
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Toldi 9. ének (Tankönyv: 131-136. oldal) 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 131. oldalon! Hallgassátok meg figyelmesen a Toldi 9. 

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

alábbi linken találjátok: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-4KVKnXdAk 

 

2. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az ének rövid tartalmát! 

 

9. ének 

 

Miklós a pesti utcákon bolyong 

Hirtelen rémület lesz, mert egy vágóhídról elszabadult bika rohan tombolva az emberek 

közé. 

A bikát nem sikerül megfékezni a hatalmas méretű kutyáknak sem. 

Miklós a bika elé áll, megfogja a szarvát, és annál fogva szorítja le a földre. 

Hiába mentette meg a pesti embereket, egyetlen jó szót sem kap senkitől. Magányosan 

bandukol tovább a vágóhídig. 

Ott szeretné meghúzni magát éjszakára, de a vágólegények elzavarják.  

Ráadásul vérig sértik azzal, hogy a levágott bika nyers máját dobják oda neki 

„jutalmul”. 

Miklós arra gondol, visszamegy a temetőbe, és elkéri az özvegyasszonytól fiai páncélját 

és fegyverét azért, hogy megvívhasson a cseh bajnokkal. 

Az özvegyet azonban már nem találja meg.  

Bánatosan a sírok között fekszik le aludni. 

 

Házi feladat: Az ének tartalmának ismerete. 

Oldjátok meg az alábbi linkeken található feladatokat! 

https://learningapps.org/view3350293   

https://learningapps.org/watch?v=pr0vrkfen20   

https://learningapps.org/watch?v=pn867g60n20   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-4KVKnXdAk
https://learningapps.org/view3350293
https://learningapps.org/watch?v=pr0vrkfen20
https://learningapps.org/watch?v=pn867g60n20


Clase: 6.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: Novena canción de Toldi (Libro de texto: páginas 131-136) 

1. Abra el libro de texto en la página 131. Escuche con atención la novena canción de Toldi. Mientras 

tanto, siga y lea el texto en silencio. Puede encontrar el material en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=i-4KVKnXdAk  

2. Copie el contenido breve de la canción en el folleto de literatura. 

9. ének 

 

Miklós a pesti utcákon bolyong 

Hirtelen rémület lesz, mert egy vágóhídról elszabadult bika rohan tombolva az emberek 

közé. 

A bikát nem sikerül megfékezni a hatalmas méretű kutyáknak sem. 

Miklós a bika elé áll, megfogja a szarvát, és annál fogva szorítja le a földre. 

Hiába mentette meg a pesti embereket, egyetlen jó szót sem kap senkitől. Magányosan 

bandukol tovább a vágóhídig. 

Ott szeretné meghúzni magát éjszakára, de a vágólegények elzavarják.  

Ráadásul vérig sértik azzal, hogy a levágott bika nyers máját dobják oda neki 

„jutalmul”. 

Miklós arra gondol, visszamegy a temetőbe, és elkéri az özvegyasszonytól fiai páncélját 

és fegyverét azért, hogy megvívhasson a cseh bajnokkal. 

Az özvegyet azonban már nem találja meg.  

Bánatosan a sírok között fekszik le aludni. 

 

Tarea: Conozca el contenido de la canción. 

Resuelva las tareas en los enlaces a continuación. 

https://learningapps.org/view3350293  

https://learningapps.org/watch?v=pr0vrkfen20  

https://learningapps.org/watch?v=pn867g60n20  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-4KVKnXdAk
https://learningapps.org/view3350293
https://learningapps.org/watch?v=pr0vrkfen20
https://learningapps.org/watch?v=pn867g60n20


Class: 6.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: Toldi's 9th song (Textbook: pages 131-136) 

Copy the short content of the song into the literature booklet. 

9. ének 

 

Miklós a pesti utcákon bolyong 

Hirtelen rémület lesz, mert egy vágóhídról elszabadult bika rohan tombolva az emberek 

közé. 

A bikát nem sikerül megfékezni a hatalmas méretű kutyáknak sem. 

Miklós a bika elé áll, megfogja a szarvát, és annál fogva szorítja le a földre. 

Hiába mentette meg a pesti embereket, egyetlen jó szót sem kap senkitől. Magányosan 

bandukol tovább a vágóhídig. 

Ott szeretné meghúzni magát éjszakára, de a vágólegények elzavarják.  

Ráadásul vérig sértik azzal, hogy a levágott bika nyers máját dobják oda neki 

„jutalmul”. 

Miklós arra gondol, visszamegy a temetőbe, és elkéri az özvegyasszonytól fiai páncélját 

és fegyverét azért, hogy megvívhasson a cseh bajnokkal. 

Az özvegyet azonban már nem találja meg.  

Bánatosan a sírok között fekszik le aludni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Toldi 10. ének (Tankönyv: 138-145. oldal) 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 138. oldalon! Hallgassátok meg figyelmesen a Toldi 10. 

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

linken találjátok: 

 

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

 

2. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az ének rövid tartalmát! 

 

10. ének 

 

Miklós elaludt a temetőben. 

Lódobogás ébresztette fel, és a lovon érkező emberben Miklós öreg cselédjüket, Bencét 

ismerte fel. 

Bence elmondj, hogy anyja küldte őt azért, hogy megkeresse és segítségére legyen.  

Egy cipót is küldött, amit ő maga sütött. A cipóban, egy vasládikában 100 aranyat 

küldött az édesanyja. 

Nagyon megörült Miklós a pénznek is, hiszen már megvehette a felszerelést, amit kellett 

ahhoz, hogy Mikolát, a cseh bajnokot legyőzze. 

Kilencvenkilenc aranyat eltett a felszerelésre. Úgy döntött, hogy a századikat pedig 

elmulatják. 

Egy kocsmában esznek, isznak. Bence csak keveset, Miklós sokat ivott. Jókedvében 

táncolt is. 

A mulatság végén pedig az asztalra borulva elaludt. 

 

 

Házi feladat: Az ének tartalmának ismerete. 

                     Oldjátok meg az Okostankönyv ehhez az énekhez kapcsolódó oldalán a következő  

          interaktív feladatokat: „Anyját kérte minden tizedik szavában.” 

              Álom, álom, édes álom – Összehasonlító elemzés 

               „Toldi” – A Tizedik ének eseményei 

 Az Okostankönyvoldalt az alábbi linken találjátok: 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_022 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tYtuBMFVhbs
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_022


Clase: 6.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: La décima canción de Toldi (Libro de texto: páginas 138-145) 

1. Abra el libro de texto en la página 138. Escuche con atención la décima canción de Toldi. Mientras 

tanto, siga y lea el texto en silencio. Puede encontrar el material en el siguiente enlace: 

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

2. Copie el contenido breve de la canción en el folleto de literatura. 

 

10. ének 

 

Miklós elaludt a temetőben. 

Lódobogás ébresztette fel, és a lovon érkező emberben Miklós öreg cselédjüket, Bencét 

ismerte fel. 

Bence elmondj, hogy anyja küldte őt azért, hogy megkeresse és segítségére legyen.  

Egy cipót is küldött, amit ő maga sütött. A cipóban, egy vasládikában 100 aranyat 

küldött az édesanyja. 

Nagyon megörült Miklós a pénznek is, hiszen már megvehette a felszerelést, amit kellett 

ahhoz, hogy Mikolát, a cseh bajnokot legyőzze. 

Kilencvenkilenc aranyat eltett a felszerelésre. Úgy döntött, hogy a századikat pedig 

elmulatják. 

Egy kocsmában esznek, isznak. Bence csak keveset, Miklós sokat ivott. Jókedvében 

táncolt is. 

A mulatság végén pedig az asztalra borulva elaludt. 

 

 

 

Tarea: Conozca el contenido de la canción. 

            Resuelve la página del Libro de la Sabiduría relacionada con esta canción a continuación 

Tareas interactivas: "Le preguntó a su madre en cada décima palabra". 

Sueño, sueño, dulce sueño - Análisis comparativo 

"Toldi" - Los acontecimientos de la décima canción 

Puede encontrar la página de Smart Book en el siguiente enlace: 

  

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_022  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tYtuBMFVhbs
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_02_022


Class: 6.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: Toldi's 10th song (Textbook: pages 138-145) 

Copy the short content of the song into the literature booklet. 

10. ének 

 

Miklós elaludt a temetőben. 

Lódobogás ébresztette fel, és a lovon érkező emberben Miklós öreg cselédjüket, Bencét 

ismerte fel. 

Bence elmondj, hogy anyja küldte őt azért, hogy megkeresse és segítségére legyen.  

Egy cipót is küldött, amit ő maga sütött. A cipóban, egy vasládikában 100 aranyat 

küldött az édesanyja. 

Nagyon megörült Miklós a pénznek is, hiszen már megvehette a felszerelést, amit kellett 

ahhoz, hogy Mikolát, a cseh bajnokot legyőzze. 

Kilencvenkilenc aranyat eltett a felszerelésre. Úgy döntött, hogy a századikat pedig 

elmulatják. 

Egy kocsmában esznek, isznak. Bence csak keveset, Miklós sokat ivott. Jókedvében 

táncolt is. 

A mulatság végén pedig az asztalra borulva elaludt. 

 

 

Angol – Léna néni 6.a 1csop.     2021. március 22. 

 

1.  

TK. 16.. old.1f.  Student’s book  p.16 ex.1. 

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

in your vocabulary and translate them ! 

 

       . 

Vocabulary:  

1. How many ? 

2. How long ? 

3. the longest 

4. at hte beginning 

5. term 

6. autumn 

7. spring 



8. summer 

9. main 

Olvasd el a”A typical year in Britain” szöveget  és fordítsd le ! A fordítást írd le a füzetbe ! Válaszolj az 

1. feladatban lévő kérdésekre (írásban és teljes mondattal) ! Read the text and answer the questions 

in full sentences ! 

Homework: „ A typical year i Britain” mintájára írj egy tipikus iskolai évről a te országodban ! ( Mikor 

kezdődik, meddig tart, mikor vannak szünetek stb). Write some sentences about a typical school year 

in your country !  

Határidő: március 24. 

 

 

 

Tantárgy: Angol – 2. csoport 
Osztály: 6.a 
Időpont: március 22. hétfő 
Az óra témája: Az Egyszerű és a Folyamatos jelen idő: gyakorlás  
 

Élő online óra a Meet alkalmazással – hétfő 11:00 
belépés: a Classroom csoport zöld színű fejlécében: Meet-link – kattint, belép 
(mobilról: kamera ikonra kattint) 

 
Aki nem tud részt venni az élő online órán, az alábbi feladatokat végezze el önállóan és küldje el 
a megadott határidőig! 
 
1. Munkafüzet 57.oldal: 3. feladat 
 Figyelj, használd a múlt órán füzetbe leírt szabályt! 
 (usually: egyszerű jelen idő, today: folyamatos jelen idő) 
2. Munkafüzet  57.oldal: 4. feladat 
 Figyeld a példát! 
 Először tagadd le a mondatot, majd írj mellé egy új állító mondatot! 
 
Visszaküldés: annak, aki nem vett részt az élő online órán: 

mf. 57./ 3.4. feladatok 
a Classroom feladatban vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre még ma, hétfőn 16 óráig! 

 
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni 
 

Tantárgy: Történelem 
Téma: A Magyar Királyság megerősítése 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 03.22. 

 

mailto:kgabriella@vmaibp.hu


Ígéretemhez híven egy rövid tesztet kell kitöltened a magyarokról tanultakból. 

A tesztet az alábbi linken találod: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZ8z1H0TEp4vBdbbxy0XVExS9V4UO7Wb

o2BaGdMtuQrjJGg/viewform?usp=sf_link 

 

 

Felhívom a figyelmeteket, hogy a tankönyv végére érünk. Kérem, hogy aki beadta 

nekem, az a héten jöjjön be a 6. osztályos könyvéért és munkafüzetéért. Leteszem névre 

szólóan a portára, ott átvehető 8.00-15.00 óra között. 

Mivel bizonytalan, hogy mikor térünk vissza az iskolába, e nélkül nagyon nehéz lesz a 

továbbiakban dolgozni. 

 

Írd be a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

     52. óra      03.22. 

    Magyarország a XI-XIII. században 

 

I. (Szent) István halála után trónviszályok: 

 a trónöröklés rendje még nem szilárdult meg 

 nehézkes az új rendhez való igazodás 

 kereszténység felvétele megosztotta a társadalmat 

Orseolo Péter (1038-1041) kerül ki győztesen: 

 

 

az elégedetlen főurak elűzték         Aba Sámuel lett a király (1041-1044) 

1044 Orseolo Péter III. Henrik német-római császár segítségével visszafoglalta a 

trónt          1044-1046 újra király lesz Orseolo Péter 

1046 Vata-féle pogánylázadás (Gellért püspök halála, Péter elmenekülése) 

 

I. András lett a király (1046-1060), őt I. Béla követte (1060-1063) 

III. Henrik támadásai Magyarország ellen:  

1051 Vértes hegység 

1052 Pozsony 

magyar győzelmek  

  

I. Szt. László uralkodása (1077-1095) 

 megszilárdította a belső rendet, biztosította az ország védelmét 

 törvények: 

 rendkívüli szigor 

 a magántulajdon védelme (tyúk értékénél nagyobb lopásért akasztás) 

 megtiltotta a kóborlást 

 erősítette az egyházat: 

 kötelező templomba járás 

 pogány szokások megtiltása 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZ8z1H0TEp4vBdbbxy0XVExS9V4UO7Wbo2BaGdMtuQrjJGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZ8z1H0TEp4vBdbbxy0XVExS9V4UO7Wbo2BaGdMtuQrjJGg/viewform?usp=sf_link


 külpolitikai sikerek: 

 hódítások Horvátországot Magyar Királysághoz csatolta 

 harcok a kunok ellen            

  

Könyves Kálmán uralkodása (1095-1116) 

 Európa egyik legműveltebb uralkodója, az Árpád-kor kiemelkedő királya volt 

 folytatta I. (Szent) László politikáját: 

 törvények a lopás ellen, de enyhébb, mint Lászlóé (szarvasmarha az érték) 

 meghódítja Dalmáciát (fontos a kikötők miatt) 

 

László és Kálmán idején megerősödött a Magyar Királyság 

12. században hódító hadjáratok Bizánc ellen 

  

III. Béla uralkodása (1172-1196) 

 Erős kézzel rendbe tette a belső viszonyokat 

 Kancellária (önálló hivatal) létrehozása az írásbeli ügyek intézésére 

 Aktív hódító külpolitika 

 Magyar Királyság helyzete újra megerősödött 

 

Gazdasági változások a 12. században 

 megszűnt a nomád jellegű vándorló gazdálkodás 

 jellemző az istállózó állattartás (karám, istálló) 

 megnőtt a földművelés szerepe (vad talajváltó) 

 a termelés már a piacokra is történt (termékek cseréje: vásárok) 

 Társadalom a 12. században 

 az ország összlakossága kb. 12 millió fő volt 

 a lakosság zöme magyar, de más népek is éltek (németek, besenyők, szlávok)  

 

II. András uralkodása (1205-1235) 

 hadakozás különféle irányokba 

 hatalmas birtokadományozások 

 nagy kiadások, csökkenő királyi bevételek         állandó pénzzavar 

 1213: főúri összeesküvés Bánk bán vezetésével (András feleségével, Gertrúddal érkező 

idegenek ellen) 

 1222: Aranybulla (arany függőpecsétes oklevél) kiadása: 

 

Hf: Tk. 165-170. o. olvasni, tanulni + füzet 

 KTA 18. térképek ismeret (Horvátország, Dalmácia, Bizánci Birodalom) 

 Mf: 125/2.   126/3-4. 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 03.22. hétfő 18.00 óráig a Classroomba! 

 

 



 

Yahia: 

My promise you have to fill in a short test truly from the ones learned about the Hungarians. 

You hit the test on the undermentioned link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZ8z1H0TEp4vBdbbxy0XVExS9V4UO7Wb

o2BaGdMtuQrjJGg/viewform?usp=sf_link 

 

I call your attention to the fact that we get onto the end of the coursebook. I ask it to come in 

on the week for his 6. class book and his workbook. I put it down onto a name szólóan onto 

the reception, between 8.00-15.00 clocks which can be taken over there. 

With what vague, it will be very heavy in the additional ones without this when we return into 

the school to work. 

 

Copy the outline in English. 

I'll send the English help.  

     52. lesson    03.22.   

    Hungary in the XI-XIII. centuries 

 

after I. (Saint) István death struggles for the throne: 

 the order of the succession to the throne was not consolidated yet 

 difficult conforming to the new order 

 the uptake of Christianity divided the society 

Orseolo Péter (1038-1041) gets out victoriously: 

 

 

the unsatisfied magnates chased it away          Aba Sámuel was the king (1041-1044) 

1044 Orseolo Péter III. Henrik recaptured the throne again with a Holy Roman emperor's help 

1044-1046 Orseolo Péter will be a king    

1046 Vata-féle pagan rebellion (Gellért a bishop's death's, Péter escape) 

 

 

I. András was the king (1046-1060), I. Béla observed him (1060-1063) 

III. Henrik's attacks against Hungary: 

1051 armoured mountain ranges 

1052 Bratislavas 

Hungarian victories 

 

I. St. László reign (1077-1095) 

 stabilized the inner order, it provided a country's protection 

 laws: 

 extraordinary rigour 

 the protection of the private property (a hen's value for a bigger theft hanging) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZ8z1H0TEp4vBdbbxy0XVExS9V4UO7Wbo2BaGdMtuQrjJGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZ8z1H0TEp4vBdbbxy0XVExS9V4UO7Wbo2BaGdMtuQrjJGg/viewform?usp=sf_link


 prohibited the wandering 

 strengthened the church: 

 going to an obligatory church 

 prohibiting pagan habits 

  foreign affairs successes: 

 conquests attached Croatia to Magyar Királyság 

 fights against the Cumanian ones 

 

The reign of Kálmán of books (1095-1116) 

 One of Europe's most educated rulers, the Árpád age were his outstanding kings 

 I. continued (saint) László politics: 

 laws against the theft, but milder, than László (bovine the value) 

 makes a conquest of Dalmácia (important because of the harbours) 

 

Magyar Királyság got stronger on László and Kálmán time 

Campaigns spreading in 12. century against Bizánc 

 

III. Béla reign (1172-1196) 

 Put the inner relations in order with strong hand 

 Chancellery (independent office) his formation onto the management of the written cases 

 Active spreading foreign policy 

 A Hungarian kingdom's situation strengthened again 

 

Economic changes in the 12. century 

 the wayfaring farming with a nomad character ceased 

 feature it stabling livestock production (corral, stable) 

 the role of the agriculture grew (wild soil bill) 

 the production already onto the markets happened (the exchange of products: fairs) 

Society in the 12. century 

 cca. 12 million heads were the country's total populations 

 the population's bulk Hungarian but other folk lived (Germans, Pecheneg, Slav) 

 

I. András reign (1205-1235) 

 fighting into various directions 

 huge possession grants 

 heavy expenditure, decreasing royal incomes constant financial difficulties 

 1213: aristocratic conspiracy with our uncle driving on a uncle (against strangers arriving 

with András wife, Gertrúd) 

 1222: Golden Bull (golden pendant seal diploma) his expense 

 

Homework: book  165-170 o. to read, to study + to learn a willow 

KTA the knowledge of 18. map 



Charge the picture of the sketch written into the notebook 03.22. Monday until 18.00 clocks 

to Classroom! 
 

Lucia, Dylan, Andrés: 

Mi promesa es que tienes que completar una breve prueba verdaderamente de los que 

aprendieron sobre los húngaros. 

Usted hizo la prueba en el enlace no mencionado: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZ8z1H0TEp4vBdbbxy0XVExS9V4UO7Wb

o2BaGdMtuQrjJGg/viewform?usp=sf_link 

 

Llamo su atención sobre el hecho de que llegamos al final de la guía. Le pido que venga en la 

semana para sus 6. libro de clase y su libro de trabajo. Lo puse en un nombre szólóan en la 

recepción, entre 8.00-15.00 relojes que se pueden tomar allí. 

Con lo vago, será muy pesado en los adicionales sin esto cuando regresemos a la escuela para 

trabajar. 

 

Copia el boceto en húngaro. 

Envío la ayuda española     

 

      52.     03.22. 

    Hungría en el XI-XIII. siglos 

 

I. (Santo) después de la muerte de István lucha por el trono: 

 el pedido de la sucesión al trono aún no se consolidó 

 conformación difícil con el nuevo pedido 

 el consumo de cristianismo dividió la sociedad 

Orseolo Péter (1038-1041) sale victorioso: 

 

 

los magnates insatisfechos lo persiguieron         Aba Sámuel fue el rey (1041-1044) 

1044 Orseolo Péter III. Henrik recapturó el trono de nuevo con la ayuda de un emperador 

santo romano            Orseolo Péter será un rey   1044-1046 

1046 Vata-féle rebelión pagana (Gellért muerte de un obispo, fuga de Péter) 

 

I. András fue el rey (1046-1060), I. Béla lo observó (1060-1063) 

Los ataques de Henrik contra Hungría: 

1051 cadenas montañosas blindadas 

1052 Bratislavas 

Victorias húngaras 

 

I. Reinado de san László (1077-1095) 

  estabilizado el pedido interior, proporcionó la protección de un país 

  leyes: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZ8z1H0TEp4vBdbbxy0XVExS9V4UO7Wbo2BaGdMtuQrjJGg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyZ8z1H0TEp4vBdbbxy0XVExS9V4UO7Wbo2BaGdMtuQrjJGg/viewform?usp=sf_link


 rigor extraordinario 

 la protección de la propiedad privada (el valor de una gallina para una ejecución en 

la horca de robo más grande) 

 prohibido el vagabundeo 

  reforzado la iglesia: 

 yendo a una iglesia obligatoria 

 prohibición de hábitos paganos 

  éxitos de asuntos exteriores: 

 conquistas ataron Croacia  

 luchas contra de Cumanian 

 

El reinado de Kálmán de los libros (1095-1116) 

 Uno de los jefes más cultos de Europa, la edad de Árpád era sus reyes excepcionales 

 Yo. política del (santo) continuada László: 

 leyes contra el robo, pero más suave, que László (bovino el valor) 

 hace una conquista de Dalmácia (importante debido a los puertos) 

 

Magyar Királyság se fortaleció en László y Kálmán 

Campañas que se extienden en 12. siglo contra Bizánc  

 

III. reinado de Béla (1172-1196) 

 Ponga las relaciones interiores en el pedido de la mano fuerte 

 Cancillería (oficina independiente) su formación en la dirección de los casos escritos 

 Política exterior de extensión activa 

 La situación de un reino húngaro se reforzó otra vez 

 

 

Cambios económicos en los 12. siglo 

 el wayfaring que cultiva la tierra con un personaje del nómada cesó 

 preséntelo producción del ganado de la estabulación (corral, estable) 

 el papel de la agricultura creció (cuenta de suelo salvaje) 

 la producción ya en los mercados pasó (el cambio de productos: ferias) 

Sociedad en los 12. siglo 

 cca. 12 millones de cabezas eran la población total del país 

 el húngaro del bulto de la población pero otra gente vivió (alemanes, Pecheneg, eslavo) 

 

II. Reinado de András (1205-1235) 

 enfrentamientos en varias direcciones 

 subvenciones de posesión enormes 

 gasto pesado, disminuyendo ingresos reales dificultades financieras constantes 

 1213: conspiración aristocrática con nuestro tío que va en coche en un tío (contra forasteros 

que llegan con la esposa de András, Gertrúd) 

 1222: Toro de Oro (diploma del sello pendiente de oro) su gasto 



 

libro 165-170 o. leer, estudiar + aprender un sauce 

KTA el conocimiento de 18. mapa 

Cargue la imagen del boceto escrita en 03.22. el lunes hasta 18.00 relojes Classroom! 

 

 

Tantárgy: Magyar nyelv 
Téma: A főnevek – tulajdonnevek fajtái és helyesírásuk 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 03.22. 

 

 

Füzetedbe dolgozz! 

     43. óra      03.22. 

    Tulajdonnevek helyesírása 

 

Személynevek: 

 Családnév vagy vezetéknév, amit a szüleidtől örököltél  

pl. Nagy 

 Keresztnév a név második eleme, ezért úgy is nevezik, hogy utónév  

pl. Zoltán,  

 Becenév az a névváltozat, ahogyan a család, az ismerősök szólítanak. Általában az 

utónévből vagy a vezetéknévből képezik kicsinyítő képzőkkel  

pl.Zsuzsi. 

 Ragadványnév olyan név, amely tulajdonságot, jellegzetes vonást tükrözi  

pl. Picur. 

Helyesírás 

 Régies írásmódú személyneveket a hagyomány elve szerinti írjuk 

pl. Széchenyi, Eötvös, Batthyány 

 Idegen eredetű tulajdonneveknél ugyancsak meg kell tartani az eredeti írásmódot 

pl.  Shakespeare 

 Ha a régies betűre vagy x-re végződő személynevekhez -val/-vel, -vá/-vé ragok 

kapcsolódnak, a régies betűt és az x-et változatlanul hagyjuk, a ragok v-je helyett a név 

végén ejtett hanghoz hasonult, mai formát írjuk 

pl. Kossuthtal, Véghgel, Móriczcal, Madáchcsá; Alexszel, Félixszel. 

 

A nevekhez bizonyos esetekben kötőjellel kell kapcsolnunk a toldalékokat. 

 Ha a személynév kettőzött mássalhangzóra végződik, az ugyanolyan mássalhangzóval 

kezdődő toldalékokat kötőjellel kapcsoljuk hozzá 

pl. Kiss-sel, Makk-kal, Ivett-től, Mariann-nál 



 Kötőjellel kapcsoljuk az idegen személynevekhez a toldalékot akkor is, ha írásban a tő 

olyan betűre végződik, amelyet nem ejtünk 

pl. Molière-rel [Molier] 

 Ha a két vagy több elemből álló személynevekhez –i és –s képzőt kapcsolunk, akkor 

azt is kötőjellel illesztjük hozzá 

pl. Csokonai Vitéz Mihály-os, Harry Potter-es. 

 Ha azonban ezekhez más toldalékot teszünk, akkor egybeírjuk a szótővel 

pl.Csokonai Vitéz Mihállyal, Harry Potterrel.  

 

Oldd meg az alábbi linken található 2 feladatot: 

A személynevek toldalékolása 

Névadó 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_015 

 

(Folytasd a füzetben a munkát!) 

Intézménynevek: 

 Az intézmények nevében minden elemet kivéve - és, a, az – nagy kezdőbetűvel írunk 

pl.: Budapest VI. Kerületi Vörösmarty Mihály Általános Iskola 

 Az intézmények teljes alakja helyett gyakran használunk rövidített formát 

pl: Magyar Tudományos Akadémia - MTA 

 

Kitüntetések, díjak neve: 

 A díj, érem, emlékérem szót a tulajdonnévhez kötőjellel kapcsoljuk 

pl. Kossuth-díj, Oscar-díj 

 

Címek: 

A címeknek 2 fajtája van 

 Egyedi cím: egy-egy alkotás címe 

Nagy kezdőbetűvel írjuk, több szó esetén csak az első szót és tulajdonnevet írjuk nagy 

kezdőbetűvel 

pl. Szózat, Egri csillagok 

 Állandó cím: újságok, hetilapok, folyóiratok címei 

Nagy kezdőbetűvel kezdjük, ha több elemű a cím, akkor minden lényeges szavát nagy 

kezdőbetűvel írjuk 

pl. Meglepetés, Élet és Irodalom 

 

Hf:   Tk. 54-56.   61-65. o. olvasni tanulni + füzeti vázlat 

 Mf. 65/3.    74/1. 76/2. 77/2. 

 

A kitöltött munkafüzet oldalakat fényképezd le és töltsd fel a Google Classroomba 03. 22-én 

hétfőn 18.00 óráig! 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_02_015


Yahia 

Repeat it from the proper nouns past ones written down on a clock. The proper nouns have 

what kind of kinds. 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

Repítelo de los sustantivos correctos pasados escritos en un reloj. Los sustantivos adecuados 

tienen qué tipo de tipos. 

 



Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: A százalékszámítás gyakorlása 

Időpont: 03.22. 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 107. oldal 1., 3., 5.a) feladat (50 pont) 

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

 

Házi feladat: tankönyv 107. oldal 5. a) feladat (16 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! - ¡Anótelo en el folleto! - Write it down in the booklet! 

2021.03.22.                      Százalékszámítás gyakorlása - Practica el cálculo del porcentaje - Practice percentage calculation  

Százalék: valamely mennyiség meghatározott számú századrésze, a jele %.  

Porcentaje: un número especificado de centésimas de una cantidad, marcado como%. 

Percentage: a specified number of hundredths of a quantity, marked %. 

Pl. 15%= 
𝟏𝟓

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟏𝟓 𝒗𝒂𝒈𝒚 𝟖𝟎% =

𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟖𝟎 = 𝟎, 𝟖 

Mennyi 1500-nak a 60%-a? Melyik szám 60%-a a 900? Hány százaléka 1500-nak a 900? 

𝟏𝟓𝟎𝟎 ∙
𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟏𝟓𝟎𝟎 ∙ 𝟎, 𝟔𝟎 = 𝟗𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟔𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎% 

𝐚𝐥𝐚𝐩 ∙
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛

𝟏𝟎𝟎
=  𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛 

 

¿Cuál es el 60% de 1500? ¿Qué número es 60% 900? ¿Qué porcentaje de 1500 es 900? 

𝟏𝟓𝟎𝟎 ∙
𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟏𝟓𝟎𝟎 ∙ 𝟎, 𝟔𝟎 = 𝟗𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟔𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎% 

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 ∙
𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞

𝟏𝟎𝟎
=  𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐣𝐚
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 

 

What is 60% of 1500? Which number is 60% 900? What percentage of 1500 is 900? 

𝟏𝟓𝟎𝟎 ∙
𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟏𝟓𝟎𝟎 ∙ 𝟎, 𝟔𝟎 = 𝟗𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟔𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎% 

 𝐛𝐚𝐬𝐞 ∙
𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 

𝟏𝟎𝟎
=  𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐞 

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐞

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐛𝐚𝐬𝐞 

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐞

𝐛𝐚𝐬𝐞 
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 

  



Tankönyv 110. oldal  

1. Szezonvégi kiárusítás alkalmával egy 24 000 Ft-os telefon árát 20%-kal csökkentették. Mennyiért lehet megkapni most? 

 Al final de la temporada, el precio de un teléfono de 24.000 HUF se redujo en un 20%. ¿Cuánto puedes conseguir ahora? 

 At the end of the season, the price of a HUF 24,000 phone was reduced by 20%. How much can you get now? 

 

 Ha 20%-kal csökkent az ára, akkor 100 − 20 = 80%-ot kell most fizetnem érte. 

 Si el precio ha bajado un 20%, ahora tengo que pagar 100 - 20 = 80%. 

 If the price has dropped by 20%, I have to pay 100 - 20 = 80% for it now. 

 

Alap (valor de base, base) : 24 000 Ft 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤 = 𝐚𝐥𝐚𝐩 ∙
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛

𝟏𝟎𝟎
=  %láb (porcentaje, porcentage): 100 − 20 = 80 

% érték (valor porcentual, porcentage volue): ? 

 

Válasz (responder, answer): _________________________________ 



2.  Andris a százalékszámítás-dolgozatra készül. Megoldotta a feladatgyűjtemény összes ide-vágó példáját. A végeredmények ellenőrzésekor 

megállapította, hogy a feladatok 80%-át, szám szerint 32 darabot helyesen oldott meg. Hány feladatot oldott meg András? 

 Andris se está preparando para el documento de cálculo de porcentaje. Resolvió todos los ejemplos relevantes en la colección de tareas. Al 

verificar los resultados finales, encontró que resolvió el 80% de las tareas correctamente, 32 en número. ¿Cuántas tareas resolvió András? 

 Andris is preparing for the percentage calculation paper. He solved all the relevant examples in the task collection. When checking the final 

results, he found that he solved 80% of the tasks correctly, 32 in number. How many tasks did András solve? 

 

Alap (valor de base, base) : ? 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩 =
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 = %láb (porcentaje, porcentage): 80 

% érték (valor porcentual, porcentage volue): 32 

 

Válasz (responder, answer): _________________________________ 

 

  



3. Egy 50 000 Ft-os termék árát kedden 20%-kal megemelték. Csütörtökön újabb árváltozás történt: 20%-os leárazás. Számítsuk ki a termék 

pénteki árát. Számítsuk ki a pénteki árat akkor is, ha a két 20%-os árváltozás fordított sorrendű, először történik a leárazás, azután az emelés? 

 El precio de un producto de 50.000 HUF se incrementó en un 20% el martes. El jueves hubo otro cambio de precio: un 20% de descuento. Calcula 

el precio del producto el viernes. Calcule el precio del viernes incluso si los dos cambios de precio del 20% están en orden inverso, primero el 

descuento, luego el aumento. 

 The price of a 50,000 HUF product was increased by 20% on Tuesday. There was another price change on Thursday: a 20% discount. Calculate 

the price of the product on Friday. Calculate the Friday price even if the two 20% price changes are in reverse order, first the discount, then the 

raise? 

Kedd - Martes - Tuesday Péntek - Viernes - Friday 

Alap  

(valor de base,  

base) : 

50 000 

Ft 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤 = 𝐚𝐥𝐚𝐩 ∙
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛

𝟏𝟎𝟎
= 

 

Alap  

(valor de base,  

base) : 

60 000 

Ft 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤 = 𝐚𝐥𝐚𝐩 ∙
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛

𝟏𝟎𝟎
= 

 

%láb  

(porcentaje, 

porcentage): 

100 + 20 = 

= 120 

%láb  

(porcentaje, 

porcentage): 

100 − 20 = 

= 80 

% érték  

(valor porcentual, 

porcentage volue): 

? 

% érték  

(valor porcentual, 

porcentage volue): 

? 

 Válasz (responder, answer): _________________________________ 

Kedd - Martes - Tuesday Péntek - Viernes - Friday 

Alap  

(valor de base,  

base) : 

50 000 

Ft 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤 = 𝐚𝐥𝐚𝐩 ∙
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛

𝟏𝟎𝟎
= 

 

Alap  

(valor de base,  

base) : 

50 000 

Ft 

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤 = 𝐚𝐥𝐚𝐩 ∙
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛

𝟏𝟎𝟎
= 

 

%láb  

(porcentaje, 

porcentage): 

100 − 20 = 

= 80 

%láb  

(porcentaje, 

porcentage): 

100 + 20 = 

= 120 

% érték  

(valor porcentual, 

porcentage volue): 

? 

% érték  

(valor porcentual, 

porcentage volue): 

? 

      

 Válasz (responder, answer): _________________________________  



5.  Ha Magyarországon megvásárolsz valamit, akkor annak árában adót is fizetsz. Ez az áfa (általános forgalmi adó), ami általában 27%. Ez azt 

jelenti, hogy ha valaki előállít egy 100 forint árú terméket, akkor ahhoz 27 forint áfa társul, azaz 127 forintért adja el. Vannak kedvezményes 

termékek, ilyen például a könyv, amikor az áfa csak 5%. 

 Si compra algo en Hungría, también paga impuestos sobre su precio. Este es el ÁFA (impuesto general sobre las ventas), que suele ser del 27%. 

Esto significa que si alguien produce un producto a un precio de 100 HUF, se le asocia con 27 HUF de ÁFA, es decir, se vende a 127 HUF. Hay 

productos con descuento, como el libro, cuando el ÁFA es sólo del 5%. 

 If you buy something in Hungary, you also pay tax on its price. This is ÁFA (general sales tax), which is usually 27%. This means that if someone 

produces a product priced at HUF 100, it is associated with HUF 27 ÁFA, it sells for HUF 127. There are discounted products, such as the book, 

when the ÁFA is only 5%. 

 a)  Számítsd ki, hogy mennyi áfát fizetsz, ha megvásárolod a következő könyveket: Calcule cuánto IVA paga cuando compra los siguientes libros: 

 Calculate how much VAT you pay when you purchase the following books: 

  

 5% ÁFA (általános forgalmi adó) azt jelenti, hogy a könyvért 105%-ot kell fizetnünk. - 5% de ÁFA (impuesto general sobre las ventas) significa 

que tenemos que pagar el 105% por el libro. - 5% Áfa (general sales tax) means we have to pay 105% for the book. 

Szerző 

Author 

Autora 

Cím 

Título 

Title 

Ár (Ft) 

Precio 

Price 

Alap  

valor de base 

base 

%láb 

porcentaje 

porcentage 

% érték  

valor porcentual 

porcentage 

Számítás - Cálculo - Calculation 

Megtakarítás  

ahorros 

savings 

B.J. Rumini 2520 ? 100 + 5 = 105 2520 𝐚𝐥𝐚𝐩 =
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 =  

J.K.R. Harry P. ... 2940 ?   𝐚𝐥𝐚𝐩 =
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 =  

J.K. Egy ... 2100 ?   𝐚𝐥𝐚𝐩 =
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 =  



R.R. Percy ... 3045 ?   𝐚𝐥𝐚𝐩 =
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 =  

A.J. Toldi, ... 1470 
? 

  𝐚𝐥𝐚𝐩 =
𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 =  

 


