
Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Számonkérés 

A mai alkalommal a Liliomfi című filmhez kapcsolódó feladatlapot kell kitölteni. 

A megoldást osztályozom, kék színű jegyet kaptok rá. 

A kitöltendő feladatlapot a classroom felületen találjátok meg. 

 

Sikeres kitöltést kívánok! 

 

Clase: 7.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: Responsabilidad 

Esta vez, se debe completar una hoja de trabajo relacionada con Liliomfi. 

Yo clasifico la solución, te dan un boleto azul. 

Puede encontrar la hoja de trabajo para completar en la interfaz del aula. 

 

¡Te deseo una finalización exitosa! 

 

Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Szövegértés, mondatalkotás 

A mai alkalommal szövegértési gyakorló feladatot, és mondatalkotó feladatokat készítettem a 

további gyakorlás érdekében.  

Kérlek benneteket, hogy oldjátok meg az alábbi linkeken található feladatokat: 

 

https://learningapps.org/watch?v=pn1ffij6320  

https://learningapps.org/display?v=pv9y5q0m520 

https://learningapps.org/10852843  

https://learningapps.org/6273806 

 

https://learningapps.org/watch?v=pn1ffij6320
https://learningapps.org/display?v=pv9y5q0m520
https://learningapps.org/10852843
https://learningapps.org/6273806


Az első feladat szövegértés. Kérlek, hogy nagyon figyelmesen olvassátok el a szöveget, amiből 

dolgozni kell! 

 

Jó munkát! 

 

Clase: 7.a 

Asunto: gramática húngara 

Tema: Comprensión, formación de oraciones 

Esta vez, creé una tarea de práctica de comprensión y tareas de construcción de oraciones para 

practicar más. 

Te pido que resuelvas las tareas en los siguientes enlaces: 

https://learningapps.org/watch?v=pn1ffij6320 

https://learningapps.org/display?v=pv9y5q0m520 

https://learningapps.org/10852843 

https://learningapps.org/6273806 

La primera tarea es la comprensión. ¡Por favor, lea el texto con mucha atención a partir del cual 

trabajar! 

 

¡Buen trabajo! 

 

Tantárgy: fizika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: A hőmérséklet mérése 

Időpont: 03.11. 

Feladat: 

1. Nézzétek meg az alábbi videókat! 

https://www.youtube.com/watch?v=jz_8aOuETSg (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=90rdJXminBQ (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=0AOj1Ahsm7s (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=6bxTwj58uco (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=jz_8aOuETSg%20
https://www.youtube.com/watch?v=90rdJXminBQ%20
https://www.youtube.com/watch?v=0AOj1Ahsm7s%20
https://www.youtube.com/watch?v=6bxTwj58uco%20


https://www.youtube.com/watch?v=SoYOMi8-fTY (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=k5fCSTadA6Q (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=_BfPj_ZHHT4 (español) 

 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 63. oldalon! Olvassátok végig a leckét vagy nézzétek meg a feltöltött 

PPT bemutatót! 

Tanuljátok meg a 65. oldalon az Összefoglalás részt! 

 

3. Oldjátok meg a tesztet! 

 

4. Házi feladat: munkafüzet 50. oldal 1., 2., 3. és 5., 51. oldal 6. feladat. 

Ha kész fotózzátok le a megoldásokat és küldjétek vissza! 

 

Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Legnagyobb közös osztó 

Időpont: 03.10. csütörtök 

12:00-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 10:00 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 10:00 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:  

https://www.youtube.com/watch?v=SoYOMi8-fTY%20
https://www.youtube.com/watch?v=k5fCSTadA6Q%20
https://www.youtube.com/watch?v=_BfPj_ZHHT4
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


Nyissátok ki a tankönyvet 116. oldalon! 

Írjátok le és tanuljátok meg a könyvből a piros betűs részeket! 

Két szám legnagyobb közös osztóját úgy határozhatjuk meg, hogy a számokat prímtényezőkre 

(prímszámok szorzatára) bontjuk, és a számokban szereplő közös prímeket összeszorozzuk. 

Ugyanígy határozható meg kettőnél több szám legnagyobb közös osztója is.  

Azokat a számokat, amelyeknek nincs 1-nél nagyobb közös osztójuk, relatív prímeknek neveztük. 

 

Tankönyv 116. oldal feladatok: 1., 2., 3. és 4. feladat 

 

1. Írd fel az alábbi számok közös osztóit! 

Escribe los divisores comunes de los siguientes números. 

Write down the common divisors of the numbers below. 

a) 10; 12;  b) 20; 70;   c) 45; 12; 

d) 4; 5;      e) 14; 15;   f) 60; 108. 

Megoldások: 

 Közös osztók  Közös osztók 

a) 10; 12  b) 20; 70  

c) 45; 12  d) 4; 5  

e) 14; 15  f) 60; 108  

 

2. A számok prímtényezős alakjának felhasználásával írd fel az alábbi számok legnagyobb közös 

osztóját! 

Usando la forma de factor primo de los números, escribe el máximo común divisor de los siguientes 

números. 

Using the prime factor form of the numbers, write the greatest common divisor of the following 

numbers. 

a) (24; 60);    b) (120; 45);    c) (96; 144). 

Megoldások: 

Két szám legnagyobb közös osztóját úgy határozhatjuk meg, hogy a számokat prímtényezőkre 

(prímszámok szorzatára) bontjuk, és a számokban szereplő közös prímeket összeszorozzuk. 

24  60  120  45  96  144  

            



            

            

            

            

            

 

a) (24; 60) =  

b) (120; 45) =  

c) (96; 144) =  

 

3. Írd fel prímtényezős alakban a számok legnagyobb közös osztóját! 

Escribe el divisor común más grande de los números en forma prima. 

Write the largest common divisor of the numbers in prime form. 

a) (23⋅32⋅5; 33⋅52⋅7; 3⋅52⋅11)    b) (210⋅38⋅52; 26⋅33⋅52⋅7; 27⋅35⋅54⋅192). 

Két vagy több szám legnagyobb közös osztóját a hatvány fogalmának felhasználásával is 

meghatározhatjuk. A számokat prímhatványok szorzataként írjuk fel, kiválasztjuk a közös prímeket és 

azok legkisebb hatványát, majd ezeket a prímhatványokat összeszorozzuk. (Tankönyv 116. oldal) 

Megoldások: 

a) (23⋅32⋅5; 33⋅52⋅7; 3⋅52⋅11) =  

b) (210⋅38⋅52; 26⋅33⋅52⋅7; 27⋅35⋅54⋅192) =  

4. Egyszerűsítsd az alábbi törteket! Javaslat: A legnagyobb közös osztó segítségével gyorsabb az 

egyszerűsítés. 

¡Simplifica las siguientes fracciones! Recomendación: la simplificación es más rápida con el mayor 

divisor común. 

Simplify the following fractions! Recommendation: Simplification is faster with the largest common 

divisor. 

𝒂)
𝟒𝟖

𝟒𝟐
;      𝒃)

𝟏𝟔𝟖

𝟗𝟔
;   𝒄)

𝟗𝟓

𝟐𝟎𝟗
;     𝒅)

𝟐𝟎𝟏𝟔

𝟐𝟓𝟗𝟐
. 

 

Megoldások: 

48  42  168  96  95  209  2016  2592  

                



                

                

                

                

                

                

                

                

 

𝒂)
𝟒𝟖

𝟒𝟐
= 

 

𝒃)
𝟏𝟔𝟖

𝟗𝟔
= 

 

𝒄)
𝟗𝟓

𝟐𝟎𝟗
= 

 

𝒅)
𝟐𝟎𝟏𝟔

𝟐𝟓𝟗𝟐
= 

 

Házi feladat: munkafüzet 74. oldal 1., 2. a), c), e), 3. a), b) 

 

Testnevelés 

7.a 

Végezzétek el az erősítő gyakorlatokat! 

https://www.youtube.com/watch?v=g0EEv4XBLbI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0EEv4XBLbI


„Egy nagyiparos társaságot hívott meg magához vacsorára. Az érkező hölgyeket és  

urakat finom konyhai illatok fogadták, s már mindenki előre örült az ínyenc 

falatoknak. Amikor a vidám társaság körülülte a nagyszerűen elkészített ételekkel 

megrakott asztalt, a házigazda vörös fényt kapcsolt be. Szép pirosra színeződött és 

frissnek hatott a tányérokra kirakott hús, a paraj azonban feketének tűnt, a 

krumplik pedig pirosan világítottak.

Mindenki meghökkent, de a vörös fény máris kékre váltott, s ettől a pecsenyék 

mintha oszlófélben, a krumplik mintha rohadtak lettek volna. A vendégek étvágya 

egyszeriben elment.

Amikor erre még sárga fény következett, s a vörösbor olyan lett, mint a sötét olaj, 

az emberek pedig sárga félholtaknak látták a szomszédjukat, néhány érzékeny 

hölgy felállt és kisietett az ebédlőből. 

Senki sem volt képes enni, bár a jelenlévők mind tudták, hogy csak a megvilágítás 

színének változásai okozzák e különös érzéseket.

Végül nevetve kapcsolta be a házigazda a fehér fényt, és nemsokára helyreállt a 

vidám hangulat az asztal körül.”

Johannes Itten 



A hét színkontraszt

1. Magában való színkontraszt

Egymás mellett teljes 

telítettségükben jelen lévő 

színek, tehát nincs bennük sem 

fehér, sem fekete szín. Hatásuk 

mindig tarka, harsogó, erőteljes, 

feltűnő, ezért szívesen 

alkalmazzák a reklámok és 

tervező művészek.



A hét színkontraszt

2.Fény – árnyék kontraszt

A tiszta színek együtt szerepelnek a derített

(fehérrel világosított) vagy tompított

(feketével sötétített) árnyalatokkal. Ezzel a 

kontraszttal erős térhatást lehet elérni, hiszen a 

tiszta színek kiragyognak az árnyalt színek 

közül.



A hét színkontraszt

3.Hideg-melegkontraszt (hőfokkontraszt)

A színek hideg- és melegérzetet 

keltő hatására épül. A meleg színek 

közelibbnek látszódnak a hideg színek 

távolodónak tűnnek. Azért 

alkalmazzák a reklámtervezők 

gyakran a piros színt, mert tolakodóan 

közelít a néző felé és felhívja magára, 

illetve a becsomagolt árura vagy 

reklámfeliratra a figyelmet.



A hét színkontraszt

4.Komplementer (kiegészítő) kontraszt

A színkörön egymással szemben lévő, 

egymással összekeverve szürkét adó színek 

együttes hatására épülő kontraszt. A tiszta 

színpárok vibráló hatást adnak, és feszültséget 

teremtenek. A kiegészítő színpárok 

összekeverésével szürkés, barnás árnyalatok 

keletkeznek.





A hét színkontraszt

5.Szimultán kontraszt

A színek egymás hatását 

megváltoztathatják azzal, hogy minden 

szín a kiegészítő színére színezi 

környezetét. Tehát szemünk egy adott 

szín nézésekor egyidejűleg, (tehát 

szimultán módon) létrehozza annak 

kiegészítő színét. A létrejövő szín csak a 

szemünkben van jelen, a valóságban 

nem létezik.



A hét színkontraszt

6.Telítettségi vagy minőségi kontraszt

A színek telített és tört (fehérrel 

világosított vagy feketével sötétített) 

árnyalatai jelennek meg egymás mellett, 

vagy tiszta színeket szürke háttér elé 

helyezünk. A tört színekkel festett 

környezetből a telt, tiszta színek 

kiemelkednek, kiragyognak és 

közelibbnek hatnak.



A hét színkontraszt

7.Mennyiségi kontraszt

A színek hatását az is befolyásolja, hogy 

egymás mellett milyen mennyiségi 

arányban szerepelnek. Pl. a sárga 

háromszor erősebb hatású, mint a lila, tehát a 

képi egyensúly megteremtéséhez egy 

egységnyi sárgát háromszor akkora felületű 

lila tart egyensúlyban.



Mennyiségi kontraszt

Ha nincs meg a színegyensúly, pl. sok zöldből 

kevés piros villog ki, akkor nyugtalan felületet 

kapunk.



A hét színkontraszt

1. Magában való színkontraszt 

2. Fény-árnyék kontraszt 

3. Hideg-meleg kontraszt 

4. Komplementer kontraszt 

5. Szimultán kontraszt 

6. Minőségi kontraszt 

7. Mennyiségi kontraszt 



Műalkotások

Színkontrasztok keresése
















