
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Zárójelfelbontás 

Időpont: 03.29. hétfő 

Feladatok: 

8:00-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 115. oldal 3., 4. 5. feladat (50 pont) 

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

 

Házi feladat: Munkafüzet 86. oldal 3., 4. feladat (22 pont) 

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

 

Ha nem értetted az órát, nézd meg a videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=SNciYgQKmNc 

https://www.youtube.com/watch?v=5kvQNvzEyDI (15:33 perctől) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZB8H7qGoas (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=QbIc0q4lu4c (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=8BIqDD0luHc (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=aPi81MEH5HU (english) 

 

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
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Órai munka (50 pont) 

Írjátok le a füzetbe az alábbiakat!  

Escriba lo siguiente en el folleto. - Write the following in the booklet. 

 

2021.03.29.                                              Zárójelfelbontás 

Sumar y restar expresiones algebraicas 

Adding and subtracting algebraic expressions 

 

 

1. Számítsátok ki két féleképpen! - ¡Calcule de dos maneras! - Calculate in two ways! 

𝟐 ∙ (𝟒 + 𝟓) = 𝟐 · 𝟗 = 𝟏𝟖 𝟐 ∙ (𝟒 + 𝟓) = 𝟐 · 𝟒 + 𝟐 · 𝟓 = 𝟖 + 𝟏𝟎 = 𝟏𝟖 

𝟕 ∙ (𝟑𝟎 − 𝟐𝟎) = 𝟕 · 𝟏𝟎 = 𝟕𝟎 𝟕 ∙ (𝟑𝟎 − 𝟐𝟎) = 𝟕 · 𝟑𝟎 − 𝟕 · 𝟐𝟎 = 𝟐𝟏𝟎 − 𝟏𝟒𝟎 = 𝟕𝟎 

𝟑 ∙ (𝟓 − 𝟖) =  𝟑 ∙ (𝟓 − 𝟖) =  

−(𝟐 + 𝟕) =  −(𝟐 + 𝟕) = −𝟏 ∙ (𝟐 + 𝟕) = 

−𝟒 ∙ (𝟐 − 𝟕) =  −𝟒 ∙ (𝟐 − 𝟕) =  

−𝟒 ∙ (𝟐 + 𝟕) =  −𝟒 ∙ (𝟐 + 𝟕) =  

 

2. Bontsd fel a zárójeleket! - Abra los paréntesis. - Open the parentheses. 

𝟐 ∙ (𝒂 + 𝟒) = 𝟐 · 𝒂 + 𝟐 · 𝟒 = 𝟐𝒂 + 𝟖 

𝟒 ∙ (𝟑 − 𝒃) = 𝟒 · 𝟑 − 𝟒 · 𝒃 = 𝟏𝟐 − 𝟒𝒃 

𝟑 ∙ (𝒄 − 𝟐) = 𝟑 · 𝒄 − 𝟑 · 𝒄 = 𝟑𝒄 − 𝟔 

𝟓 ∙ (𝟏𝟐 + 𝒅) = 𝟓 · 𝟏𝟐 + 𝟓 · 𝒅 = 𝟔𝟎 + 𝟓𝒅 

−(𝒆 + 𝟖) = −𝟏 · (𝒆 + 𝟖) = −𝟏 · 𝒆 + (−𝟏) · (+𝟖) = −𝟏𝒆 + (−𝟖) = −𝒆 − 𝟖 

−(𝒇 − 𝟖) = −𝟏 · (𝒇 − 𝟖) = −𝟏 · 𝒆 + (−𝟏) · (−𝟖) = −𝟏𝒆 + (+𝟖) = −𝒆 + 𝟖 



−𝟓 ∙ (𝒈 + 𝟐) = −𝟓 · 𝒈 + (−𝟓) · (+𝟐) = −𝟓𝒈 + (−𝟏𝟎) = −𝟓𝒈 − 𝟏𝟎 

−𝟐 ∙ (𝟐𝒉 − 𝟖) = −𝟐 · 𝟐𝒉 + (−𝟐) · (−𝟖) = −𝟒𝒉 + (+𝟏𝟔) = −𝟐𝒉 + 𝟏𝟔 

 

 

 

Tankönyv 115. oldal 3., 4. 5. feladat  

 

3. Bontsd fel a zárójeleket! - Abra los paréntesis. - Open the parentheses. 

a) 𝟑 ∙ (𝒙 − 𝟑) = 𝟑 ∙ 𝒙 − 𝟑 ∙ 𝟑 = 𝟑𝒙 − 𝟗 b) (𝒙 − 𝟑) ∙ 𝟑 = 𝟑 ∙ 𝒙 − 𝟑 ∙ 𝟑 = 𝟑𝒙 − 𝟗 

c) 𝟒 ∙ (𝒙 − 𝟑) = d) −𝟐 ∙ (𝒙 − 𝟑) = 

e) −𝟑 ∙ (𝒙 − 𝟑) = f) 𝟑 ∙ (𝟑 − 𝒙) = 

g) 𝟐 ∙ (𝟐𝒙 − 𝟑) = h) 𝟑 ∙ (𝟑𝒙 − 𝟐) = 

 

 

4. Bontsd fel a zárójeleket a következő kifejezésekben! 

    Expanda los paréntesis en los siguientes términos. - Expand the parentheses in the 

following terms. 

a) 𝟓 ∙ (𝒙 − 𝟖) = 𝟓 ∙ 𝒙 − 𝟓 ∙ 𝟖 = 𝟓𝒙 − 𝟒𝟎 

b) −
𝟒

𝟓
∙ (𝒙 − 𝟏𝟎) = −

𝟒

𝟓
𝒙 −

𝟒

𝟓
· (−𝟏𝟎) = 

c) 𝟓

𝟔
∙ (𝒙 −

𝟏𝟐

𝟓
) = 

d) 𝟏

𝟐
∙ (𝟒𝒙 − 𝟏𝟎) = 

 

 

5. Bontsd fel a zárójeleket, majd végezd el a lehetséges összevonásokat! 

5. Expanda los paréntesis y luego realice las posibles fusiones. 

5. Expand the parentheses, and then make the possible merges. 

 

a) 𝟓 ∙ (𝒂 + 𝟑) + 𝟗 · (𝒂 + 𝟏𝟏) = 𝟓 ∙ 𝒂 + 𝟓 ∙ 𝟑 + 𝟗 · 𝒂 + 𝟗 · 𝟏𝟏 = 𝟓𝒂 + 𝟏𝟓 + 𝟗𝒂 + 𝟗𝟗 =
𝟏𝟒𝒂 + 𝟏𝟏𝟒 



b) 𝟓 ∙ (𝟐𝒃 + 𝟒) + 𝟏𝟎 · (𝒃 − 𝟐) = 

c) 𝟏𝟏 · (𝒄 − 𝟓) − 𝟕 · (𝟑 + 𝒄) = 

d) 𝟕 · (𝒅 + 𝟑) − 𝟑 · (𝒅 − 𝟑) = 

 

  



Házi feladat: Munkafüzet 86. oldal 3., 4. feladat (22 pont) 

 

3. Kösd össze az egyenlőket! Nem biztos, hogy mindegyiknek lesz párja. 

3. ¡Conecta los iguales! No todo el mundo tendrá un partido. 

3. Connect the equals! Not everyone will have a match. 

 
 

4. Bontsd fel a zárójeleket! - Abra los paréntesis. - Open the parentheses. 

 
 

 

 

Tantárgy: Történelem 
Téma: I. (Nagy) Lajos uralkodása 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 03.29. 

 

 

Írd be a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

     55. óra      03.29. 

    I. (Nagy Lajos) uralkodása 

(1 sor kimarad) 

I. Nagy Lajos: 1342-1382 

Károly Róbert fia 

testvére András herceg: feleségül vette a nápolyi királynőt, Johannát 

bátor hadvezér, erőskezű és bölcs uralkodó: „Nagy”, „lovag király” 

 

Tevékenysége: 

Kancellária: 

jelentősen megnőtt az írásbeli ügyek száma 

két kancelláriát hozott létre: király bizalmas iratainak kezelése 

    bíráskodási ügyek és oklevelek kiadása 

1351-es törvények: az Aranybulla megerősítése és kiegészítése  



kilenced kötelező beszedése: 

 minden földesúr köteles beszedni a jobbágyoktól a kilencedet 

 ha ezt elmulasztja, a király a saját hasznára szedeti be 

 cél: adókedvezménnyel egyetlen földesúr se csalja el a másik jobbágyát 

ősiség törvénye: 

 a nemesi földbirtokot sem elajándékozni, sem eladni nem lehet  

 ha a földesúr törvényes örökös nélkül hal meg, a birtok tulajdonjoga visszaszáll a királyra 

úriszék megerősítése: 

 kisebb bűnökben minden nemes bíráskodhat jobbágyai felett 

pallosjog: 

 a legnagyobb földesurak jogot kapta, hogy akár halálos ítéletet is hozhassanak jobbágyaik 

ügyében, s azokat végre is hajthassák 

„egy és ugyanazon nemesi szabadság” elve 

Várospolitika: cél: a gazdasági élet fellendítése 

 kiváltságok adományozása a városoknak (pl. vámmentesség, árumegállító jog) 

 kevés a valódi, kiváltságokkal rendelkező város 

 megjelentek a céhek 

 a kereskedelem a helyi piacokra korlátozódott 

 

Társadalom a 14. században: 

Jobbágyság: 

 a 14. század végére jogilag egységes jobbágyság 

 szolgáltatásaik: 

földesúrnak: robot, termény- és pénzjáradék (kilenced, földbér), ajándék 

királynak: kapuadó 

egyháznak: tized 

 szabadon költözhettek 

 földesuruk bíráskodott felettük 

 nagy vagyoni különbségek (földnélküli zsellér … gazdag paraszt) 

Polgárság: 

 kis létszámú  

 sok külföldi (itáliai, német) betelepülő  

Nemesség: 

főnemesség: 

 legmagasabb országos tisztségek (nádor, országbíró, tárnokmester, vajda, ispán, bán) 

 folyamatosan növekvő, hatalmas birtokok 

 királyi tanács tagjai 

 egyházi méltóságokat is kaptak 

középnemesség: 

 jelentős vagyon, birtokok 

 nem kapnak országos hivatalokat 

kisnemesség: 

 kis birtok 

 a nemesi vármegye volt politikai tevékenységük színtere 



Egyház: 

 az ország vezetői közé tartoznak (érsekek, püspökök) 

 az egyház is rétegződött: főpapság, középréteg, alsópapság, szerzetesség 

 

Külpolitika: 

1. Nápolyi hadjáratok: András meggyilkolása miatt 

2. 1370-tól lengyel király is lesz: perszonálunió 

 a két  ország önálló, de összekapcsolja őket a közös király személye 

3. Dalmácia meghódítása 

4. Bosznia, Moldva és Havasalföld meghódítása (csak rövid ideig) 

5. Birodalmat két lánya között felosztotta 

  Magyarország királynője: Mária 

  Lengyelország királynője: Hedvig 

 

Az alábbi linken nézd meg a filmeket és oldd meg a feladatokat: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_002 

 

Hf: 6. osztályos Tk. 11-13. o. olvasni, tanulni + füzet 

 KTA 22.o  1301-1437, I. Nagy Lajos királyságai térképek ismerete 

 Mf: 9-10. o. feladati 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 04.08. csütörtök 18.00 óráig a Classroomba! 

Lucia, Dylan, Andrés 

Copia el boceto en húngaro. 

Envío la ayuda española     

 

     55. óra      03.29. 

    Reinado de Luis I 

(1 fila omitida) 

Luis I: 1342-1382 

Hijo Róbert Charles 

Hermano del Príncipe Andrés: Casado con la Reina de Nápoles, Johanna 

valiente general, mano fuerte y sabio gobernante: "Grande", "rey caballero" 

 

Actividades: 

Cancillería: 

un aumento significativo en el número de casos escritos 

dos cancillerías: el manejo de los documentos confidenciales del rey 

    emisión de casos judiciales y diplomas 

Leyes de 1351: fortalecer y complementar el Toro de Oro  

recogida obligatoria del día 9: 

• todos los propietarios están obligados a recoger el 9 de los siervos 

• si no lo hace, el Rey lo recogerá para su propio beneficio 

 Objetivo 2: ningún propietario engaña al serf del otro con un descuento fiscal 

ley de la antigüedad: 

• la tierra noble no puede ser regalada o vendida  

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_002


• si el arrendador muere sin un heredero legal, la propiedad de la finca será transferida de 

 vuelta al rey 

confirmación de la Corte de los Lores: 

• en los pecados menores, todos los nobles pueden juzgar por sus siervos 

derecho de plan: 

• a los propietarios más grandes se les ha dado el derecho de incluso dictar sentencias de 

muerte a sus siervos y llevarlos a cabo 

principio de 'una misma libertad noble' 

Política urbana: objetivo: impulsar la vida económica 

• concesión de privilegios a las ciudades (por ejemplo, libre de impuestos, derecho a detener 

los bienes) 

• pocas ciudades reales y privilegiadas 

• han aparecido gremios 

• el comercio se limitó a los mercados locales 

 

Sociedad en el siglo XIV: 

Serfismo: 

• serfismo legalmente unificado a finales del siglo XIV 

• sus servicios: 

propietario: robot, recorte y anualidad en efectivo (noventa, alquiler de tierras), regalo 

Rey: Impuesto a la puerta 

iglesia: diezmo 

• moverse libremente 

• su arrendador juzgado por ellos 

• grandes diferencias de riqueza (bisagras sin tierra ... campesino rico) 

 

Ciudadanía: 

• un pequeño número de  

• muchos colonos extranjeros (italianos, alemanes)  

Nobleza: 

Nobleza: 

• puestos nacionales más altos (palatino, juez de país, maestro curador, voivodo, ispan, 

prohibición) 

• fincas cada vez mayores y vastas 

• Miembros del Consejo Real 

• también recibieron dignatarios eclesiásticos 

nobleza media: 

• activos significativos, patrimonios 

• no reciben oficinas nacionales 

Nobleza: 

• pequeña finca 

• la antigua actividad política del noble condado 

Iglesia: 

• están entre los líderes del país (arzobispos, obispos) 

• la Iglesia también está atado: alto sacerdocio, capa media, sacerdocio inferior, monaquismo 

Política exterior: 

1. Campañas napolitanas: El asesinato de Andrés 

2. A partir de 1370 también habrá un rey de Polonia: una unión europea 

 los dos países son independientes, pero están conectados por la identidad del rey común 

3. Conquistando Dalmacia 



4. Conquista de Bosnia, Moldava y Wallavia (sólo por un corto tiempo) 

5. Imperio dividido entre sus dos hijas 

  Hungría de la Reina: María 

  Reina de Polonia: Hedvig 

 

Echa un vistazo a las películas y resuelve las tareas en el siguiente enlace: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_002 

 

6.libro 11-13 o. leer, estudiar + aprender un sauce 

Mf. 9-10. tareas 

KTA el 22. conocimiento  

Cargue la imagen del boceto escrita en 04.08. Jueves hasta 18.00 relojes Classroom! 

 

 

 

 

Yahia: 

In the booklet, type the outline below. 

 

55th hour 03.29. 

    Reign of Louis I 

(1 row skipped) 

Louis I: 1342-1382 

Son Róbert Charles 

Brother of Prince Andrew: Married the Queen of Naples, Johanna 

brave general, strong-handed and wise ruler: "Great", "knight king" 

 

Activities: 

Chancellery: 

a significant increase in the number of written cases 

two chancelleries: the handling of the king's confidential documents 

    issuing of court cases and diplomas 

Laws of 1351: strengthening and supplementing the Golden Bull  

mandatory collection of 9th: 

 all landlords are obliged to collect the 9th from the serfs 

 if you fail to do so, the King will collect it for your own benefit 

 Goal 2: no landlord cheats the other's serf with a tax discount 

law of ancientity: 

 the noble land cannot be gifted or sold  

 if the landlord dies without a legal heir, ownership of the estate will be transferred back to 

the king 

confirmation of the Court of Lords: 

 in minor sins, all nobles can judge over their serfs 

right of plan: 

 the largest landlords have been given the right to even give death sentences to their serfs and 

to carry them out 

principle of 'one and the same noble freedom' 

Urban policy: aim: to boost economic life 

 granting privileges to cities (e.g. duty-free, right to stop goods) 

 few real, privileged cities 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_002


 guilds have appeared 

 trade was limited to local markets 

Society in the 14th century: 

Serfism: 

 legally unified serfism by the end of the 14th century 

 their services: 

landlord: robot, crop and cash annuity (nineth, land rent), gift 

King: Gate tax 

church: tithing 

 move freely 

 their landlord judged over them 

 large wealth differences (landless hinges ... rich peasant) 

Citizenship: 

 a small number of  

 many foreign (Italian, German) settlers  

Nobility: 

nobility: 

 highest national posts (palatine, country judge, master curator, voivode, ispan, ban) 

 ever-growing, vast estates 

 Members of the Royal Council 

 they also received ecclesiastical dignitaries 

middle nobility: 

 significant assets, estates 

 they do not receive national offices 

nobility: 

 small estate 

 the former political activity of the noble county 

Church: 

 are among the leaders of the country (archbishops, bishops) 

 the Church is also strated: high priesthood, middle layer, lower priesthood, monasticism 

Foreign policy: 

1. Neapolitan campaigns: The murder of Andrew 

2. From 1370 there will also be a King of Poland: a european union 

 the two countries are independent, but are connected by the identity of the common king 

3. Conquering Dalmatia 

4. Conquest of Bosnia, Vltava and Wallavia (only for a short time) 

5. Empire divided between his two daughters 

  Hungary of The Queen: Mary 

  Queen of Poland: Hedvig 

 

Check out the movies and solve the tasks at the link below: 

  https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_002 

 

Homework: 6th grade Tk. p. 11-13. read, learn + booklet 

 KTA 22.o 1301-1437, Knowledge of maps of the kingdoms of Louis I 

 Mf: Tasks 9-10 

Upload the picture of the sketch and workbook in the booklet to classroom by 18.00 on 

Thursday 04.08. 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_002


Technika 

 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 
File:   03 29 technika 6a 

Tantárgy: Technika 

Téma:  Fűtés 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal fűtünk! 

További információk a Classroom felületén érhetőek el az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjk3MjY4/a/MzEwNjk2MTY1Mjc5/details 

 

 

Házi feladat: 

 

1 Írjátok le, hogy mi okozta a robbanást! 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

 

Határidő: 2021.03.31. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

Tantárgy: Magyar nyelv 
Téma: A melléknév  

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 03.22. 

 

Ma a főnevekből kell egy zárótesztet kitöltened. 

A teszt megírása mindenki számára kötelező, a munkátokat osztályozom. 

A teszt megírásának határideje: 2021. 03.29. 18.00 óra 

 

A teszt után a füzetedbe dolgozz! 

     45. óra      03.29. 

          A melléknév 

 

A melléknév a névszók csoportjába tartozik. 

A melléknév élőlények, tárgyak, dolgok tulajdonságát, minőségét, hovatartozását, fejezi ki. 

Kérdőszavai: 

https://classroom.google.com/c/MTY1ODcwMjk3MjY4/a/MzEwNjk2MTY1Mjc5/details


Milyen? Melyik? Miféle? Mekkora  

Fajtái: 

 Külső tulajdonság: alacsony, vékony, szép 

 Belső tulajdonság: okos, kedves, barátságos 

 Minőség: silány, kitűnő, kiváló 

 Állapot: fáradt, friss 

 Valamivel való ellátottság: erős, neves, színes 

 Valaminek a hiánya: színtelen, névtelen 

 Mérték: falatnyi, óriási 

 Helyzet: alsó, felső 

 Valahová tartozás: magyar, tokaji bor 

 

A melléknév fokozása: 

A melléknevek fokozásával kifejezhető a tulajdonság mértéke. 

  fokjel 

alapfok okos O (nincs jele) 

középfok okosabb -bb 

felsőfok legokosabb leg- . -bb 

túlzúfok legeslegokosabb legesleg-   -bb 

 

 

Oldd meg az alábbi linken található feladatokat: 

A melléknevek csoportosítása 

Népes melléknevek 

A melléknév fokozása 

Milyen melléknév? 

Mondj ellent! 

Melyik a rokona? 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_018 

Hf:   Tk. 66-67. o.   olvasni tanulni + füzeti vázlat 

 Mf. 81/1.a   82/5.   83/10.   84/11-12. 

 

A vázlatot, a feladatokat és a kitöltött munkafüzet oldalakat fényképezd le és töltsd fel a Google 

Classroomba 03. 29-én hétfőn 18.00 óráig! 

 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

Hoy necesitas llenar una prueba de cierre de los sustantivos.  

Escribir la prueba es obligatorio para todos, clasificaré los trabajos.  

Fecha límite para escribir la prueba: 2021. 03.29. 18.00 horas  

Después de la prueba, trabaja en tu folleto!  

 

     45 .     03.29.  

    El adjetivo  

 

El adjetivo pertenece al grupo de nominales.  

El adjetivo crea la propiedad, la calidad, la afiliación de cosas, objetos, cosas.  

Palabras cuestionadas:  

¿Que tipo de? ¿Cuales? ¿Que tipo de? Cuan grande  

Tipos:  

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_018


• Propiedad externa: baja, delgada, hermosa.  

• Característica interior: inteligente, agradable, amable.  

• Calidad: Szilány, excelente, excelente.  

• Estado: cansado, fresco  

• Algo que debe proporcionar: fuerte, renombrado, colorido.  

• La falta de algo: incoloro, anónimo.  

• Medida: pared, gigante  

• Situación: fondo, superior.  

• Deuda: Húngaro, Tokaj Wine 

 

Para mejorar el adjetivo: 

Al mejorar los adjetivos, se puede expresar el grado de propiedad.  

 

  fokjel 

alapfok  okos es  O (nincs jele) o 

középfok  okosabb  -bb 

felsőfok legokosabb leg- . -bb 

túlzúfok legeslegokosabb legesleg-   -bb 

 

Resuelve las tareas en el siguiente enlace:  

Para agrupar adjetivos  

Adjetivos populares  

Para mejorar el adjetivo  

¿Qué adjetivo?  

¡Dígame mal!  

¿Cuál es un pariente? 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_018 

 

HF: libro 66-67. Para leer para estudiar + contorno de folleto.  

 MF. 81 / 1.a     82/5.     83/10.     84 /11-12.  

Boceto, tareas y páginas llenas de libros de trabajo y cargue el Google classroom 03. 29 El 

lunes a 18.00! 

 

 

Yahia 

Today, you're going to have to take a final test of nouns. 

Writing the test is mandatory for everyone, I classily grade your work. 

Deadline for writing the test: 29.03.2021. 18.00 hours 

 

After the test, work in your notebook. 

     45. lesson     03.29. 

             The adjective 

 

The adjective belongs to the pronecters group. 

The adjective expresses the quality, quality, affiliation of living things, objects, things. 

Question words: 

What? Which? What kind? How much?  

Types: 

• External property: low, thin, beautiful 

• Interior quality: smart, kind, friendly 

• Quality: poor, excellent, excellent 

• Condition: tired, fresh 

• Equipped with something: strong, renowned, colourful 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_018


• Lack of something: colourless, anonymous 

• Measure: mouthful, huge 

• Position: bottom, top 

• Belonging: Hungarian, Tokaj wine 

 

To enhance the adjective: 

By increasing adjectives, you can express the extent of the property. 

  fokjel  
degree mark 

alapfok   basic okos O (nincs jele) 

középfok   intermediate okosabb -bb 

felsőfok   upper legokosabb leg- . -bb 

túlzúfok   exaggerated legeslegokosabb legesleg-   -bb 

 

Solve the tasks at the following link: 

Group adjectives 

Populous adjectives 

Enhance adjective 

What adjective? 

Resist. 

What's your relative 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_018 

 

Hfomework : book. p. 66-67. learn to read + booklet sketch 

 Mf. 81/1.a     82/5.     83/10.     84/11-12. 

 

Photograph the sketch, tasks, and completed workbook pages and upload them to Google 

Classroom by 6:00 p.m. on Monday, March 29. 

 

 

Angol 6.a 1csop.     2021. március 29. 

 

1.  

TK. 17. old.3f.   Student’s book  p.17 ex.3. 

A feladatban lévő kifejezéseket írd le a szótgárfüzetbe fordítással együtt! Write the new 

expressions in your vocabulary and translate them ! 

 

       . 

Vocabulary:  
1. Earth 

2. turn 

3. it takes 

4. once 

5. devide 

6. hour 

7. each 

8. minute 

9. second 

10. go round 

11. in fact 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_018


12. add 

13. leap year 

14. however 

15. lunar calendar 

16. fix 

Olvasd és fordítsd le a szöveget !Az új szavakat tanuld meg ! (a fordítást írásban kérem) 

 

 

 

Házi feladat: Tk. 17.old.3.f. Másold le a kérdéseket és válaszolj rájuk ! Copy the questions and 

answer them. 4f. Egészítsd ki a mondatokat, másold le és fordítsd le őket !   

A feladatokat leosztályozom ! 

Határ idő: Március 31. 

 

 

6.a Angol – 2. csoport 
március 29. hétfő 

Az óra témája: Ruhák, viseletek  

 

Online lesson: Meet – Monday: 12:00 
 
Kedves Diákok! 
Új témánk: Clothes – azaz ruhák, viseletek.       
1. feladat:  

Ráhangoló: Hallgasd meg az alábbi Clothing chant-ot (mondóka)! 
https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY  

2. feladat:  
tk. 70.old.:1. a: Írd ki a szótárfüzetedbe 1-16-ig a ruhák neveit magyar jelentésükkel együtt! 
Szószedet: Mf. 87.oldal 6D +  
jumper - pulóver,  sweatshirt - melegítőfelső,   jeans - farmernadrág,   
coat - kabát,   dress - női ruha, egyberuha,  shoes - cipő,   
tie - nyakkendő,  cap - sapka (baseball) 

Tanuld meg a szavakat! 
3. feladat: gyakorlások: 

keresztrejtvény: mf. 58.old.:1. 

párkereső: https://learningapps.org/17247958  

memória: https://learningapps.org/16990896  

Visszaküldés: (ha nem voltál online órán) Szótárfüzet és munkafüzet megfelelő oldala!  

Március 30. kedd 16 óráig: Classroom / kgabriella@vmaibp.hu  

 

Por Lucía y Andrés:  

¿Qué tienes que hacer? - Puedes encontrarlo en el Classroom en español.  

 

 

Testnevelés 
6.a 

Végezzétek el a videóban látott mozgásanyagot! 

https://www.youtube.com/watch?v=41187RWKLds 

https://www.youtube.com/watch?v=taoCF1cKZSY
https://learningapps.org/17247958
https://learningapps.org/16990896
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=41187RWKLds


 



 


