
 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Témazáró dolgozat 

Időpont: 2021.04. 21 

 

Témazáró dolgozat                  

                                                                                         

 

1. Hány négyzetoldal a megadott síkidomok kerülete, ha a négyzetháló egy oldalának a 

hossza? 

Írd az eredményeket a táblázatba! 

            How many square pages are the perimeter of the given planar shapes, if the length of     

one side of the square mesh? 

            Write the results in the table. 
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A kerülete:      

 

 

2. Hány négyzet a megadott síkidomok területe, ha az egység a négyzetháló egy 

négyzetének a területe? 

Írd az eredményeket a táblázatba! 

            How many squares is the area of the given plane shapes if the unit is the area of one      

            square of the square mesh? Write the results in the table. 
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A területe:      
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3. Mekkora annak a téglalapalakú teleknek a kerülete és területe, melynek oldalai 20 m 

és 35 m hosszúak? 

     What is the perimeter and area of a rectangular plot whose sides are 20 m and 35 m    

      long? 

 

 

                                   

 
 

                                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

 

Mennyi kerítést kell vásárolni a kert körülkerítéséhez, ha azon 2 darab 2 m széles kapu 

is van? 

            How many fences do you have to buy to enclose the garden if it also has 2 db  2 m    

            wide gates? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Mekkora a felszínük az alábbi testeknek, ha az egység egy kiskocka lapjának a 

területe? 

Az eredményeket írd a rajzok alá! 

           What is the surface area of the following bodies if the unit is the area of a small cube   

           sheet? Write the results under the drawings! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A = …………….  A = ……………A = ………………       A = ………                A = ……… 

 

 

 

 

 

5. Hány egységkockákból rakhatók ki az alábbi testek? 

1 
 



 

     From how many unit cubes can the following bodies be unloaded? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V = …………….       V = ……………… V = ……………… V = ………       V = ………. 

 

 

6. Mekkora annak a téglatestnek a felszíne és a térfogata, ha egy csúcsba futó éleinek a 

hossza e rajzon megadott mennyiség? 

     What is the surface area and volume of a rectangle if the length of its edges running   

           into a vertex is the quantity given in this drawing? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Mekkora annak a kockának a felszíne és a térfogata, melynek élei 10 cm hosszúak? 

   What is the surface area and volume of a cube with edges 10 cm long? 
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a = 5 cm 

b = 3 cm 

c = 2 cm 

a = 10 
cm 



 

Testnevelés 
Általános gyakorlatok 

https://www.youtube.com/watch?v=k2nzPr75q-Y 

 
 
5.a   Természetismeret        
  

április 21. szerda 
Az óra témája: Az anyagok és tulajdonságaik: összefoglalás 
 
Kedves Tanuló! 
Oldd meg az alábbi feladatokat! Dolgozz figyelmesen, mert jegyet kapsz rá. 
1. Halmazállapotok: Munkafüzet 77. oldal 1.b feladat 
2. A levegő: Munkafüzet 77. oldal 2. feladat 
3. Az anyagok és tulajdonságaik – összefoglalás:  

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/132446403  
4. Anyagok és tulajdonságaik – összefoglaló rejtvény: 
 https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/554837961  
Visszaküldés: Munkafüzet 77. oldala + képernyőfotók – április 23. péntek 16 óráig 
Classroomba vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre  
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni 
 
 
Dear Student, 
Solve the following exercises. Work carefully because you get a mark for it. 
1. Consistence: Workbook (Munkafüzet) Page 77 Exercise 1.b. 
2. The Air: Workbook (Munkafüzet) Page 77 Exercise 2 
3. Materials and their properties - summary: 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/132446403  
4. Materials and their properties - summary puzzle: 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/554837961  
Send back: Workbook (munkafüzet) Page 77 + Screenshots - Friday, April 23 at 4 p.m. 
in classroom or kgabriella@vmaibp.hu  
Have a nice work! 
Gabi néni 

 

 

Angol 5a 1csop  2021 április 21 

 

Nézd meg a videókat (akár többször is) ! 

https://www.youtube.com/watch?v=3FneLjLb3oc&ab_channel=ElearningStudio   have got 
has got rules 

https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes&ab_channel=LanguagePros he has got 

a towel 

https://www.youtube.com/watch?v=k2nzPr75q-Y
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/132446403
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/554837961
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/132446403
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/554837961
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=3FneLjLb3oc&ab_channel=ElearningStudio
https://www.youtube.com/watch?v=AK3QXw2DNes&ab_channel=LanguagePros


 

Írd ki a füzetbe példamondatokat a videókból ! (legalább 12 mondat legyen) 

Határidő : április 26. 

 

 5.a Angol – 2. 
csoport________________________________________ 

április 21. szerda 
Az óra témája: Április 22. A Föld napja: Earth day 
 
Kedves Tanuló!  
Ma nincs online óra. A holnapi Föld napjára emlékezünk. Az alábbi feladatokat kell 
elvégezned.  
1. Hallgasd meg a dalokat figyelmesen!  

https://www.youtube.com/watch?v=yfhyXx1kCz0  
https://www.youtube.com/watch?v=BP-yCd2qLxo 

2. Gyűjtsd szelektíven a szemetet! – online játékok   
 1. A szavakra kattintva meghallgathatod azokat, a nyíllal tudsz továbblépni.  

Segíts kitakarítani a bolygót! (plastic – műanyag, cans – fém, paper – papír)  
https://www.starfall.com/h/holiday/earthday/?t=292385109 

2. Tedd a szemetet a megfelelő kukába! A majom arca elárulja, hogy jól csináltad-e.   
(újrahasznosítható: recycling, nem hasznosítható újra: trash, komposztálható: 
compost)  
https://kids.nationalgeographic.com/games/action-and-adventure/recycle-
roundup-new/ 

3. Szókereső: https://wordwall.net/hu/resource/12835905/earth-day  
4. Csoportosító: https://wordwall.net/hu/resource/14698210/angol/earth-day  
A visszaküldés: SZORGALMI, (de jeggyel értékelem): képernyőfotók: Április 23. péntek 16 
óráig – Classroomban vagy kgabreiella@vmaibp.hu  
Jó szórakozást kívánok! – Save the Earth! 
 
Dear Students, 
There are no online lesson today. We remember tomorrow's Earth Day. You need to 
complete the following exercises. 
1. Listen to the songs carefully. 

https://www.youtube.com/watch?v=yfhyXx1kCz0  
https://www.youtube.com/watch?v=BP-yCd2qLxo  

2. Collect garbage selectively. - online games  
1. Click on the words to listen to them, use the arrow to move on. Help clean up the 
planet!  

(cans - metal) https://www.starfall.com/h/holiday/earthday/?t=292385109  
2. Put the trash in the right bin. The monkey's face tells you if you did well or not. 

(recyclable: recycling, non-recyclable: trash, compostable: compost) 
https://kids.nationalgeographic.com/games/action-and-adventure/recycle-
roundup-new/  

3. Wordsearch: https://wordwall.net/en/resource/12835905/earth-day  
4. Group: https://wordwall.net/en/resource/14698210/angol/earth-day  
Send back: if you want (but I give a good mark for it): screenshots: Friday, April 23 until 4pm 
- in Classroom or kgabreiella@vmaibp.hu  
Have fun! - Save the Earth! 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yfhyXx1kCz0
https://www.youtube.com/watch?v=BP-yCd2qLxo
https://www.starfall.com/h/holiday/earthday/?t=292385109
https://kids.nationalgeographic.com/games/action-and-adventure/recycle-roundup-new/
https://kids.nationalgeographic.com/games/action-and-adventure/recycle-roundup-new/
https://wordwall.net/hu/resource/12835905/earth-day
https://wordwall.net/hu/resource/14698210/angol/earth-day
mailto:kgabreiella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=yfhyXx1kCz0
https://www.youtube.com/watch?v=BP-yCd2qLxo
https://www.starfall.com/h/holiday/earthday/?t=292385109
https://kids.nationalgeographic.com/games/action-and-adventure/recycle-roundup-new/
https://kids.nationalgeographic.com/games/action-and-adventure/recycle-roundup-new/
https://wordwall.net/en/resource/12835905/earth-day
https://wordwall.net/en/resource/14698210/angol/earth-day
mailto:kgabreiella@vmaibp.hu


 

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

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

File:   04 21 technika 5a GCR 

Tantárgy: Technika 

Téma:  A szék 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A ma egy 80-100 éves szék felújításának fogunk neki! 

További információkat a Classroom felületén találtok az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzI0OTQ5OTcxMTU0/details 

 

Házi feladat: 

 

1 Írjátok le, hogy milyen eszközöket és anyagokat használtam! 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.04.26. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MjA3MjAzMzc5MjE1/a/MzI0OTQ5OTcxMTU0/details

