
Tantárgy: fizika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Forrás, lecsapódás - Vaporizacion, condensación - Deposition, condensation 

Időpont: 03.30. kedd 

Feladat: 

1. Nézzétek meg az alábbi videókat! 

https://www.youtube.com/watch?v=saDVn1Ct7Dg (magyar) víz forrása alacsony nyomáson 

https://www.youtube.com/watch?v=glLPMXq6yc0 víz forrása alacsony nyomáson 

https://www.youtube.com/watch?v=QAVRLNKA6Fw (angol) víz forrása alacsony nyomáson 

https://nezdmeg.com/cikkek/a-viz-harmaspontja-20190211 a víz hármaspontja 

https://www.youtube.com/watch?v=zy9Y1CtwVEA (magyar) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ydBcvY2Omkc (english) jó összefoglaló 

https://www.youtube.com/watch?v=bxaPf7HRjZo (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=VRRtt-GcFUg (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=2zf9yyLieSg (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=cBe682pBrwY (español) 

 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 76. oldalon! Olvassátok végig a leckét vagy nézzétek meg a 

feltöltött PPT bemutatót! 

Tanuljátok meg a 78. oldalon az Összefoglalás részt! 

Azt a halmazállapot-változást, amelynek során a folyadék légneművé válik, és nemcsak a 

felszínén, hanem a belsejében is képződik gőz, forrásnak nevezzük. Azt a hőmérsékletet, 

amelyen a folyadék forr, forráspontnak hívjuk. 

A forrás közben az anyag hőt vesz fel. 

A forráspont függ a nyomás értékétől. 

Azt a halmazállapot-változást, amelynek során egy légnemű anyag folyékony 

halmazállapotúvá válik, lecsapódásnak nevezzük. Ez a jelenség, ellentétben a forrással, nem 

köthető egy hőmérsékletértékhez. 

Lecsapódás közben az anyag energiája csökken, a környezeté nő. 

 

El cambio de estado en el que un líquido se vuelve gaseoso y se forma vapor no solo en su 

superficie sino también en su interior se denomina fuente. La temperatura a la que hierve el 

líquido se llama punto de ebullición. 

Durante la ebullición, el material absorbe calor. 

El punto de ebullición depende del valor de presión. 

https://www.youtube.com/watch?v=saDVn1Ct7Dg%20
https://www.youtube.com/watch?v=glLPMXq6yc0%20
https://www.youtube.com/watch?v=QAVRLNKA6Fw%20
https://nezdmeg.com/cikkek/a-viz-harmaspontja-20190211
https://www.youtube.com/watch?v=zy9Y1CtwVEA%20
https://www.youtube.com/watch?v=iSJ_NRcVjpg%20
https://www.youtube.com/watch?v=ydBcvY2Omkc
https://www.youtube.com/watch?v=bxaPf7HRjZo%20
https://www.youtube.com/watch?v=VRRtt-GcFUg%20
https://www.youtube.com/watch?v=2zf9yyLieSg%20
https://www.youtube.com/watch?v=cBe682pBrwY%20


El cambio de estado en el que una sustancia gaseosa se vuelve líquida se llama condensación. 

Este fenómeno, a diferencia de la fuente, no puede relacionarse con un valor de temperatura. 

Durante la condensación, la energía del material disminuye y el ambiente aumenta. 

 

The change in state in which a liquid becomes gaseous and vapor is formed not only on its 

surface but also inside it is called a source. The temperature at which the liquid boils is called 

the boiling point. 

During boiling, the material absorbs heat. 

The boiling point depends on the pressure value. 

The change in state in which a gaseous substance becomes liquid is called condensation. This 

phenomenon, unlike the source, cannot be related to a temperature value. 

During condensation, the energy of the material decreases and the environment increases. 

 

8:00-kor csatlakozzatok az online órához! https://meet.google.com/lookup/btkqxq5gwk 

Nyomjatok a 7.a fizika szürke mezőben a meet-linkre!  

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

Puede unirse a la clase en línea a las 8:00 a.m .: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

Haga clic en el enlace de la reunión en el cuadro gris 7.a Math! 

¡Habilite la cámara y el micrófono para que puedan verse y escucharse entre sí! 

You can join the online class at 8:00 a.m.: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

Click on the meet link in the 7.a math gray box! 

Enable the camera and microphone so you can see and hear each other! 

 

3. Órai munka: munkafüzet 57. oldal 1., 2., 58. oldal 3., 4., 5., 6., 59. oldal 7. feladat. 

Ha kész fotózzátok le a megoldásokat és küldjétek vissza! 

 

4. Házi feladat: teszt 

 

tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040701_1__teljes.pdf 

munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040702_1__teljes.pdf 

 

Osztály: 7.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Történelem, Etika 

 

Kedves Gyerekek! 

https://meet.google.com/lookup/btkqxq5gwk?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ehrvrpti3w?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ehrvrpti3w?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040701_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040702_1__teljes.pdf


 Közeleg a tavaszi szünet és a Húsvét. Nem lesz más házi feladat, csak megnézni az 

alábbi linkeken található videókat. Történelemből és etikából is.  Ha megtettétek, küldjétek 

vissza a feladatot készként megjelölve. 

Kiegészítés: annak viszont van házi feladata,akinek vannak még hiányosságai, bármelyik 

tantárgyból. Ezt a szünet végéig még pótolhatjátok, küldjétek el nekem! Utána mindenki 

osztályzatot fog kapni az eddigi munkájára,amiket leadott. 

 Vigyázzatok magatokra,családtagjaitokra! Ne nagyon menjetek most még társaságba, 

tömegbe, boltokba. Hamarosan eljön majd ennek is az ideje. Remélem... Szabadba,ahol 

nincsenek sokan, kirándulni menni viszont kötelező! Ne "kockuljatok", örüljetek,hogy most 

nem kell leragadnotok a kütyük mellé. Eleget használjátok a digitális oktatás során. Sajnos.  

TÖRTÉNELEM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NR6yc9V004s 

 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/francia-

forradalom-es-napoleon 

 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-

forradalom-es 

 

ETIKA 

https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NC3pyXDM_cw 

Jó pihenést a szünetre! 

Eszter néni 

 

Angol 7a 1csop. 2021. március 30 

 

A következő feladatokat leosztályozom. 

https://www.youtube.com/watch?v=NR6yc9V004s
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/francia-forradalom-es-napoleon
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/francia-forradalom-es-napoleon
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-felvilagosodas-forradalmak-es-polgarosodas-kora/az-ipari-forradalom-es
https://www.youtube.com/watch?v=RYon27SVasU
https://www.youtube.com/watch?v=NC3pyXDM_cw


Vocabulary: Food (1) 

1. Complete the food words. 

1. red meat from cows  

b _ _ f 

2. pink fish  

s _ _ m _ n 

3. yellow and white food from chickens  

e _ _ s 

4. red vegetables  

t _ m _ t _ _ s 

5. a hot drink  

c _ f _ _ e 

6. a green vegetable in salads  

l _ _ t _ c _ 

2. Underline the correct words. 

1. Cheese / Pasta comes from milk. 

2. Ham / Lettuce is a kind of meat. 

3. Lemonade / Salmon is a drink. 

4. Grapes / Eggs are fruit. 

5. Lamb / Tuna is a kind of fish. 

6. Bananas / Lettuces are vegetables. 

3. Write the words in the correct list. 

tuna   chicken   beef   beans   lettuce   salmon   bananas 

Meat 

 

 

Fish 

 

 



Fruit 

 

 

Vegetables 

 

 

 

4. Choose the odd one out. 

 

1.  

A. ☐ potatoes 

B. ☐ cabbage 

C. ☐ bread 

D. ☐ onions 

2.  

A. ☐ carrots 

B. ☐ mushrooms 

C. ☐ sausages 

D. ☐ potatoes 

3.  

A. ☐ milk 

B. ☐ water 

C. ☐ wine 

D. ☐ ham 

4.  

A. ☐ wine 

B. ☐ mushrooms 

C. ☐ carrots 

D. ☐ cabbage 

5.  

A. ☐ cream 

B. ☐ onions 

C. ☐ cheese 

D. ☐ yoghurt 

 

 

6.  



A. ☐ sugar 

B. ☐ salt 

C. ☐ pepper 

D. ☐ carrots 

5. Underline the correct words. 

1. I want a cheese / ham sandwich. I never eat meat. 

2. I like a lot of sugar / pepper on my pasta. 

3. Look! I picked these mushrooms / sausages in the field. 

4. Children don’t drink milk / wine. It’s bad for them. 

5. Do you take sugar / salt in your tea? 

6. Yoghurt / Ham is my favourite meat. 

6. Choose the correct alternatives. 

1. They grow on trees. 

A. ☐ lemons 

B. ☐ cabbages 

2. We often put it on bread. 

A. ☐ butter 

B. ☐ cream 

3. We put it on our food. It’s white. 

A. ☐ wine 

B. ☐ salt 

4. They can hurt our eyes. 

A. ☐ carrots 

B. ☐ onions 

5. We often put it in tea or coffee. 

A. ☐ sugar 

B. ☐ pepper 

6. We make chips and crisps with them. 

A. ☐ potatoes 

B. ☐ sausages 

 

7. Complete the recipe. 

Recipe for a mixed salad 

Wash and dry a lettuce. (1) S _ _ _ _ two tomatoes. (2) P_ _ _ and slice an onion. Open a (3) t 



_ _ of tuna. Put all the ingredients in a salad (4) b _ _ _. (5) M_ _ some oil and vinegar, and 

add a little salt and pepper. (6) A _ _ this mixture to the bowl and mix everything together. 

8. Underline the correct answer. 

Andy Let’s make a shopping list. What do we need? 

Sally There isn’t (1) some / any / the milk. We need two (2) cartons / packets / pots of 

milk.  

Andy What about chocolate? Mum wants to make a cake.  

Sally OK, two (3) bunches / loaves / bars of dark chocolate. 

Andy And there’s no cat food left.  

Sally Right. How (4) much / any / many do we need? 

Andy Let’s get six (5) cartons / bars / tins of cat food. 

Sally Do we need any bread? 

Andy No, we don’t. There are two (6) bags / loaves / packets of bread.  

Sally OK, let’s go. 

 

 

Határidő :  2021. március 31. 

 

Kedves Gyerekek!           

                       

Gyakorló feladatok!!                            

A mai órán átismételjük az ebben az anyagrészben tanultakat: esőerdő, szavanna és a sivatag.   

Az előző tanévből ismert Okos Dobozból gyűjtöttem össze feladatokat! 

 

Üdvözlettel: Tóth Andrea néni 

 

A következő óránk (jövőhét szerdán, 7-én) online lesz! Kérek mindenkit, hogy időben jelenjen 

meg! Megbeszélés a dolgozat elött!  

¡Nuestra próxima clase (la próxima semana el miércoles 7) estará en línea! ¡Les pido a todos 

que estén allí a tiempo! ¡Discusión antes de la prueba! 

Our next class (next week, Wednesday, Day 7) will be online! I ask everyone to show up on 

time! Discussion before the test! 

IDŐ: 13 ÓRA 

See you later! 
 

Házi feladat:  

TK: 62-63. oldal + a vázlatok tanulása / Book/ Libro escolar: (62 to 63) + /sketch! / ¡bosquejo! 

Gyakorló interaktív feladatok: / Ejercicios interactivos: / Interactive exercises: 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1154 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=2260 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1153 
 

A feladatok végén fotózzátok le az elért eredményeiteket! A szokásos módon küldd el! 

Fotografíe sus resultados al final de las tareas! ¡Envíalo de la forma habitual! 

Photograph the results at the end of the tasks! Send it in the usual way! 

http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1154
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=2260
http://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1153


 

Akinek bármilyen kérdése van a feladatokkal kapcsolatban a következő e-mail címre küldjétek: 

tandrea@vmai.hu 
 

Ügyesek legyetek! 

¡Buena suerte! 

Be skillful! 

 

Andi néni 

 

Testnevelés 

 
7.a 

Labdával végzett gyakorlatok 

https://www.youtube.com/watch?v=ybzwjIuBDQ0 

 

 

mailto:tandrea@vmai.hu
https://www.youtube.com/watch?v=ybzwjIuBDQ0


Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Gyakorlás: Arányos osztás  

Időpont: 03.30. kedd 

10:00-kor csatlakozhattok az online órához:  

https://meet.google.com/lookup/ehrvrpti3w 

Nyomjatok a 7.a matek szürke mezőben a meet-linkre!  

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

Puede unirse a la clase en línea a las 12:00 a.m .: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

Haga clic en el enlace de la reunión en el cuadro gris 7.a Math! 

¡Habilite la cámara y el micrófono para que puedan verse y escucharse entre sí! 

You can join the online class at 12:00 a.m.: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

Click on the meet link in the 7.a math gray box! 

Enable the camera and microphone so you can see and hear each other! 

 

Órai munka - Trabajo por horas - Hourly work: (50 pont) 

Oldjátok meg a feladatokat! Tankönyv 133. oldal 4., 134 oldal 5., 6. feladat 

A 50 pont akkor jár, ha részt vettél az online órán.  

¡Resuelve las tareas! 

Se otorgan 50 puntos si participó en la clase en línea. 

Solve the tasks!  

50 points are awarded if you participated in the online class. 

 

Ha kész fotózzátok le és küldjétek vissza!  

Cuando haya terminado, tome una foto y envíela de regreso.  

When you're done, take a photo and send it back! 

 

Házi feladat - Tarea - Homework: okostankönyv online feladata: https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_7/lecke_05_001 

https://meet.google.com/lookup/ehrvrpti3w?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ehrvrpti3w?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_7/lecke_05_001


 

https://www.youtube.com/watch?v=JewVFF5x3AQ (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=RePoSTH5Tkg (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=USmit5zUGas  (english) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1uAbIb-McLo (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu3LBo1QGLk (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn-oUGOeUIg  (español)  

https://www.youtube.com/watch?v=JewVFF5x3AQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=RePoSTH5Tkg
https://www.youtube.com/watch?v=USmit5zUGas%20
https://www.youtube.com/watch?v=yQWZUdMXnVA%20
https://www.youtube.com/watch?v=1uAbIb-McLo%20
https://www.youtube.com/watch?v=Xu3LBo1QGLk
https://www.youtube.com/watch?v=Cn-oUGOeUIg%20%20


Órai munka 

Írjátok le a füzetbe az alábbiakat! - Escriba lo siguiente en el folleto.- Write the following in the booklet. 

 

2021.03.30.                                                                            Gyakorlás: Arányos osztás 

Ejercicio: división proporcional REPARTO  DIRECTAMENTE PROPORCIONAL - Exercise: Proportional division 

Arányos osztásnál a felosztandó mennyiséget vagy számot elosztjuk az arányban szereplő számok összegével,  

majd a kapott értéket megszorozzuk az arányban szereplő számokkal. 

En la división proporcional, la cantidad o número a dividir se divide por la suma de los números en la razón,  

y luego el valor obtenido se multiplica por los números en la razón. 

In proportional division, the quantity or number to be divided is divided by the sum of the numbers in the ratio,  

and then the value obtained is multiplied by the numbers in the ratio. 

 

  



 

Tankönyv 133. oldal 

 

4. Osszuk fel az alábbi számokat a megadott arányban! 

Divide los números siguientes en las proporciones dadas. 

Divide the numbers below in the given proportions! 

 
  A felosztandó mennyiséget elosztjuk az 

arányban szereplő számok összegével 

La cantidad a dividir se divide por la suma 

de los números. 

The quantity to be divided is divided by 

the sum of the numbers  

A kapott értéket megszorozzuk az arányban szereplő számokkal 

El valor obtenido se multiplica por los números en la razón 

The value obtained is multiplied by the numbers in the ratio 

a) 56-ot 3 : 5 arányban;     

b) 0,32-ot 7 : 9 arányban;      

c) 𝟏𝟏

𝟓
 -öt 5 : 6 arányban;     

d) 2800-at  
𝟏

𝟑
∶

𝟓

𝟔
 arányban     

e) 6300-at 2 : 3 : 4 arányban     

f)  
𝟗

𝟓
 -öt 1 : 2 : 3 arányban     

 

   



Tankönyv 134. oldal 

 

5. Két testvérnek összesen 420 cserélhető focis kártyája van. Az idősebb testvérnek háromszor annyi kártyája van, mint a fiatalabbnak. 

Los dos hermanos tienen un total de 420 tarjetas de fútbol intercambiables. El hermano mayor tiene tres veces más cartas que el menor. 

The two brothers have a total of 420 interchangeable soccer cards. The older brother has three times as many cards as the younger one. 

  

 a) Írd fel a két testvér kártyái számának az arányát! 

Escribe la razón del número de cartas de los dos hermanos. 

Write down the ratio of the number of cards of the two brothers. 

idősebb : fiatalabb =  

older : younger =  

más vieja : más joven =  

  

 b) Hány focis kártyája van a kisebb testvérnek? 

¿Cuántas tarjetas de fútbol tiene el hermano menor? 

How many soccer cards does the younger brother have? 

Fiatalabb(más joven - younger):  

Idősebb (más vieja - older):  

  

 

  



Tankönyv 134. oldal 

6. Két szám aránya 2 : 7. - La razón de dos números es 2 : 7. - The ratio of two numbers is 2 : 7. 

  

 a) Mekkora a nagyobbik szám, ha a kisebb szám 124? 

¿Cuál es el número mayor si el número menor es 124? 

What is the larger number if the smaller number is 124? 

A kisebbik szám 2 rész.  

 

El número más pequeño es de 2 partes.  

The smaller number is 2 parts. 

  

   

 b) Melyik két számra gondoltunk, ha az összegük 1710? 

¿A qué dos números nos referimos si su suma es 1710?  

Which two numbers did we mean if their sum is 1710? 

Az összeg 2 + 7 = 9 rész.  

 

La suma es 2 + 7 = 9 partes.  

The sum is 2 + 7 = 9 parts. 

  

   

 c) Melyik két számról van szó, ha különbségük 45? 

¿A qué dos números nos referimos si su diferencia es 45? 

Which two numbers did we mean if their difference is 45? 

A különbség 7 − 2 = 5 rész. 

 

La diferencia es 7 - 2 = 5 partes. 

The difference is 7 - 2 = 5 parts. 

  

 


