
Kémia 7. osztály  2021.03.22. 1. óra 

Téma: Kölcsönhatások a molekulák között  

 

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd írd be a füzetedbe! 

36. óra 

Kölcsönhatások a molekulák között 

1) A molekulákban kovalens kötés köti össze az atomokat. 

2) A kovalens kötés erős kémiai kötőerő, nehéz szétszakítani. Elsőrendű kémia kötésnek 

is nevezzük. 

3) Létezik másodrendű kémiai kötés is. Ez a molekulák között jön létre. 

4) A másodrendű kémiai kötések erőssége határozza meg az anyagok halmazállapotát. 

5) Például szobahőmérsékleten a hidrogénmolekulák között gyengébb a kapcsolat, mint a 

vízmolekulák között.  

6) Ezért szobahőmérsékleten a hidrogén légnemű, a víz pedig folyékony halmazállapotú. 

Tehát: a molekulákon belül elsőrendű kémiai kötés található, ami nagyon erős kötés. 

A molekulák között pedig másodrendű kémiai kötés található, ami egy gyengébb kötés 

és az anyagok halmazállapotát határozza meg! 

 

Házi feladat: Az alábbi kérdésekről döntsd el a füzetbe írt vázlat alapján, hogy az 

elsőrendű kötésre, vagy a másodrendű kötésre igaz! A füzetedbe elég a kérdés sorszámát 

és a választ beírnod! 

1. Ez a kémiai kötés található meg a hidrogénmolekulában. 

2. Ez a kémiai kötés nagyon erős. 

3. Ez a kémiai kötés található meg a vízmolekulák között. 

4. Ez a kémiai kötés található meg a hidrogénmolekulák között. 

 

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

számomra, akár a Calssroom keresztül, akár az e-mail címemre!  

E-mail: bgabriella@vmai.hu 

Határidő: 2021. március 25. 

  



Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Tárgy gyakorlás 

1. Másoljátok le a füzetbe! 

A pék kenyeret süt.  A mondat tárgya a kenyeret szó. A cselekvés (sütés) eredményeképpen 

            jön létre  -  tehát eredménytárgy 

A pék kenyeret szeletel.   A mondat tárgya a kenyeret szó. A cselekvés (szeletel) a már meglévő 

        kenyérre irányul  -  tehát iránytárgy 

 

A tárgynak két fajtája van: - iránytárgy: amire a cselekvés irányul 

- eredménytárgy: ami a cselekvés eredményeképp létrejön 

 

2. Másoljátok le a füzetbe és elemezzétek aláhúzással, ágrajzzal az alábbi mondatokat! 

(Természetesen csak az alanyt, állítmányt és tárgyat kell elemezni.) 

 

Nem szeretek én körmölni. 

Sokat vitatkoztunk. 

Kenyeret kell vennem. 

Segítsétek egymást! 

Írjatok felszólító mondatokat! 

Valamit tennünk kell. 

 

 

Házi feladat: Oldjátok meg az alábbi linkeken található feladatokat! 

 

https://learningapps.org/6458463  

https://learningapps.org/6612140  

https://learningapps.org/9034167  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6458463
https://learningapps.org/6612140
https://learningapps.org/9034167


Clase: 7.a 

Asunto: gramática húngara 

Tema: Práctica de la asignatura 

1. Cópielo en el folleto. 

 A pék kenyeret süt.  A mondat tárgya a kenyeret szó. A cselekvés (sütés) eredményeképpen 

            jön létre  -  tehát eredménytárgy 

A pék kenyeret szeletel.   A mondat tárgya a kenyeret szó. A cselekvés (szeletel) a már meglévő 

        kenyérre irányul  -  tehát iránytárgy 

 

A tárgynak két fajtája van: - iránytárgy: amire a cselekvés irányul 

- eredménytárgy: ami a cselekvés eredményeképp létrejön 

-  

2. Cópielo en el folleto y analice las siguientes oraciones subrayadas y ramificadas. (Por 

supuesto, solo es necesario analizar el sujeto, el predicado y el objeto). 

Nem szeretek én körmölni. (No me gusta clavarlo.) 

Sokat vitatkoztunk.  (Discutimos mucho.) 

Kenyeret kell vennem.  (Tengo que comprar pan.) 

Segítsétek egymást!  (Ayúdense unos a otros!) 

Írjatok felszólító mondatokat!  (Escribe oraciones de llamado a la acción.) 

Valamit tennünk kell.  (Necesitamos hacer algo.) 

 
Tarea: Resuelve las tareas en los enlaces a continuación. 

https://learningapps.org/6458463  

https://learningapps.org/6612140  

https://learningapps.org/9034167  

 

Clase: 7.a 

Asunto: gramática húngara 

Tema: Práctica de la asignatura 

1. Cópielo en el folleto. 

 A pék kenyeret süt.  A mondat tárgya a kenyeret szó. A cselekvés (sütés) eredményeképpen 

            jön létre  -  tehát eredménytárgy 

A pék kenyeret szeletel.   A mondat tárgya a kenyeret szó. A cselekvés (szeletel) a már meglévő 

        kenyérre irányul  -  tehát iránytárgy 

 

A tárgynak két fajtája van: - iránytárgy: amire a cselekvés irányul 

- eredménytárgy: ami a cselekvés eredményeképp létrejön 
 

https://learningapps.org/6458463
https://learningapps.org/6612140
https://learningapps.org/9034167


Class: 7.a 

Subject: Hungarian grammar 

Topic: Subject practice 

1. Copy it into the booklet. 

A pék kenyeret süt.  A mondat tárgya a kenyeret szó. A cselekvés (sütés) eredményeképpen 

            jön létre  -  tehát eredménytárgy 

A pék kenyeret szeletel.   A mondat tárgya a kenyeret szó. A cselekvés (szeletel) a már meglévő 

        kenyérre irányul  -  tehát iránytárgy 

 

A tárgynak két fajtája van: - iránytárgy: amire a cselekvés irányul 

- eredménytárgy: ami a cselekvés eredményeképp létrejön 
 

 

Angol 7.a – 1 csoport     2021.március 22. 

1. Student’s book.(Tankönyv !) 

Study  the rule in exercise 3 a., b on page 49 Copyand complete the sentences int he exercise  . 

Note that  „How many ?” is used with countables and „How much ?” with uncountables! 

Now, please  make questions.  Use „How many ?” or „How much ?” 

Example: We need some apples. 

                   How many apples do you need ? 

                   We need some bread. 

                   How much bread do you need ? 

1. We need some milk. 

2. We need some orange juice. 

3. We need some tins of dog food. 

4. We need some bars of chocolate. 

5. We need some water. 

6. We need some lemons. 

7. We need some ham. 

8. We need some carrots. 

 

2. Now, please, do ex.4a on page 49 in your student’s book (tankönyv). Write the quantities in 

 your exercise book. 



Example:  three loaves of bread 

 

For your homework  do exercises 1. and 2 on page 38 in your wor book (munkafüzet !) and ex.7 

on page 39 

Day of appearance/határidő:24  March  

 

Testnevelés 

7.a 

Feladatok tornabottal 

Egy nagyobb törölközővel, vagy seprűnyéllel is elvégezheted a videóban látott gyakorlatokat! 

https://www.youtube.com/watch?v=QVTlzBW8CI4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QVTlzBW8CI4


Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Oszthatósági szabályok 

Időpont: 03.22. hétfő 

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 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:  

Írjátok le a táblázatból az oszthatósági szabályokat! (10 pont) 

Describe las reglas de divisibilidad de la tabla. - Describe the divisibility rules from the table. 

Tankönyv 123. oldal feladatok: 1.,  2., 3., 4. feladat ! (40 pont) 

A 40 pont akkor jár, ha rést vettél az online órán.  

Se otorgan 40 puntos si ocupó un lugar en la clase en línea. - 40 points are awarded if you took a slot 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: Teszt - Google Classroom 

 

  

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


Órai munka 

Írjátok le a füzetbe az alábbiakat!  

Escriba lo siguiente en el folleto. - Write the following in the booklet. 

 

2021.03.22. Oszthatósági szabályok 

Egy szám akkor osztható 

3-mal vagy 9-cel, ha a számjegyek összege osztható 3-mal vagy 9-cel. 

2-vel, 5-tel vagy 10-zel, ha az utolsó számjegy osztható 2-vel, 5-tel vagy 10-zel. 

4-gyel, 25-tel vagy 100-zal, ha az utolsó két számjegyből álló szám osztható 4-gyel, 25-tel vagy 100-zal. 

8-cal, 125-tel vagy 1000-rel,  ha az utolsó három számjegyből álló szám osztható 8-cal, 125-tel vagy 1000-rel.  

11-gyel, ha számjegyeinek váltakozó előjelű összege osztható 11-gyel. 

 

Entonces, un número 

puede ser divisible por 

con 3 o 9, si la suma de los dígitos es divisible por con3 o 9. 

con 2, 5 o 10, si el último dígito es divisible por con 2, 5 o 10. 

con 4, 25 o 100, si los dos últimos dígitos son divisibles por con 4, 25 o 100. 

con 8, 125 o 1000, si los últimos tres dígitos son divisibles por con 8, 125 o 1000. 

con 11, si la suma del signo alterno de sus dígitos es divisible por con 11. 

 

A number can then be 

divisible by 

with 3 or 9, if the sum of the digits is divisible by with 3 or 9. 

with 2, 5 or 10, if the last digit is divisible by with 2, 5 or 10. 

with 4, 25 or 100, if the last two digits are divisible by with 4, 25 or 100. 

with 8, 125 or 1000, if the last three digits are divisible by with 8, 125 or 1000. 

with 11, if the alternating sign sum of its digits is divisible by with 11. 

 

Pl: a 907 016 osztható 11-gyel, mert 9 − 0 + 7 − 0 + 1 − 6 = 11 osztható 11-gyel.   

Vagy 121 is osztható, mert 1 − 2 + 1 = 0 osztható 11-gyel.  



Tankönyv 123. oldal 1. feladat 

a) Osztható-e a 111 111 111 szám 3-mal, illetve 9-cel? 

    ¿Puede el número 111 111 111 ser divisible entre 3 o 9? 

    Can the number 111 111 111 be divisible by 3 or 9? 

b) Osztható-e a 222 333 444 szám 3-mal, illetve 9-cel? 

    ¿Puede el número 222 333 444 ser divisible entre 3 o 9? 

    Can the number 222 333 444 be divisible by 3 or 9? 

c) Osztható-e a 222 333 444 szám 2-vel, 4-gyel, illetve 8-cal? 

    ¿Es el número 222 333 444 divisible por 2, 4 y 8, respectivamente? 

    Is the number 222 333 444 divisible by 2, 4, and 8, respectively? 

d) Osztható-e a 222 333 444 szám 11-gyel? 

    ¿Puede 222 333 444 ser divisible por 11? 

    Can 222 333 444 be divisible by 11? 

 

  



2. Válaszolj a kérdésekre az összeg, illetve a szorzat kiszámítása nélkül! 

Responde las preguntas sin calcular la cantidad ni la multiplicación. - Answer the questions without calculating the amount or multiplication. 

a) Osztható-e a 289 + 316 összeg 3-mal? 

    ¿Es la suma de 289 + 316 divisible por 3? 

    Is the sum of 289 + 316 divisible by 3? 

b) Osztható-e a 120 + 48 + 317 összeg 4-gyel? 

    ¿Es la suma de 120 + 48 + 317 divisible por 4? 

    Is the sum of 120 + 48 + 317 divisible by 4? 

c) Osztható-e a 8145 − 3069 különbség 9-cel? 

    ¿Es la diferencia 8145 − 3069 divisible por 9? 

    Is the difference 8145 − 3069 divisible by 9? 

d) Osztható-e a 6527 − 4315 különbség 4-gyel? 

    ¿Es la diferencia 8145 − 3069 divisible por 9? 

    Is the difference 8145 − 3069 divisible by 9? 

e) Osztható-e a 31⋅16 ⋅ 7 szorzat 8-cal? 

    ¿Puede el producto de 31 ⋅ 16 ⋅ 7 ser divisible por 8? 

    Is the product of 31 ⋅ 16 ⋅ 7 divisible by 8? 

f) Osztható-e a 34 ⋅ 15 ⋅ 27 szorzat 10-zel? 

    ¿Puede el producto de 34 ⋅ 15 ⋅ 27 ser divisible por 8? 

    Is the product of 34 ⋅ 15 ⋅ 27 divisible by 8? 

 

  



3. Milyen számjegyet írhatunk a  helyére, hogy igaz legyen az állítás? 

a) 4508 osztható 4-gyel.   b) 4508 osztható 3-mal.   c) 4508 osztható 9-cel. 

¿Qué dígito podemos escribir en lugar de  para que el enunciado sea verdadero? 

a) 4508 es divisible por 4. b) 4508 es divisible por 3. c) 4508 es divisible por 9. 

What digit can we write in place of  to make the statement true? 

a) 4508 is divisible by 4. b) 4508 is divisible by 3. c) 4508 is divisible by 9. 

 

4. Dobókockával dobunk kétszer egymás után. Sorold fel azokat a dobáspárokat, ahol az így kapott kétjegyű szám osztható 

4. Tira los dados dos veces seguidas. Enumere los pares de lanzamiento donde se puede dividir el número de dos dígitos resultante. 

4. Roll the dice twice in a row. List the throwing pairs where the resulting two-digit number can be divided 

a) 5-tel;  b) 8-cal;  

c) 10-zel;  d) 25-tel! 


