
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Észak és Dél háborúja az USA-ban 

 

1. Ismétlésképpen csináljátok meg az alábbi linken található feladatot! 

 

https://learningapps.org/display?v=pr4xrfn8j16  

 

2. Nézzétek és hallgassátok meg nagyon figyelmesen a következő linken található rövid 

videót! (Aki nem tudja megnyitni, vagy szívesebben olvas, az olvassa el a tk. 12-15. 

oldalán lévő anyagrészt) 

 

https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-

kora/polgarhaboru-az-amerikai-egyesult  

 

3. Másoljátok le a füzetbe az anyaghoz kapcsolódó vázlatot!  

 

Észak és Dél háborúja az USA-ban 

 

1. Eltérő fejlődés: 

- északi államok: lezajlott az ipari forradalom, fejlett ipar, gyárak, a 

mezőgazdaságban farmergazdaságok  

- déli államok: ültetvényes mezőgazdaság, rabszolgatartás, fejletlen ipar 

ültetvény: Rabszolgatartó nagybirtok, melyen jellemzően egy-két féle növényt 

termesztenek. Ez gyapot, dohány vagy rizs. 

2. Észak és Dél ellentéte: 

- az északiak közt meggyökeresedett az emberi jogok védelmének eszméje, így 

egyre erőteljesebben léptek fel a rabszolgatartó déliek ellen  

        3. A polgárháború 1861-65 

- 1860. elnökké választják Abraham Lincolnt 

- 11 déli állam kilépett az Unióból, és megalakította a Déli konföderációt 

- a polgárháború eleinte a déliek sikereit hozta, majd 1863-tól egyre inkább az 

északiak kerültek fölénybe 

- Lincoln elnök törvényei: a rabszolgák felszabadításáról szóló törvény 

     a földtörvény, amely lehetőséget biztosított minden 

     amerikai számára, hogy a szabad területeken földet 

     birtokolhasson 

- a törvények hatására déli rabszolgák tömegei szöktek át és álltak be Lincoln 

hadseregébe 

- az északiak győzelme után Lincoln merénylet áldozata lett 

Házi feladat: Megtanulni a füzetbe leírt vázlatot!  

Oldjátok meg az Okostanköny megadott oldalán az Észak és Dél háborúja, az Amerika és a 

polgárháború valamint az Abraham Lincoln a szabadságról című feladatokat! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_01_003 

https://learningapps.org/display?v=pr4xrfn8j16
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-kora/polgarhaboru-az-amerikai-egyesult
https://zanza.tv/tortenelem/ujkor-nemzetallamok-es-birodalmi-politika-kora/polgarhaboru-az-amerikai-egyesult
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_01_003


Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Nyelvtörténet – A magyar nyelv története (Ehhez az órához a tankönyvre és a 

munkafüzetre nem lesz szükség) 

4. Másoljátok le a következő vázlatot a nyelvtanfüzetbe! 

A magyar nyelv története 

1. Korszakok: 

- ősmagyarkor kezdetektől a honfoglalásig 

- ónmagyarkor 895-1526 

- középmagyarkor 1526-1792 

- újmagyarkor 1792-1920 

- újabb magyarkor 1920-tól napjainkig 

2. Nyelvemlékek: minden olyan írásmű, amely egy adott nyelv múltbéli 

megnyilvánulásainak állít hiteles emléket (bármilyen lejegyzett szöveg lehet) 

- fajtái: szórványemlék: olyan nyelvemlék, amelyben csak elszórva szerepelnek   

                                     magyar nyelvű nevek, kifejezések 

           szövegemlék: összefüggő gondolatokat magyar nyelven kifejtő  

                                  nyelvemlék 

     Legkorábbi nyelvemlékeink: Tihanyi apátság alapítólevele 

                                                    Halotti beszéd és Könyörgés 

                                                    Ómagyar Mária-siralom 

 

Házi feladat: Megtanulni a füzetbe leírt vázlatot!  

Írásbeli házi feladat: gyűjtőmunka  - Mutassátok be a vázlatban felsorolt három legkorábbi 

magyar nyelvemléket minimum 1 A/4-es oldal terjedelemben! (A három összesen legyen 

ennyi) Tehát gyűjtsetek információkat, anyagot, esetleg képeket az internet segítségével a 

felsorolt három nyelvemlékünkről. Készítsetek az összegyűjtött anyagból egy word 

dokumentumot vagy egy min. 6 diából álló ppt-t! Az írásbeli feladat osztályozásra kerül. A 

beadási határidőt és a pontozását classroom felületen láthatjátok, hiszen ezt külön feladatként 

is felteszem. 

Jó kutakodást, eredményes munkát kívánok! 

 

Tantárgy: FÖLDRAJZ 

Osztály: 8.a 

Az óra témája: Összefoglalás 

Időpont: március 10. szerda 

Kedves Diákok! 

A múlt órán megbeszéltek szerint a mai órán a III. fejezet összefoglalása, a következő órán (márc. 18-

án) pedig témazáró dolgozat lesz.  



1. Előző lecke befejezéseként írd a füzetedbe az alábbiakat: 

2. KÖZLEKEDÉSI-INFRASTRUKTÚRA: Ma: BP.-központú, sugaras szerkezet 

 3. KÖZLEKEDÉS: SZÁLLÍTÁSI MÓDOK 

  a., Közúti közlekedés:  + vezető szerep, 

     - Bp. központú, 

     + autópályák (M0-M8) 

b., Vasúti közlekedés:  - kevés, elavult sínpárok, 

- alacsony sebesség, 

- kicsi forgalom 

c., Vízi közlekedés: + áruszállítás (Duna), 

     + turisták (Duna, Balaton) 

d., Légi közlekedés: - csak nemzetközi forgalom,  

     + Debrecen, Sármellék,  

Bp.: Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

e., csővezetékes szállítás: + folyékony, légnemű nyersanyagok (kőolaj, földgáz) 

 Tanulmányozd figyelmesen a tk. 98.oldal: 6.3. táblázatát! 

2. Összefoglaló feladatok: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/fejezet_03_osszefoglalas    

A füzetedbe dolgozz! 

 tk. 106.oldal szöveg elolvasása  

1. Miért kedvező Budapest földrajzi helyzete? 

 2. Tanulmányozd a tk. 85.old. 3.4. ábráját! 

 3. Válassz ki egy megújuló energiahordozót, s érvelj hazai használata mellett! 

 4. Oldd meg a tk. 106.old.: 4. és 5. feladatát! 

 

Visszaküldendő: a füzetbe írt feladatmegoldások márc. 17-ig! (Classroom feladat vagy a 

kgabriella@vmaibp.hu címre!  

 

Ne feledd! Következő órán – márc. 18. - témazáró dolgozatot kell írnod. Az aznap reggel kiadott 

feladatsort 16 óráig kell visszaküldened Classroom feladatban vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre! 

 

Jó munkát kívánok! Gabi néni 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/fejezet_03_osszefoglalas
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


Testnevelés: 

Melegíts be a szokásos módon zenére 5-6 perc alatt! További 5 percen keresztül végezz 

lendületes helyben futást és szökdelést! Ezután következzenek az erősítő gyakorlatok: 

guggolás, felülés, törzsemelés, karhajlítást és nyújtás! Mindegyikből 15-20 db legyen! 

Minden nap 2-3 alkalommal végezd el a feladatokat! 

Pénteken küldd el nekem, hogy összesen hány percig futottál - szökdeltél szerdától 

péntekig! ( mjulianna@vmaibp.hu )  Julcsi néni 

 

mailto:mjulianna@vmaibp.hu

