
Tantárgy: Történelem 

Téma: Államalapítás 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 03.19. 

 

Remélem, sikerült megoldanotok a múltkori feladatokat. 

Ezzel már megismerkedtetek a magyar nép őstörténetével és vándorlásával. 

Írd be a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

 

     51. óra      03.19. 

          Államalapítás 

(1 sor kimarad) 

A kalandozó hadjáratok veresége miatt változás            államalapítás előkészítése 

a kül- és a belpolitika változásai új politizálást igényeltek 

A fejedelmek felismerték a változtatás szükségességét.  

Géza fejedelem (972-997): 

belpolitika: 

 megkezdte a katonai szervezet kiépítését  

 megtörte a törzs- és nemzetségfők ellenállását  

külpolitika: 

 következetes békepolitika (szükségszerű) 

 dinasztikus házasságok fia István (Vajk) számára bajorországi Gizellát kérte feleségül, 

akivel lovagok érkeztek 

hozzákezdett a magyarok keresztény hitre térítéséhez: 

 a nyugati kereszténység  

 Géza és fiai (Vajk) is megkeresztelkedett 

 bencés apátság alapítása Pannonhalmán 

 

Géza halála után küzdelem a trónért (997-ben): 

 

István       Koppány 

Géza fia          Géza unokatestvére 

a keresztény elsőszülöttségi jog         a legidősebb férfirokon pogány  

(primogenitura) alapján         jogán (leviratus, senioratus) 

 

Harc István győzelmével ért véget 

 

István fejedelem (997-1000/1001) 

1000. december 25. vagy 1001. január 1.: koronázás  

II. Szilveszter pápától kapott koronával  

 

I. István király (1000/1001-1038) 

Magyarország első királya 

Magyarország az európai népek keresztény közösségébe került 

István véres harcok után tudta hatalmát kiterjeszteni az egész országra 

https://24.hu/tudomany/2019/02/01/ezert-nem-lehetett-kiraly-geza-nagyfejedelem/
https://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly#/media/F%C3%A1jl:Bencz%C3%BAr,_Gyula_-_The_Baptism_of_Vajk_-_Google_Art_Project.jpg


 

I. Szt. István tevékenysége: 

hatalmas szervezőmunka Magyarország nyugati mintájú királysággá vált 

 

Államszervező tevékenysége: 

 Királyi vármegyéket szervezett: területi alapú közigazgatás 

Élükön a királyi hatalom kihelyezett képviselője az ispán állt 

Ispán feladata: 

o bíráskodott 

o beszedette az adókat 

o vármegye hadának parancsnoka 

o felügyel utakra, hidakra, vásárokra, vámokra 

 Királyi székhely Esztergom, majd Székesfehérvár lett. 

 Törvényeket adott ki: 

o intézkedett az egyház működéséről és a vallásgyakorlás biztosításáról 

o védte a magántulajdont 

o királyi tanács létrehozása 

 Pénzt veretett 

 Okleveleket adott ki 

Egyházszervező tevékenysége: 

 Tíz egyházmegyét alapított: 

 Törvények a hit megerősítésére: 

o 10 falu építsen egy templomot (kőtemplom) 

o vasárnaponként kötelező a templomba járás, kivéve, akik a tüzet őrzik 

o tized (a termény egytizedét be kell szolgáltatni) bevezetés: egyházadó 

Külpolitika: 

Géza politikáját folytatja, békés 

A trónutódlás kérdése: 

István király fia Imre herceg vadászbalesetben meghalt  

Halála után (1038) trónharcok kezdődtek az országban 

1038. augusztus 15-én halt meg, a székesfehérvári bazilikában helyezték örök nyugalomra 

1083-ban (I. László uralkodása idején) avatták szentté 

 

 

Hf.:  Tk 161-164. o. olvasni, tanulni + füzet tanulni 

 KTA 14. és 18. térkép ismerete 

 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 03.21. vasárnap 18.00 óráig a 

Classroomba! 

 

  

https://ankhistory.files.wordpress.com/2014/02/i-istvc3a1n-997-1038.jpeg
https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nzver%C3%A9s_a_kora_%C3%81rp%C3%A1d-kori_Magyarorsz%C3%A1gon#/media/F%C3%A1jl:Szent_Istv%C3%A1n_kir%C3%A1ly_aranyp%C3%A9nze.jpg
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pannonhalmi_Benc%C3%A9s_F%C5%91ap%C3%A1ts%C3%A1g#/media/F%C3%A1jl:Pannonhalmi_alap%C3%ADt%C3%B3lev%C3%A9l.jpg
https://ankhistory.files.wordpress.com/2014/03/szent-istvc3a1n-c3b6rc3b6kc3a9ben.jpg


Yahia  

Copy the outline in English. 

I'll send the English help.     

     51. lesson     03.19.  

    Founding of a state 

(1 row is left out) 

Changing because of the defeat of the roving campaigns               the preparation of 

foundation of a state 

the foreign policy  and the changes of the internal politics demanded new politicking 

The sovereigns recognised the necessity of the change. 

Géza sovereign (972-997): 

internal politics: 

 • started the military organisation's development 

 • broke the tribe's and heads' of the clan resistance 

foreign policy: 

 • consistent peace policy (necessary) 

 • the son of dynastic marriages István (Vajk) proposed to Bavaria Gizella, with who 

 knights arrived, for him 

began converting the Hungarians to Christian faith: 

 • the western Christianity 

 • Géza and his sons (Vajk) too converted to Christian faith 

 • a Benedictine abbey's foundation on Pannonhalma 

After Géza death fight for the throne (in 997): 

   István       Koppány 

  Géza son       Géza cousin 

the Christian primogeniture right     the eldest male relative pagan 

 (primogenitura)      his basis his right (leviratus,  

         senioratus) 

End which worth was been 

 

István sovereign (997-1000/1001) 

1000. December the 25. or  1001. January 1.: coronation 

II. Szilveszter from a pope with a received crown 

 

I. István king (1000/1001-1038) 

Hungary's first king 

Hungary got into the European folks' Christian community 

István was able to extend his power over all of the country after bloody fights 

 

I. St. István activity: 

huge organizing work Hungary turned into a kingdom with a western sample 

A state organizer's activity: 

• Organized royal counties: public administration with a regional basis 

   Their edge the affiliated representative of the royal power the bailiff stood 

 A bailiff's task: 

  o passed judgement 



  o he had the taxes taken 

  o the commander of a county's army 

  o supervises roads, bridges, fairs, onto customs 

• Royal seat Esztergom, Székesfehérvár was then. 

• Published laws: 

  o the church arranged for his function and the insurance of the religious  

     practice 

  o defended the private property 

  o a royal council's formation 

• Coined money 

• Published diplomas 

A church organizer's activity: 

• Ten founded a bishopric: 

• Laws onto the affirmation of the faith: 

 o let 10 villages build up a church (stone church) 

 o Sundays obligatory going to the church, withdrawn who protect the fire 

 o tenth (the produce onetizedét it is necessary to surrender it) introduction: church tax 

Foreign policy: 

Géza pursues his politics, peaceful 

The question of the succession to the throne: 

István a king's son Imre a prince died in a hunter accident 

His death (1038) throne fights were beginning in the country 

1038. August died on 15, it was committed to eternal rest in the Székesfehérvár basilica 

In 1083 (I. László reign his time) it was canonized 

 

Homework: book  161-164 o. to read, to study + to learn a willow 

KTA the 14. and the knowledge of 18. map 

Charge the picture of the sketch written into the notebook 03.21. Sunday until 18.00 clocks to 

Classroom! 

  



Lucia, Dylan, Andrés 

Copia el boceto en húngaro. 

Envío la ayuda española     

     51.     03.19.  

    Fundación de un estado 

(1 fila queda fuera) 

Cambiando debido a la derrota de las campañas itinerantes               la preparación de la 

fundación de un estado 

la politica exterior y los cambios de la política interna exigieron nuevo politicking 

Los soberanos reconocieron la necesidad del cambio. 

Géza soberana (972-997): 

política interna: 

 • comenzó el desarrollo de la organización militar 

 • rompió las cabezas de la tribu de la resistencia del clan 

política exterior: 

 • política de paz consecuente (necesaria) 

 • el hijo de matrimonios dinásticos István (Vajk) propuesto a Baviera Gizella, con 

quien arma caballero llegó, para él 

comenzó a convertir a los húngaros a la fe cristiana: 

 • el cristianismo occidental 

 • Géza y sus hijos (Vajk) también convertido a fe cristiana 

 • la fundación de una abadía benedictina en Pannonhalma 

Después de lucha de muerte de Géza por el trono (en 997): 

   István       Koppány 

  Géza hijo       Géza primo 

la primogenitura cristiana derecho    el macho mayor pariente pagano 

(primogenitura)      su base su derecho (leviratus, senioratus) 

Fin que valía la pena 

 

István soberano (997-1000/1001) 

1000. Diciembre el 25. eres 1001. 1 de enero: coronación 

II. Szilveszter de un papa con una corona recibida 

I. István rey (1000/1001-1038) 

El primer rey de Hungría 

Hungria entró en la comunidad cristiana de los europeos 

István fue capaz de extender su poder sobre todo el país después de sangrientas peleas 

Actividad de I. San István: 

gran trabajo organizativo Hungría se convirtió en un reino con una muestra occidental 

Actividad de un organizador estatal: 

• Condados reales organizados: administración pública de base regional 

 Su filo el representante afiliado del poder real el alguacil se mantuvo 

 La tarea de un administrador: 

  el o pasó el juicio 

  hizo tomar los impuestos 

  el comandante del ejército de un condado 

  el supervisa caminos, puentes, ferias, en la aduana 



• Asiento real Esztergom, Székesfehérvár era entonces. 

• Leyes publicadas: 

 o la iglesia hizo los arreglos para su función y el seguro de la práctica religiosa 

 o el defendió la propiedad privada 

 o la formación de un consejo real 

• Acuñado moneda 

• Diplomas publicados 

Actividad del organizador de una iglesia: 

• Diez fundaron un obispado: 

• Leyes sobre la afirmación de la fe: 

 10 pueblos construyen una iglesia (iglesia de piedra) 

 o domingos obligatorios ir a la iglesia, retirados que protegen el fuego 

 o décimo (el producto onetizedét es necesario entregarlo) introducción: impuesto de la 

  iglesia 

Política exterior: 

Géza persigue su política, pacífica 

La pregunta de la sucesión al trono: 

István, el hijo de un rey Imre un príncipe murió en un accidente del cazador 

Su muerte (1038) luchas del trono comenzaba en el país 

1038. Agosto murió en 15, estuvo dedicado al resto eterno en la basílica de Székesfehérvár 

En 1083 (yo. László reina su tiempo) se canonizó 

 

libro 161-164 o. leer, estudiar + aprender un sauce 

KTA el 14. y el conocimiento de 18. mapa 

Cargue la imagen del boceto escrita en 03.21. Domingo hasta 18.00 relojes Classroom! 

 

Informatika 

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

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

 

File:   03 19 info 6a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  A hangrögzítés története 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai napon a hangrögzítés történetét tekintjük át. 

Az emberiséget régóta foglalkoztatta, hogyan lehet képet, hangot rögzíteni. A kép rögzítésével 

viszonylag egyszerűbb volt a helyzet, mert már az őskorban is rajzoltak a barlangok falára, de később 

is hasonló technikákat alkalmaztak a képrögzítésre. (grafika, festmény) A mozgókép rögzítése viszont 

már sokkal magasabb technikai fejlettséget igényelt. 

A hang rögzítése is jóval bonyolultabb feladat volt, mint pl. egy festmény elkészítése. 



További információkat a Classroom felületén találtok: 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MjgwMjk3ODY5ODA1/details 

 

Házi feladat: 

 

Végezzétek el a Classroomban található feladatot! 

 

A házi feladatot kérem a Classroomba feltölteni! 

 

Határidő:  2021.03.24. 12:00 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

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

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

 

 

Tantárgy: természetismeret 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Mágnesesség - Magnetismo - Magnetism  

Időpont: 03.19. péntek 

Feladat: 

1. Nézzétek meg az alábbi videókat! 

¡Mira los videos a continuación! 

Check out the videos below! 

https://www.youtube.com/watch?v=nDpfMyH5Mzw&list=PL0hWfPdqf_3YIkOBQI9df-

6Www2x4mvxJ&index=5 (12 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=_-h5kWFVadU (16 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=814BW5oVGLs (11 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=r21ybCwXMjo (elektromágnes) 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=DR9w4koW2EA (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=77HMM1A3BsI (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=OC_kh-A5Gvs (español) 

 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MjgwMjk3ODY5ODA1/details
https://www.youtube.com/watch?v=nDpfMyH5Mzw&list=PL0hWfPdqf_3YIkOBQI9df-6Www2x4mvxJ&index=5%20
https://www.youtube.com/watch?v=nDpfMyH5Mzw&list=PL0hWfPdqf_3YIkOBQI9df-6Www2x4mvxJ&index=5%20
https://www.youtube.com/watch?v=_-h5kWFVadU%20
https://www.youtube.com/watch?v=814BW5oVGLs%20
https://www.youtube.com/watch?v=r21ybCwXMjo
https://www.youtube.com/watch?v=kdomJQvxPZE%20
https://www.youtube.com/watch?v=yXCeuSiTOug
https://www.youtube.com/watch?v=DR9w4koW2EA
https://www.youtube.com/watch?v=77HMM1A3BsI%20
https://www.youtube.com/watch?v=OC_kh-A5Gvs


2. Nyissátok ki a tankönyvet a 162. oldalon! Olvassátok végig a leckét! 

Írjátok le a füzetbe a 164. oldalon a Jegyezd meg! részt! és tanuljátok meg! 

Escríbalo en el folleto y apréndalo. 

Write it down in the booklet and learn it. 

A mágnes vonzza a vasat. A mágnes pólusai erőt fejtenek ki egymásra. Az azonos pólusok taszítják, a 

különbözőek vonzzák egymást. A Földnek is van mágnese mezeje. Az iránytű egy könnyen elforduló 

mágnes, ami észak-dél irányba áll be. 

El imán atrae el hierro. Los polos del imán ejercen una fuerza entre sí. Los mismos polos se repelen, 

los diferentes se atraen. La Tierra también tiene un campo magnético. La brújula es un imán que gira 

fácilmente y apunta en dirección norte-sur. 

The magnet attracts the iron. The poles of the magnet exert a force on each other. The same poles 

repel, the different ones attract each other. The Earth also has a magnetic field. The compass is an 

easily rotating magnet that points in a north-south direction. 

Készítsetek képet a füzetről és küldjétek vissza! 

¡Tome una fotografía del folleto y envíelo de regreso! 

Take a picture of the booklet and send it back! 

 

  



3. Házi feladat - homework: 12 pont 

a) Hogyan lehet meghatározni az északi irányt iránytű nélkül a természetben? (4 pont)  

b) Gyűjtsd össze, hogy mely anyagokat vonzza a mágnes! Írj legalább hármat! (3 pont) 

c) Hogyan tájékozódnak a vándormadarak iránytű nélkül? (3 pont) 

c) Mi történne, ha megszűnne a Föld mágneses mezeje? (2 pont) 

 

a) ¿Cómo determinar la dirección norte sin una brújula en la naturaleza? (4 puntos) 

b) Recopile qué materiales son atraídos por el imán. ¡Escribe al menos tres! (3 puntos) 

c) ¿Cómo se orientan las aves migratorias sin brújula? (3 puntos) 

c) ¿Qué pasaría si el campo magnético de la Tierra desapareciera? (2 puntos) 

 

a) How to determine the north direction without a compass in nature? (4 points) 

b) Collect which materials are attracted to the magnet. Write at least three! (3 points) 

c) How do migratory birds orient themselves without a compass? (3 points) 

c) What would happen if the Earth's magnetic field disappeared? (2 points) 

 

A füzetben dolgozzatok. Ha kész fotózzátok le és küldjétek vissza! 

Trabaja en el folleto. Cuando haya terminado, tome una foto y envíela de regreso. 

Work in the booklet. When you're done, take a photo and send it back! 

 

 

6.a 

Testnevelés 

Nézzétek meg az atlétika-sportágtörténeti videót, és válaszoljatok a kérdéseimre! 

Mikor alapították meg Magyarországon a Magyar Atlétikai Szövetséget? (MASZ) 

Melyik olimpián volt az első dopping botrány? 

https://zanza.tv/testneveles-es-sport/sportagi-ismeretek/atletika-sportagtortenet 

 

https://zanza.tv/testneveles-es-sport/sportagi-ismeretek/atletika-sportagtortenet


Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: A százalékláb meghatározása - Hány százalék? 

Időpont: 03.19. péntek 

Feladatok: 

12:00-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 107. oldal 1., 3., 5. feladat (50 pont) 

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

 

https://es.slideshare.net/Licarcres/clculo-de-porcentaje-valor-porcentual-base  (español) 

 

Házi feladat: munkafüzet 82. oldal 2., 3., 4. feladat (15 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://es.slideshare.net/Licarcres/clculo-de-porcentaje-valor-porcentual-base
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! 

 

2021.03.19.                                         Százalékláb meghatározása - Hány százalék? 

 

Megoldás következtetéssel, két lépésben: 

1. Megállapítjuk, hogy melyik érték az alap, és melyik a százalékérték. 

2. Kiszámítjuk a százalékérték és az alap arányát (hányadosát). 

3. Az így kapott értéket megszorozzuk 100-zal. 

 

 

A százaléklábat úgy kaphatjuk meg, hogy a százalékérték és az alap hányadosát megszorozzuk 100-zal. 

                                   

  

Hány százaléka 2400-nak a 600? 

 
𝟔𝟎𝟎

𝟐𝟒𝟎𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟓% 

 
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛 

 
𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 

 



Tankönyv 107. oldal 1. feladat 

1. Hányszorosa, illetve hány százaléka a - ¿Cuántas veces y cuánto porcentaje - How many times and how many percentage a 

a) 24 a 48-nak;  b) 12 a 24-nek;  c) 12 a 48-nak;  d) 24 a 12-nek;  

e) 10 a 20-nak;  f) 10 az 50-nek;  g) 10 a 100-nak;  h) 10 a 4-nek. 

 

A százaléklábat úgy kaphatjuk meg, hogy a százalékérték és az alap hányadosát megszorozzuk 100-zal. 

 

 Feladat 

Hányszorosa? 

¿Cuántas veces? 

How many times? 

Százalékérték Százalékalap 

Hány százaléka? - ¿C uánto porcentaje - How many percentage? 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛 

a) 24 a 48-nak 24 : 48 = 0,5 24 48 𝟐𝟒

𝟒𝟖
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟓𝟎 → 𝟓𝟎% 

b) 12 a 24-nek     

c) 12 a 48-nak     

d) 24 a 12-nek     

e) 10 a 20-nak     

f) 10 az 50-nek     

g) 10 a 100-nak     

h) 10 a 4-nek     

 

  



3. "A 3000 megvizsgált háztartás közül 1320-ban volt autó" - olvashattuk egy statisztikában. A vizsgált háztartások hány százaléka ez? 

    “De los 3.000 hogares encuestados, 1.320 tenían automóviles”, leemos en una estadística. ¿Qué porcentaje de hogares encuestados es este? 

    “Of the 3,000 households surveyed, 1,320 had cars,” we read in a statistic. What percentage of households surveyed is this? 

Hány százaléka 

¿C uánto porcentaje  

How many percentage? 

 

Százalékérték Százalékalap 

Hány százaléka? - ¿C uánto porcentaje - How many percentage? 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛 

1320 a 3000-nek    

Válasz:. 

 

5. Egy cipőbolt tél végi akcióját reklámozó szóróanyagon látható: 

Hány százalékos volt a leárazás? 

En un folleto publicitario de la campaña de fin de invierno de una zapatería: 

¿Qué porcentaje fue el descuento? 

On a leaflet advertising the end of winter campaign of a shoe store: 

What percentage was the discount? 

Hány százaléka 

¿C uánto 

porcentaje  

How many 

percentage? 

 

Százalékérték 

(megtakarítás) 

(ahorros) 

(savings) 

Százalékalap 

(régi ár) 

(precio 

anterior) 

(old price) 

Hány százaléka? - ¿C uánto porcentaje - 

How many percentage? 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛 

a megtakarítás a 

régi árnak 

   

Válasz:   

(régi ár) 

(precio anterior) 

(old price) 

(megtakarítás) 

(ahorros) 

(savings) 



Házi feladat: munkafüzet 82. oldal 2., 3., 4. feladat (15 pont) 

2. Számítsd ki, hogy a 8400-nak a 2940 hány százaléka! Százalékérték: 2940, alap: 8400. 

    ¡Calcula qué porcentaje de 8400 es 2940! Porcentaje: 2940, base: 8400. 

    Calculate what percentage of the 8400 is 2940! Percentage: 2940, base: 8400. 

 

3. Egy doboz 200 gramm tömegű tejfölben 24 gramm a zsírtartalom. Hány százalék zsírtartalmú ez a tejföl? 

    Una caja de crema agria que pesa 200 gramos tiene un contenido de grasa de 24 gramos. ¿Qué porcentaje de grasa tiene esta crema agria? 

    A box of sour cream weighing 200 grams has a fat content of 24 grams. What percentage of fat is this sour cream? 

 

4. Hány százaléka a 

a) 15 perc az 1 órának? b) 15 perc a 2 órának? 

c) 30 perc az 1 órának? d) 30 perc a 2 órának? 

What percentage of the 

a) 15 minutes for 1 hour? b) 15 minutes for 2 hours? 

c) 30 minutes for 1 hour? d) 30 minutes for 2 hours? 

¿Qué porcentaje del 

a) 15 minutos por 1 hora? b) 15 minutos por 2 horas? 

c) 30 minutos por 1 hora? d) 30 minutos por 2 horas? 

 

 


