
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: A magyar szókincs (Tankönyv 62-63. oldal) 

1. Olvassátok el figyelmesen a tankönyv 62-63. oldalán A magyar szókincs című lecke 

szövegét a 63. oldalon  török nyelvből kerültek nyelvünkbe bekezdésig! 

 

2. Másoljátok le a nyelvtanfüzetbe a következő vázlatot! 

 

A magyar szókincs 

 

A magyar nyelvet beszélő közösség szavainak összessége. 

A nyelvnek a leggyorsabban változó része, mert folyton alkalmazkodnia kell a 

társadalmi, technikai igényekhez. 

Csoportjai: 

- ősi szavak: az ősmagyar nyelvi korból származó, már akkor is használt szavak 

- magyar eredetű szavak: belső szóteremtéssel (összetétel, szóképzés) alkotott szavak 

- idegen eredetű szavak: a tükörszavak és a jövevényszavak 

- ismeretlen eredetű szavak: ezek eredetét tudományosan nem lehet igazolni 

 

Házi feladat: A vázlatban lévő ismeretek megtanulása. 

  Írásbeli: Írjátok le csoportosítva  füzetbe a tk. 62. oldalának szövegéből az ősi  

     szavakra írt példákat! 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Észak és Dél háborúja az USA-ban 

 

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

videót!  

 
https://www.youtube.com/watch?v=bzzb1zaGxwk  

 

4. Másoljátok le a füzetbe az anyaghoz kapcsolódó vázlatot!  

 

Gyarmatosítás 

 

1. Gyarmatosításnak nevezzük azt  a folyamatot, amely során a vezető nagyhatalmak 

gazdasági és politikai függőség alá vonják a világ fejletlenebb (nem iparosodott) 

területeit. 

Céljai: - a terület stratégiai biztosítása 

- a gyarmatokon lévő természeti kincsek kiaknázása 

- az olcsó munkaerő kihasználása 

https://www.youtube.com/watch?v=bzzb1zaGxwk


- újabb piacszerzési lehetőség 

 

2. Főbb gyarmattartók: 

- Anglia gyarmatai: India, Burma, Perzsia, Afganisztán, Egyiptom, Ausztrália, 

Új-Zéland, Kanada 

- Franciaország gyarmatai: Algéria, Marokkó, Tunézia, Francia-Nyugat-Afrika, 

Dél-Vietnam, Kambodzsa 

- Németország gyarmatai: Német-Kelet-Afrika, Kamerun (a legkevesebb 

gyarmattal rendelkezik)       

Házi feladat: Megtanulni a füzetbe leírt vázlatot!  

 

Testnevelés 

Ezen a héten zenés, táncos feladatokat adok. 

Mindegyik feladat rövid (3 - 4 perc), így naponta többször is elvégezheted! 

Egyébként kell is, ha megfelelően szeretnéd végrehajtani! 

Aki szeretne, még erősíthet utána a múlt héten kapott feladatok alapján! 

Kattints a linkre és végezd el a feladatot!  https://www.youtube.com/watch?v=7TGbssGDvIA 

 

Esta semana doy asignaciones musicales y de baile. 

Cada tarea es corta (de 3 a 4 minutos), por lo que puede realizarla varias veces al día. 

De todos modos, ¡debes hacerlo correctamente! 

¡Cualquiera que quiera todavía puede fortalecerse después en función de las tareas que recibió 

la semana pasada! https://www.youtube.com/watch?v=7TGbssGDvIA 

 ¡Haga clic en el enlace y complete la tarea!  

  

Angol 8.a     2021. március 16. 

1.Write the comparative and superlative degree of the adjectives below! 

     Írd le a melléknevek közép és felsőfokát ! 

 

1. cheap 

2. expensive 

3. good 

4. bad 

5. interesting 

6. attractive 

7. tall 

8. busy 

9. easy 

10. new 

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


11. boring 

12. exciting 

13. hot 

14. dry 

15. beautiful 

16. far  

 

2. Choose 10 adjectives and make sentences using comparative and superlative degree ! 

    Válasz ki 10 melléknevet és alkoss a közép és felsőfokú alakjaikkal mondatokat ! 

Pl. English is easier than Biology. 

     Maths is not as easy as English. 

     Which subject is the easiest ? 

Minden típusu mondat legyen ! 

 

3.In your workbook on page 54 do ex. 1. and 2. Translate the sentences in ex.2 and write the 

translation in your exersise book! 

Csináld meg a Mf. 54. old. 1. és 2. feladatokat. Fordítsd le a 2. feladat mondatait és a 

fordítást 

írd le a füzetbe ! 

 

Házifeladat: Tk. 64. old. 5. feladat. Hasonlítsd össze a ruhákat, használd a feladatban lévő 

szavakat, 

a mondatokat írd le a füzetbe ! 

Határidő : március 19. 

 

info 8a 

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

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

 



File: 03 16 info 8a  

Tantárgy: informatika 

Téma: Vörösmarty project: PPT – háttér formázás 

Kedves Gyerekek! 

Az előző alkalommal a diák létrehozásával foglalkoztunk és a feladat az volt, hogy az első 

három diát töltsétek is fel szöveggel. 

Most megnézzük, hogyan lehet a hátteret formázni. 

Részleteket a Classroomban találtok az alábbi linklen: 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/Mjk2MTg3MzYyNTI4/details 

Házi feladat: 

Végezzétek el a szükséges háttérformázásokat. Nem kell ugyanazt, mint a filmen, lehet 

tetszés szerint. 

A feladatot töltsétek fel a Classroomba! 

Ne felejtsétek! A project végén témazáró jegyet kaptok alkotásaitokra! 

Határidő: 2021.03.18. 

 

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) 

 

Tantárgy: Etika 

Osztály: 8.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: Nemzeti ünnep - Március 15. 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 03.23. 

For the pupils who don't speak hungarian:  

 Find in the vocabulary and translate the following words:  ünnep, forradalom, szabadságharc, 

nemzet, zászló, egyenlőség,szabadság 

 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/Mjk2MTg3MzYyNTI4/details


Nézzétek meg az alábbi videókat! Majd írjátok le 5-10 mondatban, mit ünnepelünk 

március 15-én! 

https://www.youtube.com/watch?v=KDNztux0cdw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mi4gm7tAZhU 

 


