
Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Az óra témája: Gyakorlás: párhuzamos és merőleges egyenesek, téglalap, négyzet 

Időpont: 04.03. péntek 

Házi feladat megoldása: Javítsátok a hibákat! 

 

Mf. 82. oldal 1. feladat:  

Igazak-e a következő állítások? 

a) Nincs olyan téglalap, amelyik négyzet.   H 

b) Nincs olyan négyzet, amelyik téglalap.  H 

c) Minden téglalap kettévágható két négyzetre.  H 

d) Két négyzetet összeilleszthetünk egy téglalappá.  H 

e) Van olyan téglalap, amelyik kettévágható két négyzetre.  I 

f ) Két azonos méretű téglalapból összeilleszthetünk egy négyzetet.  H 

g) Egy négyzet szétvágható négy azonos méretű téglalapra.  I 

h) Egy négyzet szétvágható négy különböző méretű téglalapra. I 

 

Mf. 82. oldal 3. feladat:  

A térképvázlaton a Balaton környékét láthatjuk. 

Bejelöltük Tapolcát és Veszprémet. Rajzolj a 

Balatonra két olyan hajót, amelyek a két várossal 

együtt egy téglalap csúcsaiban vannak! 

 
 

Mf. 82. oldal 5. feladat:  

Egészítsd ki az egyszínű rajzokat úgy, hogy téglalapok legyenek! 

 

Melyik ábrát tudnád többféleképpen is befejezni? Az utolsót. 

Melyik ábrát tudnád úgy befejezni, hogy négyzet legyen? Az utolsót. 

 

 

 



Mf. 83. oldal 6. feladat:  

 

 

Mf. 83. oldal 7. feladat:  

a) Az ábra vízszintes és függőleges vonalai hány négyzetet határoznak meg? 

A négyzetek száma: 14 

9 db 1×1-es, 4 db 2×2-es, 1 db 3×3-as,  

b) Az ábra vízszintes és függőleges vonalai hány téglalapot határoznak meg? 

A téglalapok száma: 14 + 22 = 36 

Az előző 14 négyzet és még 12 db 1×2-es, 6 db 1×3-es, 4 db 2×3-as,  

 

Feladat: 

Nyissátok meg az alábbi linkeket vagy használjátok a QR-kód olvasót! 

https://learningapps.org/10004716 

 

https://learningapps.org/10007549 

 

https://learningapps.org/10008823 

https://learningapps.org/10004716
https://learningapps.org/10007549
https://learningapps.org/10008823


 

https://learningapps.org/10009792 

 

A feladatok helyes megoldása után egy szót és egy kérdést kaptok az üzenetben. 

Írjátok le és válaszoljatok rá! 

Erre a címre küldjétek el lehetőleg még ma: tkrisztina@vmai.hu 

 

Házi feladat: SZÉP HÉTVÉGÉT ÉS JÓ PIHENÉST! 

A jövő héten felmérőt írunk kedden. Hétfőn még gyakorlunk. 

 

Szorgalmi feladat: MARAD 

Munkafüzet 83. oldal 9. és 10. feladat 

Tankönyv 115. oldal 1. feladat  

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

 

Jó munkát! 

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

