
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 5.a 

Az óra témája: Test, felület, vonal pont 

Időpont: 03.24. 

Házi feladat megoldása: Javítsátok a hibákat! 

Mf. 72. oldal 1. feladat: (más helyes megoldás is lehetséges) 

Először ez alapján csoportosítok: magánhangzók és m 

Ez alapján az egyik csoport: magánhangzók; a másik csoport: mássalhangzók 

Ezután a másik tulajdonság, ami alapján elvégzem a csoportosítást: betűk alakja 

Ez alapján az egyik csoport: csak egyenes vonalat tartalmaz;  

a másik csoport: nem csak egyenes vonalat tartalmaz. 

Mf. 72. oldal 2. feladat: (más helyes megoldás is lehetséges) 

Mi alapján csoportosítottál? A szavak betűinek száma szerint. 

Mf. 73. oldal 5. feladat: (más helyes megoldás is lehetséges) 

Sorolj fel olyan tárgyakat, amelyeket az asztalra helyezve 

a) könnyen odébb guríthatsz; labda, alma, golyó, narancs stb. (gömbölyűtárgyak) 

b) nyugalomban vannak (nehéz odébb gurítani őket)! kocka, radír, könyv, stb. (szögletes 

tárgyak) 

 

Feladat: 

Nyissátok meg az alábbi linket, amely a tankönyv 106-107. oldalát tartalmazza! 

https://drive.google.com/file/d/1NvK122YK_VPy8jb3glZKeA2Y5VHL4dbX/view?usp=shari

ng 

 

Nézzétek végig figyelmesen a bemutatót! 

Írjátok le az 1., 2., 3. és 4. feladat megoldásait a füzetekbe! 

A példákat nem kell. 

 

Írjátok le a füzetbe és tanuljátok meg a következő fogalmakat! 

https://drive.google.com/file/d/1NvK122YK_VPy8jb3glZKeA2Y5VHL4dbX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NvK122YK_VPy8jb3glZKeA2Y5VHL4dbX/view?usp=sharing


A testeket meg lehet fogni. A testeket felület határolja. A felületnek nincs vastagsága. 

A felületeket darabolhatjuk. Ezeket a darabokat vonalak határolják. 

A vonalak lehetnek görbék vagy egyenesek. 

Amikor egy vonalat feldarabolunk, akkor a darabokat pontok határolják. 

Az egyenest végtelen hosszúságúnak képzeljük. 

Az egyenest egy pontja két félegyenesre, két különböző pontja pedig két fél-egyenesre és egy 

szakaszra vágja. 

A síkot is végtelen kiterjedésűnek képzeljük el. A síknak nincs vastagsága. 

A síkot egy egyenessel két félsíkra vágjuk. 

 

Tankockák: 

Oldjátok meg az alábbi feladatokat! 

https://learningapps.org/9641887 

  

https://learningapps.org/9642870 

 

Házi feladat: 

Írásbeli feladat: munkafüzet 73. oldal 1., 2. és 3. feladat 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek el a tkrisztina@vmai.hu címre! 

Ha Wordben vagy a füzetben dolgoztatok, úgy azt küldjétek el! 

Legközelebb küldöm a helyes megoldásokat! 

 

Szorgalmi feladat: munkafüzet 74. oldal 9. és 10. feladat 

Írd le a válaszaid röviden! Feladatonként 1-1 pont jár. 5 pont pedig egy ötöst ér. 

Jó munkát! 

https://learningapps.org/9641887
https://learningapps.org/9642870


Kriszta néni 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010502_1__teljes.pdf 

 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010502_1__teljes.pdf

