
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Kiegyezés, dualista állam 

 

1. Nézzétek meg figyelmesen az alábbi linken látható viedót! 

 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-kiegyezeshez-vezeto-ut-es-dualizmus-kora 

magyarorszagon/kiegyezeshez-vezeto-ut 

 

2. Másoljátok le a füzetbe az anyaghoz kapcsolódó vázlatot!  

 

Kiegyezés, dualista állam 

 

Ausztria európai hatalmának meggyengülése a solferinói vereség után 

nyilvánvalóvá vált. 

Helyzetét tovább rontotta a königratzi vereség a poroszoktól. Ebben a helyzetben 

írta meg Deák Ferenc 1865. április 16-án a Pesti Naplóban az úgynevezett „Húsvéti 

cikket”. Deák itt hajlandóságot mutatott arra, hogy Magyarország érdekeit a 

birodalom biztonságával összhangba hozza. 

1865-ben Ferenc József összehívta a magyar országgyűlést. A kiegyezés   

előkészítésén dolgozó 67 tagú bizottság Deák javaslatait fogadta el. 

1867-ben valósult meg a kiegyezés. Február 17-én a király kinevezte Andrássy 

Gyulát felelős magyar miniszerelnökké. Június 8-án megkoronázták Ferenc 

Józsefet. 

A dualizmus rendszere: (dualista = kétközpontú állam) 

- létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia (OMM) 

- a két állam uralkodója közös 

- közös védelemmel tartoznak egymásnak 

- közös ügyek a hadügy, külügy és az ezek fedezésére szolgáló pénzügy 

- a közös hadsereg vezényleti nyelve a német, parancsnoksága a uralkodó joga 

- Magyarország és Ausztria kereskedelmi és vámszövetséget kötött 

 

3. Nézzétek meg a Magyarország története sorozat korszakra vonatkozó részét! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Vlr_Mifi38  

 

Házi feladat: Megtanulni a füzetbe leírt vázlatot!  
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Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: A szöveg, szövegolvasás 

Az elkövetkezendő néhány alkalommal félretesszük a tankönyvet és a munkafüzetet, és az 

Okostankönyv anyagát fogjuk használni. A téma pedig a kommunikáció, a szöveg, szövegértés, 

szövegalkotás lesz. 

 

1. Bemelegítésként csináljátok meg az alábbi linken található, A víz kulcsszavai című 

feladatot! 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/fejezet_02_fejezetnyito 

 

2. Olvassátok el nagyon figyelmesen az Okostankönyv alábbi oldalán található 

ismeretanyagot! Az olvasás után pedig görgessetek lejjebb, és készítsétek el a következő 

című feladatokat gyakorlásképpen: Kőbaltától a táblagépig 

    Kereső olvasás 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_001 

 

3. Másoljátok le a nyelvtanfüzetbe az alábbi vázlatot! 

 

A szöveg 

 

Folyamatos szöveg: összefüggő mondatokból, bekezdésekből áll 

Nem folyamatos szöveg: felsorolás, táblázatok, ábra, diagram, térkép, 

formanyomtatvány 

Kevert típusú szöveg: a folyamatos és nem folyamatos szöveg szoros egysége 

Internetes szöveg: képernyőn jelenik meg, és a szöveges, képi és egyéb információk 

linkkel kapcsolódnak egymáshoz 

 

Házi feladat: Oldjátok meg az alábbi linken található feladatot!  (kék keretben Feladatok 

címmel) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_001 

 

Testnevelés 

A mai feladat is zumba - sok szökdeléssel és guggolással. 
Végezd el a kapott feladatot! 

https://www.youtube.com/watch?v=iBN_rslFu3c 

 
Még ma ismételd meg és a hét többi napján is végezd el legalább 1x! 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/fejezet_02_fejezetnyito
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_001
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_001
https://www.youtube.com/watch?v=iBN_rslFu3c


La tarea de hoy también es zumba, con muchos saltos y sentadillas. 
Complete la tarea que recibió. 

https://www.youtube.com/watch?v=iBN_rslFu3c 

 
¡Repítelo hoy y hazlo al menos 1 vez los demás días de la semana! 

 

Tantárgy: FÖLDRAJZ 
Osztály: 8.a 
Időpont: március 24. szerda 

Az óra témája: Ausztria és Szlovénia földrajza 
 
Kedves Diákok! 
Új fejezetet kezdünk: IV. A szomszéd országok és Közép-Európa 
Az első órai anyag: 
   34. óra: Ausztria és Szlovénia földrajza   03.24. 
 
Nézd meg az alábbi videót és írj a segítségével vázlatot a füzetedbe! 
https://www.youtube.com/watch?v=9ayQori8Y58 (4-5 perc) 
Először Ausztriáról, majd Szlovéniáról írj! Kövesd az alábbi vázlatpontokat: 

1. Helyzete, fekvése, adatai: 
2. Felszíne, tájai: 
3. Gazdasága:  

- éghajlat, mezőgazdaság: 
- ipar: 
- szolgáltatások: 

4. Városai: 
Visszaküldés: a füzetbe írt vázlat, márc. 26. péntek 16 óráig! 
Classroomban v. a kgabriella@vmaibp.hu címre! 
 
Jó munkát kívánok! 
Gabi néni  
 

Angol  8.a     2021. március 24 

. 

1.Írd le az alábbi szavakat a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

try on 

changing rooms 

How do they fit ? 

a bit tight 

size 

Tk. 64.oldalon 1.feladat..oldalon olvasd el és fordítsd le (írásban) a párbeszédet! 

2.feladat: Egészítsd ki a mondatokat az1.feladatban lévő párbeszéd mintájára ! 

3.feladat: Válassz ki egy ruhadarabot és írj egy saját párbeszédet! 

https://www.youtube.com/watch?v=iBN_rslFu3c
https://www.youtube.com/watch?v=9ayQori8Y58
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


 

Házi feladat: Tanuld meg a párbeszédet kívülről !  

Határidő : március 25. 

 

 

 


