Az órai anyagnak 

megfelelően háromszög 

szerkesztése: k= -½ , (sima 

lapra dolgozz!) 

A tananyag megértéséhez és a 

feladatok megoldáshoz 

kapcsolódóan nézd meg a 

csatolt videókat.  

1.  tananyag:    
 https://youtu.be/ySjvk
Jz2BRw 

 

Az elkészített feladatot 

névvel ellátva fotózd és 

küldd meg a classroom-ba! 

 

https://view.genial.ly/5ff5ae92c217200ce77c9f31/game-breakout-szabaditsd-ki-jozsef-attilat?fbclid=IwAR0Cfn0MnAMfmTX0UeptnATfg-NZQIhGQUT6G_WUS89SkXSoF9rqyaa39vc
https://youtu.be/ySjvkJz2BRw
https://youtu.be/ySjvkJz2BRw


2.  tananyag:    
 https://youtu.be/2zPJ
zngsiXA 

3.  tananyag:    
 https://youtu.be/K0ea
NAU78vw 

4.  tananyag:    
 https://youtu.be/10wx
Tt_qc7s 

Történelem A tanú classroom https://mega.nz/folder/cd00wIQ

R#IBxP4SnA9ZiconbCJQs6Cg 

 

filmélmény beszámoló 
beadási ideje: május 8.  

Angol normál 
Grammar: full and bare 

infinitive, Idegen nyelvi 

mérés 

Tankönyv: 51.o 
Munkafüzet: 42-43.o,121-
123.o 

https://www.oktatas.hu/pub_

bin/dload/kozoktatas/merese

k/idegen_nyelvi_meres/fela

datlapok_2018/Idegennyelvi

meres_2018_Angol_8_felad

atsor.pdf 

www.redmenta.com  

direktcím: 8infinitive 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Q3aCMgfPBhQ 

 

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

Angol két tanítási nyelvű 143-147. óra 
Time to read 

Google Classroom Interactive Material 

TK. 84-85. o. 2, 3 

Tesztek a Classroomban 

Online games 

angol/reading-books 

 

I wish - If only worksheet 

Lektori anyag:  

The Mother's Day Song: A 

funny song for Mother's Day 

 

 

Google Meet online órák: 
csütörtök 5-6. órák 
Beadandó: I wish - If only 
Test 
Határidő: május 7. 
Visszaküldés helye: 
Classroom 

https://youtu.be/2zPJzngsiXA
https://youtu.be/2zPJzngsiXA
https://youtu.be/K0eaNAU78vw
https://youtu.be/K0eaNAU78vw
https://youtu.be/10wxTt_qc7s
https://youtu.be/10wxTt_qc7s
https://mega.nz/folder/cd00wIQR#IBxP4SnA9ZiconbCJQs6Cg
https://mega.nz/folder/cd00wIQR#IBxP4SnA9ZiconbCJQs6Cg
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q3aCMgfPBhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q3aCMgfPBhQ
https://wordwall.net/hu/resource/13093010/angol/reading-books
https://www.liveworksheets.com/gm447765mu
https://www.youtube.com/watch?v=SC2I5skGzYU
https://www.youtube.com/watch?v=SC2I5skGzYU


Célnyelvi civilizáció 30. óra 
History: the 20th century 

Google Classroom Prezentáció és videó a 
Classroomban 

 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Revision classroom Prezentációk a classroomban redmenta feladatsor 
kitöltése május 9-ig 
online óra: 
szerda 11.00 óra Google 
Meet 

Informatika normál 05.07. - Algoritmusok - 
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 A vizek keménysége és a 
vízlágyítás 
Mosószerek a fürdőszobában 

tk. 62., 64. + mf. 
classroom 

 Google Meet:8.a szerda 6.ó, 
8.b péntek 2.ó 

Biológia A férfi és a női 
szaporítószervek 

classroom 
Biológia 8. - V. Szaporodás 
- 33. A férfi szaporítószervei 
Biológia 8. - V. Szaporodás 
- 34. A női szaporítószervek 

feladatok 
Biológia 8. - V. Szaporodás - 
33. A férfi szaporítószervei 
Biológia 8. - V. Szaporodás - 
34. A női szaporítószervek 

online óra: kedd 6. óra 
Google Meet 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

A Dunántúli-dombság és az 
Alpokalja 

classroom Prezentáció a classroomban 
LearningApps tankockák 

Learningapps tankockák az 
osztályban: 
● Alpokalja, Dunántúli-

dombság 
● Az Alpokalja és a 

Dunántúli-dombság 
városai 

online óra: szerda 11.30 
Google Meet 
 

Földrajz Románia classroom 
tk.118.o-121.o 

mf. 70.o-73.o google meet óra: szerda 1. 
óra 

Ének 
Könnyű zenei irányzatok 

szabadon választott 
 

beszámoló készítése 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_033
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_033
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_034
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_034
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_033
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_033
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_034
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_034


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 2 hét annak 
beadási határideje. 

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

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Gazdasági szerepeink classroom űrlap V.7-ig 

Hit- és erkölcstan, etika Az egyházak társadalmi 
szerepvállalása 3 

Classroom   

Természettudományos 
gyakorlatok Madarak a kertben 

classroom 
http://madarhatarozo.blogsp
ot.com/ 

fénykép készítése egy 
tetszőleges madárról, 
határozás 

fotó és a faj nevének 
feltöltése a classroomba 

Testnevelés Páros gyakorlatok Classroom https://www.youtube.com/wat
ch?v=N-I0tC-t9NU&t=133s 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=LFTB8mVkEyI 

Mozgásnapló 

Fejlesztés (Éva néni) Gyakorlás classroom   

Könyvtár Madarak és fák napja kód: krnopka   

 

 

http://madarhatarozo.blogspot.com/
http://madarhatarozo.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N-I0tC-t9NU&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=N-I0tC-t9NU&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=LFTB8mVkEyI
https://www.youtube.com/watch?v=LFTB8mVkEyI


8.b 

Tantárgy A tananyag Források 
Kapcsolódó feladatok 

 

Ellenőrző kérdések, 
beszámoló, kérdőív 
Online óra időpontja 

 

Magyar nyelv 63 - 64. óra Gondolkodó classroom Érdekes nyomozás online óra google meet: 
május 4., kedd - 11 óra 

Irodalom 
 

74 - 75. óra József Attila 
költészete 
 

classroom Szabadítsd ki József Attilát! kódok 

Matematika 05.03. - Algebra - Témazáró 
05.04. - Geometriai 
transzformációk - 
egybevágóság 
05.05. - Tengelyes tükrözés, 
tengelyes szimmetria 
 
 

classroom 
Redmenta - dolgozat 

Tk. 191.o. 5.a,b,c (Geogebra) 

Tk. 192.o. 7.a,b (Geogebra) 

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

Történelem A tanú classroom https://mega.nz/folder/cd00wIQ

R#IBxP4SnA9ZiconbCJQs6Cg 

 

filmélmény beszámoló 
beadási ideje: május 8.  
 

Angol normál 
Grammar: full and bare 

infinitive, Idegen nyelvi 

mérés 

Tankönyv: 51.o 
Munkafüzet: 42-43.o,121-
123.o 

https://www.oktatas.hu/pub_

bin/dload/kozoktatas/merese

k/idegen_nyelvi_meres/fela

datlapok_2018/Idegennyelvi

meres_2018_Angol_8_felad

atsor.pdf 

 

www.redmenta.com  

direktcím: 8infinitive 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Q3aCMgfPBhQ 

 

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

https://view.genial.ly/5ff5ae92c217200ce77c9f31/game-breakout-szabaditsd-ki-jozsef-attilat?fbclid=IwAR0Cfn0MnAMfmTX0UeptnATfg-NZQIhGQUT6G_WUS89SkXSoF9rqyaa39vc
https://redmenta.com/?solve&ks_id=1907564044
https://mega.nz/folder/cd00wIQR#IBxP4SnA9ZiconbCJQs6Cg
https://mega.nz/folder/cd00wIQR#IBxP4SnA9ZiconbCJQs6Cg
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/idegen_nyelvi_meres/feladatlapok_2018/Idegennyelvimeres_2018_Angol_8_feladatsor.pdf
http://www.redmenta.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Q3aCMgfPBhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q3aCMgfPBhQ


Angol két tanítási nyelvű Célnyelvi mérésre készülés classroom 
Célnyelvi 
mérés_munkafüzet_2016 

Célnyelvi 
mérés_munkafüzet_2016 

A funny song for Mother's 
Day 

 

Kedd 1-2. óra online 

Célnyelvi civilizáció Prezentációk bemutatása classroom 
 

 

 

 

Kedd:2. óra 

Informatika két tanítási 
nyelvű 

Revision classroom Prezentációk a classroomban redmenta feladatsor 
kitöltése május 9-ig 
online óra: 
szerda 10.00 óra Google 
Meet 

Informatika normál 05.07. - Algoritmusok - 
összefoglalás  

classroom  Google Meet: 
péntek 5. óra 

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

A tanórákhoz kapcsolódó pdf 
anyagok áttekintése. 

DKT péntek 4. óra 

Kémia A vizek keménysége és a 
vízlágyítás 
Mosószerek a fürdőszobában 
 

tk. 62., 64. + mf. 
classroom 

 Google Meet:8.a szerda 6.ó, 
8.b péntek 2.ó 

Természettudományos 
gyakorlatok Életközösségek vizsgálata 

classroom   

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2016_8evf_Angol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2016_8evf_Angol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2016_8evf_Angol.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/meresek/celnyelvi_meresek/feladatlapok_2016/Celnyelvimeres_2016_8evf_Angol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SC2I5skGzYU&ab_channel=songdrops
https://www.youtube.com/watch?v=SC2I5skGzYU&ab_channel=songdrops


Biológia A férfi és a női 
szaporítószervek 

classroom 
Biológia 8. - V. Szaporodás 
- 33. A férfi szaporítószervei 
Biológia 8. - V. Szaporodás 
- 34. A női szaporítószervek 

feladatok 
Biológia 8. - V. Szaporodás - 
33. A férfi szaporítószervei 
Biológia 8. - V. Szaporodás - 
34. A női szaporítószervek 

online óra: szerda 5. óra 
Google Meet 

Földrajz két tanítási 
nyelvű 

A Dunántúli-dombság és az 
Alpokalja 

classroom Prezentáció a classroomban 
LearningApps tankockák 

Learningapps tankockák az 
osztályban: 

● Alpokalja, Dunántúli-
dombság 

● Az Alpokalja és a 
Dunántúli-dombság 
városai 

online óra: szerda 10.30 
Google Meet 
 

Földrajz Románia classroom 
tk.118.o-121.o 

mf. 70.o-73.o google meet óra: szerda 1. 
óra 

Ének 
Könnyűzenei irányzatok 

szabadon választott 
 

beszámoló készítése 

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_033
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_033
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_034
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_034
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_033
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_033
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_034
https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_8/lecke_05_034


aprólékos kidolgozást 
igényel, annak elkészítse, 
és éppen ezért 2 hét annak 
beadási határideje. 

Gazdasági és pénzügyi 
ismeretek 

Gazdasági szerepeink classroom űrlap V.7-ig 

Testnevelés digitális oktatás során 
elvégzett feladatok-
beszámoló 
 

classroom   

Hit- és erkölcstan, etika Az egyházak társadalmi 
szerepvállalása 3 

Classroom   

Könyvtár Madarak és fák napja kód: krnopka   

 

 


