
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Év végi ismétlés: Törtek áttekintése 

Időpont: 06.02. kedd 

 

Feladatok: 

1. Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot! 

Tankönyv 13. oldal 1. 

Határozd meg a számok ellentettjét! 

 

a) (–1)  ellentettje: –(–1) = +1 = 1 

b) (–34)   ellentettje: –(–34) = +34 = 34 

c) (–3) ellentettje: –(–3) = +3 = 3   

d) 3  ellentettje: –(–34) = +34 = 34 

e) 7  ellentettje: –7  

f) (–7) ellentettje: –(–7) = +7 = 7 

g) 100  ellentettje: –100 = –100 

h) 0 ellentettje: –0 = 0 

 

Tankönyv 13. oldal 2. a) b) c) d) feladat 

a) (–1) ⋅ (+56) = –56 

b) (–34) ⋅ (–1) = +34= 34 

c) (–3) ⋅ (+32) = –69 

d) (+3) ⋅ (–4) = –12 

 

Tankönyv 13. oldal 4. a) b) c) d) feladat 

a) (–1) ⋅ (–1) ⋅ (–1) = ‒1 

b) (–2) ⋅ (–1) ⋅ (–3) = ‒6 

c) (–3) ⋅ (–4) ⋅ (–5) = ‒60 

d) (–3) ⋅ (–6) ⋅ (+4) = + 72 = 72 

 

Tankönyv 15. oldal 1. a) b) c) d) feladat 

a) (–6) : (+1) = ‒6 

b) (–13) : (–1) = ‒13 

c) (–96) : (+32) = ‒3 

d) (+72) : (–4) = ‒18 

 

 



Tankönyv 15. oldal 3. a) b) c) d) feladat 

a) (–1) : (–1) : (–1) = ‒1 

b) (–6) : (–2) : (–3) = ‒1 

c) (–100) : (–4) : (–5) = ‒5 

d) (–312) : (–6) : (+4) = +13 = 13 

 

2. Ismételjétek át a törtekről tanultakat! 

https://drive.google.com/file/d/1otjfdST6kfblAVUjB2DBRrz3zo8Zp1dL/view?usp=sharing 

Ha nem tudjátok letölteni, ismételjétek át a tankönyv 30-37. oldalán található leckéket és feladatokat. 

 

3. Tankockák 

Oldjátok meg a következő feladatokat! (8 darab)  

https://learningapps.org/12605638 

Ha kész vagy egy feladattal, nyomj a pipára! Ha jól oldottad meg, utána nyomj a bal felső sarokban a kék 

vissza nyílra és válassz egy másik feladatot! 

Ha az összes feladatot megoldottad, egy jelszót kapsz és egy kérdést.  

Válaszoljatok a kérdésre, ha tudtok! Küldjétek vissza ezeket! 

 

Házi feladat:  

Tankönyv 34. oldal 1. g) h) i) j), 2. f) g) h) i),  37. oldal 3. a) b) c) d) e), 5. a) b) c) d) feladat (29 pont) 

Szorgalmi feladat:  

Tankönyv 34. oldal 5. a) b) c) d), 37. oldal 5. i) j) k) d) e) feladat (16 pont) 

 

Jó munkát!  

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf 
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