
Tantárgy: Történelem 

Téma: Pannónia  

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 03.30. 

 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 8-9. o., könyved 46-49.o: 

(A zárójelbe írt utasításokat nem kell leírnod, csak keresd meg, nézz utána) 

Írd le a vázlatot! 

     47. óra      04.08. 

   Görög-perzsa háborúk 

   Nagy Sándor 

(1 sor kimarad) 

A görög-perzsa háborúk 

Kr.e. VI. sz. Perzsa Birodalom kialakulása (nézd meg a térképet) 

 
Perzsa Birodalom: 

 hatalmas birodalom a Földközi-tengertől a Himalájáig, Indus folyóig terjed 

 élén: király – korlátlan hatalma van (nagykirály) 

 20 tartományra oszlik a birodalom, élükön kormányzók 

 adófizetésre kötelezték a meghódított területeket 

 jól szervezett birodalom, fejlett úthálózat 

 nagy hadsereg – gyalogos és lovas íjászok 

    elsősorban távolharcban jók 

legjelentősebb uralkodó: I. Dareiosz 

Háborúk: 

Perzsa terjeszkedés Kis-Ázsiában ↔ Görögország: 

 az elfoglalt görög városoknak adót kell fizetni 

 korlátozták a szabad kereskedelmet a Földközi-tengeren 

 ezzel megsértik Athén érdekeit 

Athén és Spárta nem hódol be a perzsáknak 

A háború kirobbanásának okai 

 a kis-ázsiai poliszok lázadása a perzsa uralom ellen 

 Athén segítséget nyújt nekik 

 a perzsák megtorló hadjáratot indítanak 

(1 sor kimarad) 

(Készítsd el az alábbi táblázatot a füzetedbe!) 



Ideje Csata helye Görög 

hadvezér 

Perzsa 

hadvezér 

Eredmény Megjegyzés 

Kr.e. 490. Marathón Miltiadész I. Dareiosz 

perzsa király 

görög 

győzelem 

görögök 

felégették a 

perzsa hajókat 

Kr. e. 480. Thermopülai-

szoros 

Leonidasz - 

spártai király 

Xerxész 

perzsa király 

perzsa 

győzelem 

300 spártai 

katona halála 

Kr.e. 480. Szalamisz Themisztoklész Xerxész 

perzsa király 

görög 

győzelem 

tengeri csata 

jó görög 

hadicsel 

 

1. háború Kr. e. 490.: 

 A görögök a perzsák hajóit felégették, ezzel megakadályozták, hogy a menekülő 

perzsák menedéket találjanak.  

 A kétszeres túlerő ellenére a görögök győztek. 

 Marathóntól Athénig futott egy katona a hírrel – ennek az emléke a 42 km-es maratoni 

futás 

 
 

görögök készülnek a háborúra - katonai szövetséget kötnek a poliszok, amit Spárta vezet 

Spárta: szárazföldi hadsereg erősítése 

Athén: hajóhadat építése (3 evezősoros, gyors hajók) 

 

2. háború Kr. e. 480.: 

 perzsa támadást I. Dareiosz fia, Xerxész vezeti 

 cél – feltartani a perzsákat, amíg a többi görög sereg elmenekül 

 csata: Thermopülai-szorosban  

 egy görög árulása miatt a perzsák hátba tudták támadni Leonidaszt és 300 katonáját 

 mindannyian meghaltak 

 perzsa győzelem → a perzsák elfoglalják Görögország középső részét 

 

  



Thermopülai szoros 

 
 

3. háború Kr. e. 480.: 

 tengeri ütközet Szalamisz mellett 

 Themisztoklész hadicsele: nehéz, lomha perzsa hajókat becsalja az öbölbe, ahol a szűk 

helyen nem tudnak megfordulni és így győzik le őket a fürge görög hajók 

 végső görög győzelem, perzsák visszavonulnak Ázsiába 

 

 
 

Nézd meg az alábbi linken a képeket, filmrészletet, feladatokat: 

A marathóni csata 

A görög-perzsa háborúk csatái 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006 

 

(1 sor kimarad) 

Nagy Sándor birodalma 

perzsa háborúk után belső viták Hellaszban 

  

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006


  Athén      Spárta 

cél: Görögország vezetője legyen  Athén bontsa fel a perzsák ellen kötött  

      szövetséget 

      Athén ne szedjen szövetségeseitől adót 

 

az ellentét háborúhoz vezetett 

végül Spárta és szövetségesei győznek 

↓ 

vezető poliszok nagyon meggyengülnek 

ebben a helyzetben emelkedik ki Makedónia 

Makedónia: Hellasz északi részén éltek 

Makedónia: maga mellé állította a görög poliszokat 

↓ 

minden görög a makedón király alattvalója lett → demokrácia véget ér 

(1 sor kimarad) 

Nagy Sándor (III. Alexandrosz) uralkodása: Kr.e. 336-323 

nevelője: Arisztotelész 

éles eszű, bátor gyerek volt 

célja: görögség egységesítése 

 Perzsa birodalom és Egyiptom meghódítása 

hadsereg: gyalogság - falanx 

Indusig terjedő birodalmat hozott létre 

igyekezett békés eszközökkel uralkodni 

A hódítások fő céljai: zsákmányszerzés, új piacok  

Egységes birodalmat kívánt létrehozni 

Egyiptomban Alexandria néven várost alapít 

meghódított területeken sok görög telepedett le  

görög és keleti kultúra keveredése: hellenizmus 

halála után birodalma több államra bomlott 

 

Nézd meg az alábbi linken a képeket, filmrészletet, feladatokat: 

Rejtvény Nagy Sándorról 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006 

 

Hf: Tk. 45-49. o. olvasni, tanulni + füzet 

KTA 8-9. o. térképek tanulmányozása 

 

 

A füzetbe írt vázlat képét 04.12. hétfő 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

  

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006


Joelle, James: 

 

Use the booklet and have your atlas open KTA p. 8-9.  and the book: 46-49.p 

 

Write the sketch in Hungarian! 

     47. lesson     04.08. 

      The Greco-Persian Wars 

        

 (1 line left out)  

VI BC. s. The formation of the Persian Empire

 
Persian Empire:  

• a vast empire stretching from the Mediterranean to the Himalayas, to the river Indus  

• headed by: king - has unlimited power (grand king)  

• The empire is divided into 20 provinces, headed by governors  

• the conquered territories were required to pay taxes  

• well-organized empire, developed road network  

• large army - infantry and cavalry archers      

                       they are good mainly in long-distance combat  

most important ruler: Darius I. 

Wars: 

 Persian expansion in Asia Minor ↔ Greece: 

 busy Greek cities have to pay taxes 

 restricting free trade in the Mediterranean 

 this is a violation of Athens' interestsAthens and Sparta do not surrender to the 

Persians  

Causes of the outbreak of war 

 The Small Asian Polys' Rebellion Against Persian Rule 

 Athens helps them 

 the Persians launch a retaliatory campaign 

(1 line left out)  

(Make the table below in your booklet) 

  



Time Battle Place Greek 

Commander 

Persian 

Commander 

Result Note 

Kr.e. 490. Marathón Miltiadész I. Dareiosz 

king of persia 

greek 

victory 

Greeks burned 

Persian ships 

Kr. e. 480. Thermopülai-

szoros 

Leonidasz -  

king of Sparta 

Xerxész 

king of persia 

persian 

victory 

Death of 300 

Spartan soldiers 

Kr.e. 480. Szalamisz Themisztoklész Xerxész 

king of persia 

greek 

victory 

sea battle  

good Greek 

warfare 

 

War 1 BC . 490:  

 The Greeks burned the Persian ships, thus preventing the fleeing Persians from 

finding refuge.  

 Despite the double superiority, the Greeks won.  

 A soldier ran from Marathon to Athens with the news - the memory of this is the 42 

km marathon run 

 

 
 

Greeks are preparing for war, a military alliance is formed by the polis led by Sparta 

Sparta: strengthening the ground army 

Athens: builds a navy (3 rowing, agile boats)  

 

War 2 BC . 480: 

 Persian attack is led by Xerxes, son of Darius I. 

  aim – to hold up the Persians while the other Greek armies flee 

 Battle: Thermopyla Strait  

 Due to a Greek betrayal, the Persians were able to attack Leonidas and his 300 

soldiers in the back  

 They all died 

  Persian victory → The Persians occupy central Greece 

  



Thermopyla Strait 

  
 

War 3 BC 480: 

 naval battle near Salamis  

 Themistocles' army: he deceives heavy, sluggish Persian ships into the bay, where 

they cannot turn in tight places and is thus defeated by agile Greek ships  

 final Greek victory, Persians retreat to Asia 

 

 
 

Check out the pictures, movie snippets, tasks at the link below: 

Battle of Marathon 

Battles of the Greco-Persian Wars 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006 

 

(1 row skipped) 

Alexander the Great's Empire 

internal disputes in Greece after the Persian wars 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006


 Athens      Sparta 

goal: the leader of Greece should be Athens  to break up the alliance against the 

Persians Athens   

 should not levy taxes on its allies 

 

the opposition led to war 

in the end, Sparta and his allies win 

               ↓  

leading polishes are very weakened  

in this situation Macedonia stands out  

Macedonia: They lived in northern Greece 

Macedonia: he put the Greek polis next to him  

              ↓  

all Greeks became subjects of the Macedonian king → democracy ends  

(1 line left out)  

The reign of Alexander the Great: 336-323 BC  

educator: Aristotle  

he was a sharp-witted, brave child  

aims to unify greece  

Persian Empire and the conquest of Egypt  

army: infantry - falanx  

He created an empire that stretched to the Indus 

tried to rule by peaceful means 

Main goals of conquests: looting, new markets  

Wanted to create a unified empire 

He founded a city in Egypt called Alexandria  

many Greeks settled in conquered areas  

Greek and Eastern culture mix: Hellenism 

after his death, his empire was divided into several states 

 

Check out the pictures, movie snippets, tasks at the link below: 

Puzzle about Alexander the Great 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006 

 

 

Homework: book 46-49. p. read, learn + booklet 

 

The booklet pages upload to the Classroom 04.12. Monday until 6pm. 

 

 

Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_02_006


Téma: Összeolvadás 

1. Másoljátok le a nyelvtan füzetbe a következő vázlatot! 

 

Összeolvadás 

 Ha két szomszédos msh. úgy hat egymásra, hogy mindkettő megváltozik, és egy  

 harmadik hanggá olvad össze, akkor összeolvadásról beszélünk. Ezt a mássalhangzó- 

 törvényt írásban nem jelöljük. 

  

 Példák: 

- mondjuk:   a dj kapcsolat helyett gy-t ejtünk /mongyuk/ 

- számítson:  a ts kapcsolat helyett ccs-t ejtünk /számíccson/ 

- fűtjük: a tj kapcsolat helyett tty-t ejtünk /fűttyük/ 

- szabadság: a ds kapcsolat helyett ccs-t ejtünk /szabaccság/ 

- tetszik: a tsz kapcsolat helyett cc-t ejtünk /teccik/ 

 

2. Gyakorlásképpen oldjátok meg a következő feladatokat! 

 

https://wordwall.net/hu/resource/434312/nyelvtan/%c3%b6sszeolvad%c3%a1s  

https://wordwall.net/hu/resource/784891/nyelvtan/%c3%b6sszeolvad%c3%a1s 

https://wordwall.net/hu/resource/2409958/nyelvtan/hasonul%c3%a1s-%c3%b6sszeolvad%c3%a1s 

 

Házi feladat: Az Okostankönyv megadott oldalán keressétek és oldjátok meg a következő 

feladatot: Kettőből egy harmadik – 1. forduló! 

https://wordwall.net/hu/resource/1861115/hat%C3%A1roz%C3%B3k 

 

Class: 5.a 

Subject: Hungarian grammar 

Topic: Merger 

1. Copy the following outline into the grammar booklet. 

Összeolvadás 

 Ha két szomszédos msh. úgy hat egymásra, hogy mindkettő megváltozik, és egy  

 harmadik hanggá olvad össze, akkor összeolvadásról beszélünk. Ezt a mássalhangzó- 

 törvényt írásban nem jelöljük. 

  

 Példák: 

- mondjuk:   a dj kapcsolat helyett gy-t ejtünk /mongyuk/ 

- számítson:  a ts kapcsolat helyett ccs-t ejtünk /számíccson/ 

- fűtjük: a tj kapcsolat helyett tty-t ejtünk /fűttyük/ 

- szabadság: a ds kapcsolat helyett ccs-t ejtünk /szabaccság/ 

https://wordwall.net/hu/resource/434312/nyelvtan/%c3%b6sszeolvad%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/784891/nyelvtan/%c3%b6sszeolvad%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/2409958/nyelvtan/hasonul%c3%a1s-%c3%b6sszeolvad%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/1861115/hat%C3%A1roz%C3%B3k


- tetszik: a tsz kapcsolat helyett cc-t ejtünk /teccik/ 

 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: A térfogat mérése 

Időpont: 2021.04. 08 

1. feladat 

Nézzétek meg a videót a megjelölt időpontig! Watch the video until the marked time! 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZqbSRquvnE   3:34 

2. feladat 

Olvassátok el, hogy mit is jelent a térfogat! Read what volume means! 

A testeknek három kiterjedésük van: hosszúság, szélesség és magasság. Fontos annak a 

számszerű kifejezése, hogy a testek a tér mekkora részét foglalják el. Ezt a térfogat adja meg. 

A térfogat nagyságát a hosszúság, a szélesség és a magasság befolyásolja, így a térfogatmérés 

a hosszúságmérésre vezethető vissza. Az edények, poharak, tartályok esetén a belső üres rész 

nagysága a fontos. Ezt a belső térfogatot űrtartalomnak is szoktuk nevezni. 

Bodies have three extensions: length, width, and height. It is important to quantify how much 

space the bodies occupy. This volume is given by. The size of the volume is affected by the 

length, width, and height, so the volume measurement can be traced back to the length 

measurement. In the case of dishes, glasses, containers, the size of the empty space is 

important. This internal volume is also called volume. 

3. feladat 

Írjátok a füzetbe! 

 

                                             104. óra 

                                   Térfogat mértékegységei 

A méréshez egységet kell választanunk. 

Az egység oldalú kocka térfogata 1 térfogategység. 

A kocka éle lehet 1 mm, 1 cm, 1 dm, 1 m, 1 km hosszúságú, illetve bármi, amit a hosszúság 

egységének választunk. 

Ezeknek a kockáknak a térfogata 

1 mm3    (1 köbmilliméter), 

1 cm3      (1 köbcentiméter), 

1 dm3      (1 köbdeciméter), 

1 m3        (1 köbméter), 

1 km3      (1 köbkilométer). 

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


A térfogat mértékegységei közötti kapcsolatok: 

 

Az 1 dm3 térfogatú edény űrmértéke az 1 liter, vagyis 𝟏 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫=𝟏 𝐝𝐦3   

Nem kell lerajzolnod! 

 

 

Amit most leírtál, megtalálod a Tk. 181.oldalán.  

4. feladat 

Nézd meg a Tk. 182. oldalán található 1 példát! 

Házi feladat!  Szóbeli: tanuld meg a térfogat mértékegységeit, és a váltószámokat! 

                        Írásbeli: Tk. 182. old. 3. feladat   5. feladat 

                                                   

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/img/F04/4_7_abra.jpg?max_width=2048
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_5_nat2020/img/F04/5_6_21_1abra.png?max_width=2048


Technika 

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

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

 

File:   04 07 technika 5a GCR 

Tantárgy: Technika 

Téma:  Fűtés 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal fűtünk! 

További információk a Classroom felületén érhetőek el az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzEzNTU3MzU1Mzkw/details 

 

Házi feladat: 

 

1 Írjátok le, hogy mi okozta a robbanást! 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

 

Határidő: 2021.04.12. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

5. o. Rajz  

Vers illusztráció 

József Attila: Mama című vers illusztrációja 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/mama.htm 

Méret: A/4 fénymásoló lap vagy a rajzfüzetbe 

Eszköz: Bármilyen színes eszközzel: színes ceruza, vízfesték, filctoll, 

A/4 es méretben 1 papíron 

Vegyes technikát is használhattok. Több eszközzel. 

 

 

https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzEzNTU3MzU1Mzkw/details
http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/mama.htm

