
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Toldi 8. ének (Tankönyv: 125-129. oldal) 

1. Ismétlésképpen oldjátok meg az alábbi linken található feladatot! 

https://learningapps.org/watch?v=p0ufdsqvk20  

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 125. oldalon! Hallgassátok meg figyelmesen a Toldi 8. 

énekét! Közben kövessétek és olvassátok némán ti is a szöveget!  Az anyagot az alábbi 

linken találjátok: 

https://www.youtube.com/watch?v=9CvyOmWQMds 

3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az ének rövid tartalmát! 

 

8. ének 

György Budára sietett a királyhoz, hogy panaszt tehessen öccse ellen. Mindenképpen előbb 

akart odaérni. 

A király előtt eljátszotta, hogy komolyan aggódik testvére miatt. Úgy tett, mintha sírna, de csak 

kendővel dörzsölte a szemét, hogy vörös legyen. 

A király meglepődött, mert eddig nem is tudta, hogy Györgynek testvére van. Kérte Györgyöt, 

hogy hozza udvarába öccsét. 

György ezeket mondja Miklósról: Apjuk halála után ő próbált vitézt nevelni belőle, de Miklós 

lusta, haszontalan. És most már teljesen hiába minden, mert szándékosan gyilkolt is. 

A király javasolja, hogy mégis hozza fel György Budára Miklóst. Ott majd megvív a cseh 

bajnokkal. Ha nyer, megbocsátják az elkövetett bűnt. 

György ezt is elhárítja azzal, hogy öccse elbujdosott, nem tudja, hol van. És tovább ravaszkodik, 

mert a célja Miklós birtokrészének megszerzése. Erre a király is rájött. Ezért csapdába csalta 

Györgyöt. 

Azt ajánlotta a király, hogy György vívjon meg a cseh vitézzel, és ha legyőzi, megkapja öccse 

örökrészét. 

György tehetetlenségében csaknem megbolondult, mert nem sikerült a terve. 

 

Házi feladat: Az ének tartalmának ismerete. 

Az Okostankönyv megadott oldalán keressétek és oldjátok meg a következő feladatokat: 

Tudáspróba 8. ének és „Toldi” – A Nyolcadik ének eseményei! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_020  

 

Tantárgy: Ének 

Osztály: 6.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

https://learningapps.org/watch?v=p0ufdsqvk20
https://www.youtube.com/watch?v=9CvyOmWQMds
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_020


Téma: 1848. márc.15.  Katonadalok 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 03.25. 

Kedves Gyerekek! 

Most a héten annyi lenne a feladatotok, hogy: 

1.  Keressetek az interneten, egyéb - akár alsós - tankönyvekben, könyvekben minél több 

katonadalt, Kossuth- nótát, szabadságharchoz köthető népdalt! Írjátok le a kezdetét a daloknak 

/ népdalnak nincs címe, a "kezdete" kifejezést szoktuk használni helyette/! A legtöbbet 

gyűjtők ötöst kaphatnak. Ének füzetbe, kézzel írott munkákat fogadok el! 

2. Válassz ki ezek közül egyet és készíts hozzá rajzot pl. színes ceruzával vagy zsírkrétával! 

Kérlek Titeket, hogy a feladatoknál tartsátok be határidőket! Köszönöm! 

Jó munkát kívánok! 

Eszter néni 

 

6. o. Rajz feladat 

Kutató munka 

A következő kérdésekre keressétek meg a válaszokat! Használjátok hozzá az internetet.  

 

1. A Jáki templom kapuja felett hány szobor van?  

 

2. Hol található a Hagia Szophia és mi az? Mik a jellemzői? Miről ismered fel?  

 

3. Hogy hívják azt a szakembert, aki a műtárgyakat, műalkotásokat konzerválja, helyreállítja?  

 

4. Mi a rózsaablak? Hol találhatunk rózsaablakokat? Miről ismered fel? Mikor alkalmazták 

először? 

 

5. Mi a bélletes kapuzat? Hol találhatunk bélletes kapuzattal? Miről ismered fel? Mikor 

alkalmazták először? 

 

6. Mi a festőpálca? 

 

7. Viselhettek e nadrágot a nők az 13. században? 

 

8. Mi az a mozaik? Honnan ered? Kik és hol használták? Ma hogyan jelenik meg? 



 

9. A Feszty-körkép miről szól? Ki és mikor festette? Mik az adatai?  

 

10. Hol található Mátyás király nyári palotájának maradványai? 

 

Internetes források amik segíthetnek:  

https://slideplayer.hu/slide/2162848/ 

https://pt.slideshare.net/CsabaMagi/romanika-gtika/14?smtNoRedir=1 

 

 

Jó szórakozást kívánok! 

 

Tantárgy: Angol – 2. csoport 

Osztály: 6.a 

Időpont: március 18. csütörtök 

Az óra témája: Az Egyszerű és a Folyamatos jelen idő összehasonlítása  

 

Élő online óra a Meet alkalmazással – csütörtökön 11:00-11:30 
belépés: a Classroom csoport zöld színű fejlécében: Meet-link – kattint, belép  

 

Aki nem tud részt venni az élő online órán, az alábbi feladatokat végezze el önállóan és küldje el 

holnap 16 óráig: 

1. Nézd végig figyelmesen az alábbi videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=jRVXZK9-twY  

(Angol nyelvsuli – Egyszerű vs Folyamatos jelen) 

2. Tk. 69. oldal: 5. feladat 

Másold ki a szabályt magyarul a füzetedbe! 

    Lesson 66     18/03 

Az egyszerű jelent használjuk: every day, all the time, usually. 

A folyamatos jelent használjuk: now, today, at the moment.  

Figyeld meg a táblázatban a példamondatokat és egészítsd ki! 

3. Oldd meg a füzetedben a tk.  69.oldal: 6. feladatát! 

Visszaküldés: annak, aki nem vett részt az élő online órán: 

https://slideplayer.hu/slide/2162848/
https://pt.slideshare.net/CsabaMagi/romanika-gtika/14?smtNoRedir=1
https://www.youtube.com/watch?v=jRVXZK9-twY


Füzetbe írtak a tk. 69./6. feladatával együtt, 

a Classroom feladatban vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre pénteken 16 óráig! 

 

Jó munkát kívánok!  

Gabi néni 

Angol – Léna néni  6.a     2021. március 18. 

1.  

TK. 15.. old.3.f.  Student’s book  p.15 ex.3. 

A feladatban lévő kifejezéseket nézd át újra! Revise the adverbs of frequency ! 

Nézd meg a videot ! Watch the video  

https://www.youtube.com/watch?v=qG0N1TMtyDw&ab_channel=AMES836   adverbs of frequency 

2 

A szavaknak (never, always stb.) hol van helyük a mondatban? Where do we use adverbs of 

frequency in a sentence ? 

Pl.: Quasar usually sets the table. 

      I never play tennis. 

     He doesn’t often watch TV. 

Adverbs of frequency go before the verb.  A gyakoriságot kifejező határozószók ige előtt kell 

használni ! 

Ha létige (am, is, are) van a mondatban,akkor közvetlen utána hasznalunk. If there is  -am, -is,-are in 

te sentence we use adverbs of fredquency after these words. 

Pl.He is always late. 

    My chair is usually int he wardrobe. 

   They are never upset. 

       2. 

Sb. page 15. exercise4/Tk.15.old.4. Másold le a mondatokat a füzetbe és tedd zárójelben lévő 

szavakat megfelelő helyre ! 

Sb. page 15 exercise 5./ Tk. 15.old. 5. Ebben a feladatban magádra vonatkozó mondatokat kell írni a 

füzetbe. Közbe használd never, sometimes, often stb. ! 

Homework: Mf. 11.old. 5., 6 

Határidő: március 23. 

mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=qG0N1TMtyDw&ab_channel=AMES836


Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: A százalékalap (100%) meghatározása 

Időpont: 03.18. csütörtök 

Feladatok: 

10:00-kor csatlakozhattok az online órához: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

Nyomjatok a 6.a matematika szürke mezőben a meet-linkre!  

Engedélyezzétek a kamerát és a mikrofont, mert akkor láthatjuk és hallhatjuk is egymást! 

 

Órai munka: tankönyv 105. oldal 1. feladat, 2.a) (50 pont) 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomba! 

 

Házi feladat: munkafüzet 81. oldal 1., 2., 3. feladat (25 pont) 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomba! 

 

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 

  

https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf


Órai munka 

Írjátok le a füzetbe az alábbiakat! 

 

2021.03.18.                                         Százalékalap  (100%) meghatározása 

 

Megoldás következtetéssel, két lépésben: 

1. Következtetés az 1%-ra: a százalékértéket elosztjuk a százaléklábbal. 

2. Következtés a 100%-ra: az 1%-ra kapott értéket megszorozzuk 100-zal. 

 

 

A százalékalapot úgy kaptuk meg, hogy a százalékértéket osztottuk a százaléklábbal, majd az eredményt megszoroztuk 100-zal. 

                                   

  

Melyik szám 60%-a a 900? 

 
𝟗𝟎𝟎

𝟔𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓𝟎𝟎 

 
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩 

 



Tankönyv 105. oldal 1. feladat 

 

1. Számítsd ki azt a számot, melynek - Calcule el número para el cual  - Calculate the number for which 

a) 1%-a 29;  b) 2%-a 22;  c) 20%-a 40;  d) 160%-a 40;  

e) 1%-a 100;  f) 2%-a 75;  g) 20%-a 95;  h) 160%-a 88! 

 
Számítsd ki azt a 

számot, melynek 
Százalékérték Százalékláb 

1. lépés 

1% 

2. lépés 

100% (százalékérték) 

Egy lépésben 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩 

a) 1%-a 29      

b) 2%-a 22      

c) 20%-a 40      

d) 160%-a 40      

e) 1%-a 100        

f) 2%-a 75      

g) 20%-a 95      

h) 160%-a 88      

 

  



2. a) Egy nyeregtetős ház tetejére, 24 négyzetméter napkollektort szerelnek, amellyel a teljes tető 30%-át fedték le. Mekkora a tető teljes felülete? 

En la parte superior de una casa a dos aguas, se instala un colector solar de 24 pies cuadrados para cubrir el 30% de todo el techo.  

¿Cuál es la superficie total del techo? 

On top of a gabled house, a 24-square-foot solar collector is installed to cover 30% of the entire roof. What is the total surface area of the roof? 

 

Feladat Százalékérték Százalékláb 
1. lépés 

1% 

2. lépés 

100% (százalékérték) 

Egy lépésben 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩 

a) 30%-a 24 m2      

 

Válasz: A tető teljes felülete 80m2. 

 

 

 


