
Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Az óra témája: Párhuzamos egyenesek, merőleges egyenesek 

Időpont: 04.01. szerda 

Házi feladat megoldása: Javítsátok a hibákat! 

 

Mf. 78. oldal 1. feladat:  

A körülötted lévő tárgyakat csoportosítsd a következő szempont szerint! 

Csak síklapok határolják: tejes doboz, gyufásdoboz, tábla stb. 

Nincs síklapja: labda, narancs, dinnye, úszógumi stb. 

Nem csak síklap határolja: pohár, kerek asztal, dezodor stb. 

 

Mf. 78. oldal 4. feladat:  

Vágjunk szét egy kockát két szomszédos lapjának felezővonala mentén, az ábrán látható 

módon. Hány csúcsa, éle, lapja van a keletkezett testeknek? 

 

A kisebb test csúcsainak száma: 6 db, éleinek száma: 9 db, lapjainak 

száma: 5 db. 

A nagyobb test csúcsainak száma: 10 db,éleinek száma: 15 db, 

lapjainak száma: 8 db. 

 

Mf. 79. oldal 6. feladat:  

Az ábrán látható testnek 12 csúcsa van. Ezek közül kiválasztottunk néhányat, és kettőt-kettőt 

színes szakasszal összekötöttünk. Csoportosítsd ezeket a szakaszokat!    

 

Élek: DJ, FL, JK, HI, BC 

Lapátlók: AH, CH 

Testátlók: EH, FH 

 

A betűk sorrendje nem számít, de érdemes ábécé sorrendbe írni őket. Így könyebb 

összehasonlítani a helyes megoldással. 

 



Feladat: 

Nyissátok meg az alábbi linket, amely a tankönyv 114-115. oldalát tartalmazza! 

https://drive.google.com/file/d/1EAwe_oHGAPw-

gEuh7TKf7to3XtS7YVec/view?usp=sharing 

 

Töltsétek le a piros négyzetben levő gomba kattintva, ha nem látjátok az animációkat, 

vagyis pl. a vonalzó és a ceruza mozgását! 

  

Nézzétek végig figyelmesen a bemutatót! 

Írjátok le a feladatok megoldásait a füzetekbe! 

A példákat nem kell. 

Ha nem nyílik meg, akkor olvassátok el a könyvet, vagy próbálkozzatok később! 

Fotózzátok le a füzetet és küldjétek el a tkrisztina@vmai.hu címre! 

 

Házi feladat: 

Írásbeli feladat:  

Munkafüzet 80. oldal 1., 2., és 3. feladat 

Munkafüzet 81. oldal 6. és 7. feladat 

 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek el a 5.amatek@vmai.hu címre! 

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

Legközelebb küldöm a helyes megoldásokat! 

 

Szorgalmi feladat: munkafüzet 80. oldal 4. feladat 

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

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

https://drive.google.com/file/d/1EAwe_oHGAPw-gEuh7TKf7to3XtS7YVec/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EAwe_oHGAPw-gEuh7TKf7to3XtS7YVec/view?usp=sharing


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

