
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Az egységes olasz és német állam létrejötte 

 

1. Másoljátok le a füzetbe az anyaghoz kapcsolódó vázlatot! Akinek az olasz egység már 

megvan, annak csak a német egységet kell leírni. 

 

Az egységes olasz állam létrejötte 

 

1. Az egység lehetséges útjai: 

- forradalmi út: Garibaldi és a carbonárik 

- diplomáciai út: Cavour, piemonti miniszterelnök 

  az egységet úgy lehet elérni, hogy kihasználják a nagyhatalmak 

  érdekellentéteit 

2. Piemonti-osztrák háború 

- 1859. súlyos osztrák vereség Solferinónál 

- következmény: Piemont megkapta Lombardiát, Velence Ausztria kezén maradt 

1860. május 11-én Garibaldi csapataival partra szállt Szicíliában, és önkéntes 

népfelkelői élén elűzte az uralkodót. A felszabadult nápolyi királyság is csatlakozott 

Piemonthoz. 

1861. kikiáltották az egységes olasz királyságot. A király II. Viktor Emánuel lett. 

1866. Velence is az olasz állam része lett. 

1870. létrejött az egységes Olaszország 

 

 

A német egységállam létrejötte 

1.A német egység két útja: 

- nagynémet egység: Ausztria vezetésével 

- kisnémet egység: Poroszország vezetésével, Ausztria kihagyásával, megvalósítója  

  Bismarck, porosz miniszterelnök 

2. Északnémet Szövetség 

- 1866. porosz-osztrák háború: súlyos osztrák verség Königratznél 

   Ausztria el kellett, hogy fogadja az egységes német államot osztrák 

részvétel  

   nélkül 

   és át kellett adnia Velencét Olaszországnak 

  megalakult az Északnémet Szövetség 

- háború a franciák ellen: 1870. 

Sedánnál a franciák súlyos verséget szenvedtek 

1871. január 18. kikiáltották a Német Császárságot. Az új nagyhatalom az 1871. évi 

alkotmány alapján kezdett működni: 

- az állam első embere a császár (I. Vilmos), hatalmát az alkotmány korlátozza 

- 23 tartomány és 3 szabad város szövetsége 

- a törvényhozó hatalom a Birodalmi Gyűlésé (Reichstag) 

- a végrehajtó hatalom feje a kancellár 

 



2. Oldjátok meg az alábbi linken található feladatok közül az A német és az olasz egység és 

az A nemzetállamok létrejöttének fontos állomásai valamint az Olasz vagy német? című 

feladatokat! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_01_002  

 

 

Házi feladat: Megtanulni a füzetbe leírt vázlatot!  

 

Tantárgy: fizika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Az elektromos áram mágneses hatása 

Időpont: 03.08. 

Feladat: 

11:00-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 51. oldalon!  

Olvassátok végig figyelmesen a leckét az 53. oldalig! 

Írjátok le a füzetbe az 51. oldalon az összefoglalást és tanuljátok meg! 

 

Házi feladat: 

Írásbeli feladat: munkafüzet 43. oldal 1., 2., 3. és 4. 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 

 

Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_01_002
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


Osztály: 8.a  

Az óra témája: Egyenes arányosság  

Időpont: 03.08. 

Feladat: 

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

Együtt fogjuk megoldani a feladatokat. 

Nyomjatok a 8.o. matematika felirat alatt a meetlinkre!  

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

 

Nyissátok ki a tankönyvet a 132. oldalon! Írjátok le a füzetbe a piros betűs szövegeket!  

Tanuljátok meg ezeket! 

Olvassátok el figyelmesen a két kidolgozott feladatot! 

 

Házi feladat: 

Írásbeli feladat: munkafüzet 95. 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 

 

Biológia 

Kedves Gyerekek!                              

Bemelegítő feladatok!!                            

A mai órán átismételjük az ebben az anyagrészben tanultakat: A tápanyagok és a Vitaminok 

(Tk: 62-67. o.), ezért már az előző tanévből ismert Okos Dobozból gyűjtöttem össze 

feladatokat! 

 

Téma: 

A feladatsor az egészséges táplálkozásról, a tápanyagokról szól.  

 

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


Üdvözlettel: Tóth Andrea néni 

 

 

Házi feladat:  

Mindenkinek érdeke, hogy egészségesen táplálkozzon. Ellenőrizd a tudásodat, mennyire vagy 

tájékozott ezen a téren! Kattints a helyes válaszra! 

 

Gyakorló interaktív feladatok: 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=432 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1836 

 

A feladatok végén fotózzátok le az elért eredményeiteket! 

Akinek bármilyen kérdése van a feladatokkal kapcsolatban a következő e-mail címre küldjétek: 

tandrea@vmai.hu 

 

Testnevelés – Julcsi néni 

Melegíts be az órákon megszokott gyakorlatokkal. Keresd meg a kedvenc zenédet! Kezd el a 
lejátszást és közben végezz lendületes helyben futást a zenére (ne legyen túl hangos, lehet fülessel 
is)! 20 mp-ig normál futás, 10 mp térdemeléses futás majd ismétlés a zene végéig. Ezt végezd el ma 
minimum 5x! 
A mai napon 3-4 alkalommal: guggolások, felülések, törzsemelések, karhajlítás és nyújtás 
alkalmanként minimum10-15 db mozgásfajtánként. 
 
Calienta con los ejercicios habituales para las clases. ¡Encuentra tu música favorita! Empiece a tocar 
y, mientras tanto, ejecute un punto dinámico en la música (no hagas demasiado ruido, ¡puede ser con 
auriculares)! Carrera normal durante 20 segundos, carrera a la altura de las rodillas durante 10 
segundos y luego repetir hasta el final de la música. ¡Haga esto hoy al menos 5 veces! 
Hoy 3-4 veces: sentadillas, abdominales, elevación del torso, flexión de brazos y estiramiento 
ocasionalmente por un mínimo de 10-15 movimientos. 

 

https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=432
https://www.okosdoboz.hu/feladatsor?id=1836

