
Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt egemet (Tk. 65. oldal) 

1. Olvassátok el a tk. 65. oldalán található Tiszta Egy gondolat bánt engemet című verset! 

2. Hallgassátok meg a verset több előadásban! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=52rccNR457Q  

https://www.youtube.com/watch?v=4DJozK30xJg  

https://www.youtube.com/watch?v=W1ba7L4lmsw 

https://www.youtube.com/watch?v=WoIOhP40Q98 

 

3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe a vers elemzését! 

Egy gondolat bánt engemet 

                    Keletkezése: 1846  -  a forradalomvárás verse 

   

         Témája: a hazaszeretet annyira fontos, hogy akár az életét is áldozza érte 

 

         Műfaja: rapszódia (szélsőséges érzelmeket kifejező lírai műfaj) 

  

         Szerkezete: 

         1-13. sor: az elutasított és kívánt halál képei 

        14-31. sor: a szabadságharc leírása, amelyben bekövetkezik a költő kívánt halála 

        32-37. sor: a harc utáni ünnepélyes temetés víziója, ahol a szabadságért elesett 

                     hősöket temetik el   

         Stílusa: romantikus  -  ellentétek felsorolása, szenvedélyesség, festői képek 

         A vers érdekessége, hogy Petőfi mintha előre látta volna saját sorsát: a saját életét 

         és halálát fogalmazta meg benne. 

 

4. Nézzétek meg a Föltámadott a tenger című film kijelölt részletét! Figyeljétek meg, mi a 

közös a versben megfogalmazott gondolatokban és a film képeiben!  A filmet 1:48-tól 

nézzétek a végéig! (Ha valakinek van kedve és ideje, megnézheti a teljes filmet.) 

A filmet az alábbi linken találjátok: 

 

https://videa.hu/videok/film-animacio/foltamadott-a-tenger-1953.-foltamadottatenger-

9DF5WxyCCs6heWZ3 

 

Házi feladat:  Megtanulni a vers elemzését.   

Írásbeli feladat:  

1. A meghallgatott változatok közül melyik tetszett legjobban? Indokoljátok meg röviden 

(2-3 mondat), hogy miért az! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=52rccNR457Q
https://www.youtube.com/watch?v=4DJozK30xJg
https://www.youtube.com/watch?v=W1ba7L4lmsw
https://www.youtube.com/watch?v=WoIOhP40Q98
https://videa.hu/videok/film-animacio/foltamadott-a-tenger-1953.-foltamadottatenger-9DF5WxyCCs6heWZ3
https://videa.hu/videok/film-animacio/foltamadott-a-tenger-1953.-foltamadottatenger-9DF5WxyCCs6heWZ3


Clase: 7.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: Sándor Petőfi: Un pensamiento hirió mi cielo (Tk. Página 65) 

1. Lea el tk. En la página 65, hay un poema titulado ¡Un solo pensamiento puro me lastimó! 

2. Escuche el poema en varias conferencias.  

https://www.youtube.com/watch?v=52rccNR457Q  

https://www.youtube.com/watch?v=4DJozK30xJg  

https://www.youtube.com/watch?v=W1ba7L4lmsw  

https://www.youtube.com/watch?v=WoIOhP40Q98  

3. Copie el análisis del poema en el folleto de literatura. 

Egy gondolat bánt engemet 

                    Keletkezése: 1846  -  a forradalomvárás verse 

   

         Témája: a hazaszeretet annyira fontos, hogy akár az életét is áldozza érte 

 

         Műfaja: rapszódia (szélsőséges érzelmeket kifejező lírai műfaj) 

  

         Szerkezete: 

         1-13. sor: az elutasított és kívánt halál képei 

        14-31. sor: a szabadságharc leírása, amelyben bekövetkezik a költő kívánt halála 

        32-37. sor: a harc utáni ünnepélyes temetés víziója, ahol a szabadságért elesett 

                     hősöket temetik el   

         Stílusa: romantikus  -  ellentétek felsorolása, szenvedélyesség, festői képek 

         A vers érdekessége, hogy Petőfi mintha előre látta volna saját sorsát: a saját életét 

         és halálát fogalmazta meg benne. 

 
4. Vea el extracto destacado de The Risen Sea. Observe lo que tienen en común los pensamientos del 

verso y las imágenes de la película. ¡Mira la película desde la 1:48 hasta el final! (Si alguien tiene el 

estado de ánimo y el tiempo, puede ver la película completa). 

Puedes encontrar la película en el siguiente enlace: 

https://videa.hu/videok/film-animacio/foltamadás-a-tenger-1953.-foltamadottatenger-

9DF5WxyCCs6heWZ3  

Tarea: Aprender el análisis del poema. 

Trabajo escrito: 

1. ¿Cuál de las variaciones te gustó más? Explique brevemente (2-3 oraciones) por qué es así. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=52rccNR457Q
https://www.youtube.com/watch?v=4DJozK30xJg
https://www.youtube.com/watch?v=W1ba7L4lmsw
https://www.youtube.com/watch?v=WoIOhP40Q98
https://videa.hu/videok/film-animacio/foltamadás-a-tenger-1953.-foltamadottatenger-9DF5WxyCCs6heWZ3
https://videa.hu/videok/film-animacio/foltamadás-a-tenger-1953.-foltamadottatenger-9DF5WxyCCs6heWZ3


Clase: 7.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: Sándor Petőfi: Un pensamiento hirió mi cielo (Tk. Página 65) 

Copie el análisis del poema en el folleto de literatura. 

Egy gondolat bánt engemet 

                    Keletkezése: 1846  -  a forradalomvárás verse 

   

         Témája: a hazaszeretet annyira fontos, hogy akár az életét is áldozza érte 

 

         Műfaja: rapszódia (szélsőséges érzelmeket kifejező lírai műfaj) 

  

         Szerkezete: 

         1-13. sor: az elutasított és kívánt halál képei 

        14-31. sor: a szabadságharc leírása, amelyben bekövetkezik a költő kívánt halála 

        32-37. sor: a harc utáni ünnepélyes temetés víziója, ahol a szabadságért elesett 

                     hősöket temetik el   

         Stílusa: romantikus  -  ellentétek felsorolása, szenvedélyesség, festői képek 

         A vers érdekessége, hogy Petőfi mintha előre látta volna saját sorsát: a saját életét 

         és halálát fogalmazta meg benne. 

 

 

 
Class: 7.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: Sándor Petőfi: A Thought Hurt My Sky (Tk. Page 65) 

Copy the analysis of the poem into the literature booklet. 

Egy gondolat bánt engemet 

                    Keletkezése: 1846  -  a forradalomvárás verse 

   

         Témája: a hazaszeretet annyira fontos, hogy akár az életét is áldozza érte 

 

         Műfaja: rapszódia (szélsőséges érzelmeket kifejező lírai műfaj) 

  

         Szerkezete: 

         1-13. sor: az elutasított és kívánt halál képei 

        14-31. sor: a szabadságharc leírása, amelyben bekövetkezik a költő kívánt halála 

        32-37. sor: a harc utáni ünnepélyes temetés víziója, ahol a szabadságért elesett 

                     hősöket temetik el   

         Stílusa: romantikus  -  ellentétek felsorolása, szenvedélyesség, festői képek 

         A vers érdekessége, hogy Petőfi mintha előre látta volna saját sorsát: a saját életét 

         és halálát fogalmazta meg benne. 
 



info 7a1 

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

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

 

File:   03 19  

Tantárgy: informatika 

Téma:  Házi dolgozat: Számítógép perifériák, hálózatok, operációs rendszer, file kezelés 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A múlt héten jelzett házi dolgozat kérdései és feladatai a következők: 

The questions and tasks of the dissertation can be found here: 

Las preguntas y tareas de la tesis se pueden encontrar aquí: 

 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/Mjk3Mzg5OTQ5MDc5/details 

 

 

Házi feladat: 

 

1. Másold le a kérdéseket, illeszd be egy Word dokumentumba. Minden kérdés alá írd oda a 

választ, majd mentsd el a dokumentumot. A fájl neve a saját neved legyen. Ezt követően a 

fájlt töltsd fel a Classroomba.  (10 p.) 

Copy the questions and paste them into a Word document. Sign the answer to each question 

and then save the document. The file name must be your own name. Then upload the file to 

the Classroom. 

Copie las preguntas y péguelas en un documento de Word. Debajo de cada pregunta, escriba 

la respuesta allí y luego guarde el documento. El nombre del archivo debe ser su propio 

nombre. Luego, sube el archivo a Classroom. 

 

Határidő:  2021.03.22. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

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

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

 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/Mjk3Mzg5OTQ5MDc5/details


Tantárgy: fizika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Olvadás, fagyás - Derritiendo, congelando - Melting, freezing 

Időpont: 03.19. péntek 

Feladat: 

1. Nézzétek meg az alábbi videókat! 

https://www.youtube.com/watch?v=cGeGlDJne4w&list=UU3FOHRw2uWi63OrLE9FtbYA&index=6 

(magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=77s3LbLTVQE&list=PLaFXXrPgh5BPqdDqnMw0PyjwJgOwZOKhF

&index=14 (magyar) folyékony oxigén 

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

http://www.youtube.com/watch?v=atxIYWEti1s túlhűtés 

https://www.youtube.com/watch?v=JM4XqCrW97w (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=JkhWV2uaHaA 

https://www.youtube.com/watch?v=TR9H3nrDbdU&t=2s (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=TR9H3nrDbdU&t=2s (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=qQCVnjGUv24 (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=hC3VTgIPoGU (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=zwCUqG7GA3Y (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ph0iOu26evY (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=yh4tJHC7bAs (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=KQp_bmCNOd4 (español) 

 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 66. oldalon! Olvassátok végig a leckét vagy nézzétek meg a feltöltött 

PPT bemutatót! 

Tanuljátok meg a 72. oldalon az Összefoglalás részt! 

Azt a halmazállapot-változást, amikor egy szilárd anyagból folyékony lesz, olvadásnak nevezzük.  

Azt a hőmérsékletet, amelyen egy anyag megolvad, olvadáspontnak hívjuk.  

Azt a halmazállapot-változást, amikor egy folyékony anyag szilárd anyaggá válik, fagyásnak nevezzük.  

Azt a hőmérsékletet, amelyen egy anyag megfagy, fagyáspontnak hívjuk.  

https://www.youtube.com/watch?v=cGeGlDJne4w&list=UU3FOHRw2uWi63OrLE9FtbYA&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=77s3LbLTVQE&list=PLaFXXrPgh5BPqdDqnMw0PyjwJgOwZOKhF&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=77s3LbLTVQE&list=PLaFXXrPgh5BPqdDqnMw0PyjwJgOwZOKhF&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cswMpoxQNaM%20
http://www.youtube.com/watch?v=atxIYWEti1s
https://www.youtube.com/watch?v=JM4XqCrW97w
https://www.youtube.com/watch?v=JkhWV2uaHaA
https://www.youtube.com/watch?v=TR9H3nrDbdU&t=2s%20
https://www.youtube.com/watch?v=TR9H3nrDbdU&t=2s%20
https://www.youtube.com/watch?v=qQCVnjGUv24%20
https://www.youtube.com/watch?v=hC3VTgIPoGU%20
https://www.youtube.com/watch?v=zwCUqG7GA3Y%20
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0iOu26evY%20
https://www.youtube.com/watch?v=yh4tJHC7bAs%20
https://www.youtube.com/watch?v=KQp_bmCNOd4


Vannak olyan anyagok, amelyeknek van olvadáspontjuk, ami egyenlő a fagyásponttal (jég, vas, 

arany), és vannak olyanok, amelyeknek nincs, ezek fokozatosan lágyulva olvadnak és fokozatosan 

keményedve szilárdulnak meg. 

Adott mennyiségű víz térfogata 4 °C-on a legkisebb (sűrűsége ezen a hőmérsékleten a legnagyobb).  

The change in state when a solid becomes liquid is called melting. 

The temperature at which a substance melts is called the melting point. 

The change in state when a liquid becomes a solid is called freezing. 

The temperature at which a substance freezes is called the freezing point. 

There are materials that have a melting point equal to the freezing point (ice, iron, gold) and there 

are some that don’t, they gradually melt soften and gradually solidify. 

The volume of water given is the smallest at 4 ° C (its density is the highest at this temperature). 

 

El cambio de estado cuando un sólido se vuelve líquido se llama fusión. 

La temperatura a la que se derrite una sustancia se llama punto de fusión. 

El cambio de estado cuando un líquido se convierte en sólido se llama congelación. 

La temperatura a la que una sustancia se congela se llama punto de congelación. 

Hay materiales que tienen un punto de fusión igual al punto de congelación (hielo, hierro, oro) y hay 

algunos que no, se funden gradualmente, se ablandan y se solidifican gradualmente. 

El volumen de agua proporcionado es el más pequeño a 4 ° C (su densidad es la más alta a esta 

temperatura). 

 

9:00-kor csatlakozhattok 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 54. oldal 1., 2., 3., 4.,5., 6. 55. oldal 7. feladat. 

Ha kész fotózzátok le a megoldásokat és küldjétek vissza! 

https://meet.google.com/lookup/btkqxq5gwk?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/btkqxq5gwk?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw


 

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 

 

Tantárgy: osztályfőnöki 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Tantárgyi érdeklődés - pályaorientáció 

Időpont: 03.19. 

Feladat: 

Töltsétek ki még ma az alábbi kérdőívet! 

http://eletpalya.munka.hu/tantargyi-erdeklodes-ar 

 

Az eredményről készítsetek képernyőképet és küldjétek vissza március 17-ig a Google Classroomba! 

 

13:00-kor csatlakozzatok az online órához: https://meet.google.com/lookup/hstduleejz  

Nyomjatok a 8.a osztályfőnöki felirat alatt a meet-linkre!  

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

 

Angol 7.a – 2 csoport     2021.március 19. 

1. Student’s book. 

Tk. 36.old. 2f. 

Irregular verbs- rendhagyó igék 

leave 

forget 

break 

steal 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040701_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040702_1__teljes.pdf
http://eletpalya.munka.hu/tantargyi-erdeklodes-ar
https://meet.google.com/lookup/hstduleejz


fall 

bite 

lose 

feel 

take 

get 

have 

go 

A szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt !A munkafüzet legutolsó oldalán lévő 

táblazátban nézd meg ezeknek az igéknek a múlt idejét és írd le füzetbe ! 

Copy the words from ex.2 into your vocabulary and translate them !At the last page of your 

workbook look up the past tense of these verbs and copy them in your exercise book ! 

Tk. 36.old. 1.f. Másold le a mondatokat  a füzetbe és fordítsd le ezeket! Copy the sentences in 

ex.1 and translate them ! Párosítsd a feladatban lévő mondatokat és a képeket  

Házi feladat: Tk. 37.old. 5a. Írd le  a mondatokat a füzetedbe, a zárójelben lévő igéket használd 

múlt időben! Figyelj arra hogy nem mindegyik ige rendhagyó ! Fordítsd le a mondatokat ! 

Pl.: We played tennis. 

 

  You must write the sentences in your exercise book ! 

Határidő: március 23. 

 

7. o. Rajz feladat.  

Kedves Gyerekek! 

 

A mai feladat: 

Továbbgyakoroljuk a kávéval való festést, csak most ki is egészítjük, ceruzával, vagy filctollal.  

A méret szabadon választott. A téma választható: állatok vagy növények.  

Mellékelek egy pár linket amin megnézhetitek hogy is működik a dolog. A linkre kattintva meg 

tudod nézni. 

3 az 1 ben kávéval! Fontos hogy ha meleg vizet használtok hozzá hamarabb oldódik fel a 

kávé. 

https://www.youtube.com/watch?v=vcjlnyQmE5Q  9 perc 

https://www.youtube.com/watch?v=ELWj-SW1UmE  2 perc 

https://www.youtube.com/watch?v=vcjlnyQmE5Q
https://www.youtube.com/watch?v=ELWj-SW1UmE


https://www.youtube.com/watch?v=acHoNELF0_g 3 perc 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=acHoNELF0_g

