
Kémia 7. osztály  2021.03.18. 1. óra (Elnézést, de ez az anyag tegnap is megjelent.) 

Téma: Alkossunk molekulákat!  

 

Írd be a füzetedbe az alábbi vázlatot, majd tanuld is meg! 

35. óra 

Molekulák képződése II. 

1) A molekulákban kovalens kötés köti össze az atomokat. 

2) A kovalens kötés kialakítása az atomok külső elektronhéján lévő párosítatlan 

elektronokkal történik. 

3) Az atomok azért kapcsolódnak össze kovalens kötéssel, hogy nemesgáz-

elektronszerkezet hozzanak létre. 

4) Két atom között nemcsak egy, hanem két, három kovalens kötés is kialakulhat, ezek 

neve többszörös kovalens kötés. 

5) Az azonos atomokból felépülő molekulákat elemmolekuláknak, a különböző atomokból 

felépülő molekulákat vegyületmolekuláknak nevezzük. 

Rajzold be a füzetedbe az alábbi rajzokat: 

Hidrogénmolekula: 

 

 

Vízmolekula: 

 

 
 

Házi feladat: A vázlat 5). pontban írt mondata alapján döntsd el, hogy a vízmolekula 

elemmolekula, vagy vegyületmolekula. Válaszod indokold is meg! 

Kérlek, hogy fotózd le a füzetedbe írt vázlatot és a házi feladat válaszát és ezeket küldd vissza 

számomra, akár a Calssroom keresztül, akár az e-mail címemre! E-mail: bgabriella@vmai.hu 

Határidő: 2021. március 21. 



**** 

Please, write the draft below in your exercise book and learn it: 

35. lesson 

Formation of molecules II. 

1) A covalent bond in the molecules connects the atoms. 

2) The covalent bond is formed by unpaired electrons on the outer electron shell of the atoms. 

3) Atoms are connected with covalent bonds have a noble gas electronic structure. 

4) Not only one, but also two or three covalent bonds can be formed between two atoms, these 

are called multiple covalent bonds. 

5) Molecules made up of the same atoms are called elemental molecules, molecules made up 

of different atoms are called compound molecules. 

Draw the following drawings in your exercise book: 

Hydrogen molecule: 

 

 

Water molecule: 

 

nemkötő elektronpár= lone pair of electrons 

kötő elektronpár= bonding pair of electrons 

Homework: Please choose that water molecule is a compound molecule or an elemt molecule! 

Please send the photo of your booklet with the draft and the answer of the homework to me, either 
via Calssroom or to my email address! 
E-mail: bgabriella@vmai.hu 

Deadline: 2021. március 21. 



Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Egy kis logika 

Időpont: 03.18. csütörtök 

Órai munka:  

Nyissátok ki a tankönyvet 120. oldalon! 

Olvassátok végig figyelmesen a szöveget! A pirosak helyes, a zöldek hibás következtetések. 

 

Házi feladat: munkafüzet 77. oldal 1., 2. feladat 

Ha kész, fotózzátok le és küldjétek vissza! 

Házi feladat: 

1. Hanna és Andres 7. osztályos tanulók. A táblázatban az ő órarendjüket látod. 

Hanna y Andres son estudiantes de séptimo grado. Puedes ver su horario en la tabla. 

Hanna and Andres are 7th grade students. You can see their schedule in the table. 

Hétfő kedd szerda csütörtök Péntek  

Kémia  Angol2/Info1 Földrajz  Fizika  Kémia  

Testnevelés Etika/Hittan Angol1/Info2 Testnevelés Történelem 

Testnevelés Matematika M. irodalom M. irodalom Angol2/Info1 

M. nyelvtan Földrajz. Technika  M. nyelvtan Testnevelés 

Matematika Angol1/Info2 Matematika Matematika Osztályf.  

Angol  Történelem Biológia  Rajz  Ének  

 Angol 2.  Rajz   

 

Állapítsd meg, mely napokon mondhatta Hanna az alábbi állításokat! 

A: Ma nincs matek óránk.  

B: Ma van testnevelés óránk. 

C: Ma lehet, hogy felelünk történelemből. 

D: Lehet, hogy ma dolgozatot írunk nyelvtanból. 

E: Ma lesz óránk Kriszta nénivel. 

F: Ma van matek és testnevelés ránk. 

G: Ma nincs se fizika, se nyelvtan óránk. 

 

¡Descubra en qué días Hanna pudo haber dicho las siguientes declaraciones! 

R: Hoy no tenemos una clase de matemáticas. 

B: Hoy tenemos clases de educación física. 

C: Hoy, podemos ser responsables de la historia. 

D: Es posible que hoy estemos escribiendo una disertación sobre gramática. 

E: Hoy tendremos una hora con la tía Kriszta. 

F: Hoy tenemos matemáticas y educación física para nosotros. 



G: Hoy no tenemos lecciones de física ni de gramática. 

 

Find out on what days Hanna could have said the following statements! 

A: We don't have a math class today. 

B: Today we have physical education classes. 

C: Today, we may be responsible for history. 

D: We may be writing a dissertation on Grammar today. 

E: Today we will have an hour with Aunt Kriszta. 

F: Today we have math and physical education for us. 

G: Today we have neither physics nor grammar lessons. 

2. Szorgimorgi szigetén szorgik és morgik laknak. A szorgik mindig igazat mondanak, a 

morgik mindig hazudnak. Egyetlen dologban azonban hasonlítanak: jól tudják a 

matekot. 

La isla de Sorgimorgi está habitada por morgues y morgues. Las morgues siempre dicen la verdad, las 

morgues siempre mienten. Sin embargo, se parecen a una cosa: conocen bien las matemáticas. 

The island of Sorgimorgi is inhabited by morgues and morgues. The morgues always tell the truth, the 

morgues always lie. However, they resemble one thing: they know the math well. 

a) Hétfőn a szigeten sétálva találkoztam három szigetlakóval. Megmutattam nekik két 

számot, és a következőket mondták: 

A: A két szám összege osztható 5-tel. 

B: Az egyik szám 5 többszöröse.  

C: A másik szám 5-tel osztva 2-t ad maradékul.  

Lehetett-e mindhárom szigetlakó szorgi? 

 

b) Kedden szembejött velem három szigetlakó, megmutattam nekik három számot, 

ekkor a következőket mondták: 

A: Mindhárom szám osztható 3-mal. 

B: A három szám szorzata osztható 3-mal. 

C: A három szám összege osztható 3-mal. 

a) Mit mondhatsz B-ről és C-ről, ha tudod, hogy A szorgi? 

b) Mit mondhatsz A-ról és C-ről, ha tudod, hogy B morgi? 

 

c) Szerdán újabb ismerősöket szereztem a szigeten, így nekik is mutattam két számot. A 

következőket mondták: 

A: A két szám összege osztható 3-mal. 

B: A két szám különbsége osztható 3-mal. 

C:A két szám szorzata osztható 3-mal. 

a) Lehet-e A, B és C is szorgi? 

b) Lehet-e mindhárom szigetlakó morgi? 



c) Lehet-e közöttük egy szorgi és két morgi? Ha igen, melyikük mond igazat? 

 

2. La isla de Sorgimorgi está habitada por morgues y morgues. Las morgues siempre 

dicen la verdad, las morgues siempre mienten. Sin embargo, se parecen a una cosa: 

conocen bien las matemáticas. 

a) El lunes, mientras caminaba por la isla, conocí a tres isleños. Les mostré dos números 

y dijeron lo siguiente: 

R: La suma de los dos números es divisible por 5. 

B: Uno es múltiplo de 5. 

C: El otro número dividido por 5 da 2 restantes. 

¿Podrían los tres isleños ser sargentos? 

 

b) Me enfrentaron tres isleños el martes, les mostré tres números, luego dijeron: 

R: Los tres números son divisibles por 3. 

B: El producto de los tres números es divisible por 3. 

C: La suma de los tres números es divisible por 3. 

a) ¿Qué puedes decir sobre B y C si sabes que A es un sorgo? 

b) ¿Qué puedes decir sobre A y C si sabes que B es morgi? 

 

c) El miércoles hice más amistades en la isla, así que les mostré dos números también. 

Ellos dijeron: 

R: La suma de los dos números es divisible por 3. 

B: La diferencia entre los dos números es divisible por 3. 

C: El producto de los dos números es divisible por 3. 

a) ¿Pueden A, B y C también ser trágicos? 

b) ¿Pueden los tres isleños ser morganos? 

c) ¿Puede haber un sorgo y dos morgues entre ellos? Si es así, ¿cuál dice la verdad? 

  



2. The island of Sorgimorgi is inhabited by morgues and morgues. The morgues always tell the 

truth, the morgues always lie. However, they resemble one thing: they know the math well. 

a) On Monday, while walking on the island, I met three islanders. I showed them two 

numbers and they said the following: 

A: The sum of the two numbers is divisible by 5. 

B: One is a multiple of 5. 

C: The other number divided by 5 gives 2 left. 

Could all three islanders be Sergeants? 

 

b) I was confronted by three islanders on Tuesday, I showed them three numbers, then 

they said: 

A: All three numbers are divisible by 3. 

B: The product of the three numbers is divisible by 3. 

C: The sum of the three numbers is divisible by 3. 

a) What can you say about B and C if you know that A is a Sorghum? 

b) What can you say about A and C if you know B is morgi? 

 

c) On Wednesday, I made more acquaintances on the island, so I showed them two 

numbers as well. They said: 

A: The sum of the two numbers is divisible by 3. 

B: The difference between the two numbers is divisible by 3. 

C: The product of the two numbers is divisible by 3. 

a) Can A, B and C also be zrgic? 

b) Can all three islanders be Morgian? 

c) Can there be a sorghum and two morgues between them? If so, which one is telling 

the truth? 

 

7. o. Rajz feladat.  

Kedves Gyerekek! 

 

A mai feladat: 

Mivel tudom sokan nem vitték haza a rajzfelszerelést, így jutott eszembe ez a nagyszerű 

festés ötlet. 



Kérjétek meg a szüleiteket, hogy főzzenek nektek egy jó erős kávét, és egy bögre 

gyümölcsteát. Azt is jó erősre. Mindkét eszközt használjátok úgy mint a vízfestéket. Bármilyen 

papírra festhetitek, akár csokis doboz vágtok szét, akár a zabpelyhes dobozt, akár a 

fénymásoló papírt, a vagy a rajzfüzetbe is festhettek vele. Legyetek kreatívak. Egyéb ötletek 

amire festhettek vele: Wc papír, papír zsepi, wc papír guriga, tányér, papír tányér, pizzás 

doboz, csomagoló papír 

A paletta helyett használhattok befőttes üvegek tetejét. 

Remélem 1 db egyet mindenkinek van otthon, ha nincs próbálj egyet készíteni a hajadból 😃 

vagy fess kézzel. Legyetek kreatívak. 

 

A téma és a méret szabadon választott. 

Mellékelek egy pár linket amin megnézhetitek hogy is működik a dolog. A l inkre 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=qdadvGj7xt0 8 perc 

Rendes kávéval 

https://www.youtube.com/watch?v=e3cwHCIsa0o 8 perc 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeSM48beb1o 2 perc 

https://www.youtube.com/watch?v=XD2isaRck4s 10 perc 

Néhány példa:  

https://www.youtube.com/watch?v=qdadvGj7xt0
https://www.youtube.com/watch?v=e3cwHCIsa0o
https://www.youtube.com/watch?v=ZeSM48beb1o
https://www.youtube.com/watch?v=XD2isaRck4s


 

 

Testnevelés 

7.a 

Hallgassátok meg a futószámokról készült videót, és válaszoljatok a következő kérdéseimre! 

Ki volt Etiópia nemzeti hőse? 

Ki napjaink kiemelkedő sport hőse? 

 

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

 

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

