
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Egyenlőtlenségek megoldása grafikus ábrázolással 

Időpont: 03.23. kedd 

Feladat: 

9:00-kor csatlakozhattok az online órához: https://meet.google.com/lookup/hstduleejz  

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

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf 

 

Órai munka: (50 pont) 

Oldjátok meg a feladatokat! 

Maximális pontszámot az kap, aki részt vett az órán és mindent leírt. 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomban! 

 

Házi feladat: 

Oldjátok meg a feladatot! 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomban! 

 

  

https://meet.google.com/lookup/hstduleejz
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf


Órai munka: Írjátok le a füzetbe a következőket! 

2021. 03. 23.             Egyenlet, egyenlőtlenségek megoldása grafikus ábrázolással 

1. Oldjuk meg grafikusan az alábbi egyenletet, egyenlőtlenségeket! Jelöljük a megoldáshalmazt az x 

tengelyen, majd írjuk fel az egyenlőtlenségek megoldását relációjelekkel! 

𝒂)
𝟏

𝟐
𝒙 + 𝟑 = −𝒙 + 𝟔 𝒃)

𝟏

𝟐
𝒙 + 𝟑 > −𝒙 + 𝟔 𝒄)

𝟏

𝟐
𝒙 + 𝟑 < −𝒙 + 𝟔 

 

𝒙 −2 0 2 

𝑓: 𝑥↦ 
𝟏

𝟐
𝒙 + 𝟑     

𝑔: 𝑥↦ − 𝑥 + 6    

 

 

  

Oldjuk meg algebrai úton is az egyenletet és egyenlőtlenségeket is!  
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2. Oldjuk meg grafikusan az alábbi egyenlőtlenséget! Jelöljük a megoldáshalmazt az x tengelyen, 

majd írjuk fel az egyenlőtlenségek megoldását relációjelekkel! 

𝟐

𝟑
𝒙 + 𝟐 ≤ 𝟑𝒙 − 𝟓 

 

𝒙 −3 0 3 

𝑓: 𝑥↦ 
𝟐

𝟑
𝒙 + 𝟐     

𝑔: 𝑥↦ 𝟑𝒙 − 𝟓    

 

 

  y 

x 1 

1 

0 

Oldjuk meg algebrai úton is az egyenletet és egyenlőtlenséget!  

     

     

     

     

     

     

     

 



Házi feladat 

Oldjátok meg grafikusan az alábbi egyenletet és egyenlőtlenséget! Jelöljétek a megoldáshalmazokat az 

x tengelyen, majd írd fel az egyenlet és egyenlőtlenség megoldását relációjelekkel! 
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Tantárgy: Magyar irodalom 
 

Osztály: 8.a 

Téma: József Attila: A Dunánál 

1. Olvassátok el József Attila: A Dunánál című versét, melyet a tankönyv 100. oldalán találhattok! 

 

2. Hallgassátok meg a verset! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kQUnoI8ATZI 

Oldjátok meg algebrai úton is az egyenletet és az egyenlőtlenséget!  

 

 

 

 

 

            

            

            

            

https://www.youtube.com/watch?v=kQUnoI8ATZI


 

3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe a vers elemzését! 

A Dunánál 

                    Keletkezése: 1936. 

 

         Műfaja: óda (modern változata) 

            ünnepélyes hangvételű, magasztos, lírai költemény 

            gondolati költemény: a gondolat uralkodik benne, az eszmék kifejtése  

               jelenik meg benne 

         Témája: a folyóparton szemlélődő költő gondolatai, melyeket a víz látványa, 

            mozgása hívnak elő 

 

         Szerkezete: három egység 

I. a költő szemlélődik a Duna-parton 

a víz mozgása különböző képzettársításokat eredményez: 

a Duna a közép-európai népek folyója, a közös történelemnek is tanúja; a víz 

folyásáról a mosónők nehéz munkája jut eszébe, erről pedig édesanyja 

II. a Dunáról ősei jutnak eszébe: a folyó magában hordja az ősöket, mint ahogy 

az ember magában viszi ősei gondolatait 

III. Saját sorsa: benne él anyja és apja is 

 

           Üzenete:  mindannyian rokonok vagyunk a Duna mentén élő népekkel 

 

4. Oldjátok meg a következő linken található két feladatot! (Ez az Okostankönyv leckéje a versről. Nem 

kell az egész oldalt feldolgozni (persze elolvashatjátok), csak az alábbi két interaktív feladatot 

keressétek és oldjátok meg: Az ellentétek vonzzák egymást 

A Duna arcai 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_011  

 

 

Házi feladat:  Megtanulni a vers elemzését.  Írásbeli feladat: Gyűjtsétek ki a vers I. részéből a hasonlatokat 

és a megszemélyesítéseket, és írjátok le a füzetbe! 

 

Testnevelés 

 
Kellemes, kényelmes feladattal folytatjuk a zenére mozgást. 

Végezd el a csatolmányban szereplő feladatokat! 

https://www.youtube.com/watch?v=7X8eftN2mv0 

Többször is megismételheted a nap folyamán! 

 

Seguimos moviéndonos al ritmo de la música con una tarea agradable y cómoda. 

Complete las tareas en el archivo adjunto. 

https://www.youtube.com/watch?v=7X8eftN2mv0 

¡Puedes repetirlo varias veces durante el día! 

 

 

Tantárgy: Etika 
Osztály: 8.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: A jó és a rossz 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_011
https://www.youtube.com/watch?v=7X8eftN2mv0
https://www.youtube.com/watch?v=7X8eftN2mv0


Megoldott feladatok elküldési határideje: 03.30. 

            

     

   
1. feladat:   
Válaszolj írásban a következő két kérdésre az alábbi szövegek elolvasása után. A két szövegben J. R. R. 

Tolkien A Gyűrűk Ura és A hobbit című regényeiben leírt szereplők közül kettőt – Glorfindel, a tünde-úr és 

az orkok – mutatunk be.  

- Szerinted melyikük gonosz és melyikük jó?  

- Ha nem ismernéd a történetet, akkor is kitalálnád? Miből? Hogyan tükrözik a képek a szereplők jellemét?A 

szövegek forrása: Magyar Tolkien Társaság, https://tolkien.hu 

 
 



 
Válassz ki egy általad jól ismert könyvszereplőt /lehet kedvenc filmből is választani egy szereplőt/! Írd föl a 

nevét egy papírra, és alá a legmeghatározóbb tetteit! Írd a tettek alá, hogy az adott szereplő milyen 

tulajdonságából fakadtak! Segítségként megadjuk A Gyűrűk Ura egyik szereplőjének karakterábráját: 

 
 

 

 

3.feladat:  ...és a való életben 

 
Az előző feladathoz hasonlóan most jellemezz egy általad ismert élő személyt, akár önmagadat! Idézz fel 

olyan helyzeteket, amikor az illető jól (helyesen, hősiesen, bajtársiasan...) viselkedett , majd olyanokat, amikor 

gyengeségről tett tanúbizonyságot!  

 

 


