
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Gyakorlás – nyelvtörténet, nyelvemlékek 

1. Ismétlésképpen oldjátok meg a következő feladatot! 

       https://learningapps.org/display?v=p00wys5in20 

2. Olvassátok el figyelmesen a tankönyv 60. oldalán található szöveget a nyelv 

állandóságáról és változásáról! 

Írjátok le a nyelvtan füzetbe egy-egy mondattal az olvasottak alapján, hogy mit jelent: 

- a nyelv állandóságot mutat 

- a nyelv változik 

3. Oldjátok meg a tankönyv 61. oldalán lévő 3. feladatot! (a „fordítást” a nyelvtanfüzetbe 

írjátok le) 

Házi feladat: Mf. 49. oldal 2/a, b, c feladat. 

Kérem, hogy a mf. 49. oldalán elvégzett házi feladatot fotózzátok le, és küldjétek el nekem! 

 

Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Lineáris függvények 2. 

Időpont: 03.11. 

Feladat: 

8:00-kor csatlakozhattok az online órához: https://meet.google.com/lookup/hstduleejz  

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

Nyissátok ki a tankönyvet a 136. oldalon!  

Olvassátok el figyelmesen a szöveget és a három kidolgozott feladatot a 136-138. oldalon! 

Írjátok le a füzetbe a piros betűs szöveget a 138. oldalról és tanuljátok meg! 

 

Házi feladat: 

Írásbeli feladat: munkafüzet 98. oldal 1., 2., 3. feladat. 

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

 

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 

https://learningapps.org/display?v=p00wys5in20
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


Tantárgy: fizika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Mozgási indukció, váltakozó áram létrehozása 

Időpont: 03.11. 

Feladat: 

9:00-kor csatlakozhattok az online órához: https://meet.google.com/lookup/fhhsmafc67 

 

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

Nyissátok ki a tankönyvet a 54. oldalon!  

Olvassátok végig figyelmesen a leckét az 56. oldalig! 

Írjátok le a füzetbe az 56. oldalon az összefoglalást és tanuljátok meg! 

 

Házi feladat: 

Írásbeli feladat: munkafüzet 45-46. oldal 1., 2., 3. 4. és 5. feladat. 

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

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040802_1__teljes.pdf 

 

 

 

INFORMATIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   03 11 info 8a  

Tantárgy:  informatika 

Téma:   Vörösmarty project: PPT – diák létrehozása, szövegformázás 

Kedves Gyerekek! 

https://meet.google.com/lookup/fhhsmafc67
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040802_1__teljes.pdf


A mai napon folytatjuk a Vörösmarty project előkészítését. 
Az összegyűjtött anyagok feldolgozásához a Microsoft Office Power Point nevű programját 
fogjuk használni, közismertebb nevén a PPT-t. 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/Mjk1MDA0NTY4MTU0/details 

FIGYELEM!!! A Classroomhoz hozzáférés nem adható ki! Te magad 
tudsz közvetlenül hozzáférni úgy, hogy megnyitod a gmailt, belépsz 
a  ……………..@vmaibp.hu email címeddel és a hozzá adott 
jelszavaddal. A hozzáférés kérése helyett a felhasználó váltás 
gombra kell kattintani, majd kiválasztani vmaibp-s profilodat. 

 

Házi feladat: 

Kezdjétek el a gyűjtött anyagból elkészíteni az első két dia kockát. 

A feladatot nem kell feltölteni, de mentsétek el, mert következő alkalommal ezzel dolgozunk 
tovább 

Határidő:  2021.03.16. 

Ne feledjétek: az elkészült PPT-kre a végén témazáró jegyet kap mindenki! 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, 

osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/Mjk1MDA0NTY4MTU0/details
http://vmaibp.hu/


SÁRGA                      



• Vidám

• Öröm

• Boldogság

• Értelem

• Napsütés

• Irígység

• hatalom



NARANCS-

SÁRGA



• Boldogság

• Kreativitás

• Vonzerő

• Siker

• Bátorítás

• Izgatás

• Lelkesedés



PIROS



• Vér

• Szerelem

• Vágy

• Szenvedély

• Agresszió

• Tűz

• Élet

• termékenység



KÉK



• Remény

• Hűség

• Bölcsesség

• Bizalom

• Intelligencia

• Igazság

• Nyugalom

• békesség



LILA



• Mértékletesség

• Egyensúly

• Tudás

• Bűnbánat

• Fájdalom

• Értelem

• vágy



ZÖLD



• Természet

• Biztonság

• Nyugtatás

• Remény

• Ösztönzés

• Megújulás

• Méreg

• tapasztalatlanság



BARNA



• Anyaság

• Gondoskodás

• Termékenység

• Szorgalom

• Egyszerűség 

• Alázat

• szegénység



FEKETE



• Elegancia

• Formalitás

• Halál

• Gonoszság

• Rejtély

• Bánat

• Baj

• félelem



FEHÉR



• Fény

• Jóság

• Ártatlanság

• Egyszerűség

• Szüzesség

• Tökéletesség

• Tisztaság

• biztonság


