
Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Témazáró dolgozat javítása 

Időpont: 2021.04. 22 

Javítsd ki a helytelen megoldásaidat, és küldd el! 

                                                                      112. óra 

                                                                     Javítás 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A B C D E 

A kerülete: 18 12 12 12 16 

 

 

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 B C D E 

A területe: 18 9 8 5 9 

 

 

 

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? 

 

 

                     

 
 

        K=2(a+b)= 

2(20+35) 

=110m 

          

                     

          T= axb 

=20 x 35 = 

700m2 

          

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

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 2db  2 m    

            wide gates? 

 

 110m – 4m = 106m hosszú kerítés kell. 

 

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 = 16                A = 28                       A = 24                     A = 36                        A= 44 

       

1 
 



 

5. Hány egységkockákból rakhatók ki az alábbi testek? 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

               V =4.                     V = 8                       V = 8                      V = 12                    V = 16 

 

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? 

 

 

                                   A= 2(axb+axc+bxc)=2(5x3+5x2+3x2)=2(15+10+6)=62cm2 

 

                                     V=axbxc=5x3x2=30cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 cm long? 

 

 

           
 

A=6xaxa=6x10x10=600cm2          

           

 V=axaxa=10x10x10=1000cm3          
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a = 5cm 

b = 3 cm 

c = 2 cm 

a = 10 cm 



Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Összefoglalás 1. – magánhangzók, hangrend, illeszkedés 

A mai alkalommal el kell kezdeni a hangokról tanult ismeretek összefoglalását, mert 

jövő héten csütörtökön ebből témazárót fogtok írni. Két összefoglaló óra lesz, ma és 

jövő héten hétfőn. Ehhez ismétlésre van szükség, és a megadott gyakorló feladatok 

megoldására. 

 

1. Ismételni kell a tankönyvből, füzetből a következő anyagrészeket: 

Hangképzés, hangképző szervek (tk. 94-96. oldal) 

Magánhangzók jellemzése, csoportosítása (tk. 97-98. oldal) 

Hangrend, illeszkedés (99-101. oldal) 

 

2. Oldjátok meg figyelmesen a következő gyakorló feladatokat! 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_027   A levegő útja című feladat 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_028  A Hosszúval vagy röviddel 

írjuk s a magyar nyelv magánhangzói című feladatok 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_029  A Milyen hangrendű című 

feladat 

https://wordwall.net/hu/resource/6047352/nyelvtan/mag%c3%a1nhangz%c3%b3k 

https://wordwall.net/hu/resource/974977/mag%C3%A1nhangz%C3%B3k-

ajakkerek%C3%ADt%C3%A9ses-vagy-ajakr%C3%A9ses 

https://wordwall.net/hu/resource/632857/nyelvtan/hangrend 

https://wordwall.net/hu/resource/9845393/hangrend 

https://wordwall.net/hu/resource/941210/az-illeszked%C3%A9s-t%C3%B6rv%C3%A9nye-

gyakorl%C3%A1s 

 

Class: 5.a 

Subject: Hungarian grammar 

Topic: Summary 1. - vowels, sound order, fit 

Solve the tasks at the links below carefully. 

From the tasks in links 1 and 2, copy the words you received as a solution into the booklet. 

 

1. https://wordwall.net/hu/resource/11948135/magyar-mint-idegen-nyelv/magyar-mid-iroda 

2. https://wordwall.net/hu/resource/1616393/magyar-mint-idegen-nyelv/sz%c3%adnek 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_027
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_028
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_5_nat2020/lecke_04_029
https://wordwall.net/hu/resource/6047352/nyelvtan/mag%c3%a1nhangz%c3%b3k
https://wordwall.net/hu/resource/974977/mag%C3%A1nhangz%C3%B3k-ajakkerek%C3%ADt%C3%A9ses-vagy-ajakr%C3%A9ses
https://wordwall.net/hu/resource/974977/mag%C3%A1nhangz%C3%B3k-ajakkerek%C3%ADt%C3%A9ses-vagy-ajakr%C3%A9ses
https://wordwall.net/hu/resource/632857/nyelvtan/hangrend
https://wordwall.net/hu/resource/9845393/hangrend
https://wordwall.net/hu/resource/941210/az-illeszked%C3%A9s-t%C3%B6rv%C3%A9nye-gyakorl%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/941210/az-illeszked%C3%A9s-t%C3%B6rv%C3%A9nye-gyakorl%C3%A1s
https://wordwall.net/hu/resource/11948135/magyar-mint-idegen-nyelv/magyar-mid-iroda
https://wordwall.net/hu/resource/1616393/magyar-mint-idegen-nyelv/sz%c3%adnek


3. https://wordwall.net/hu/resource/1397726/nyelvtan/hungarian-1-lenni-ige 

4. https://wordwall.net/hu/resource/7331044/helyek-places 

5. https://wordwall.net/hu/resource/1351062/angol/k%c3%b6sz%c3%b6n%c3%a9s 

 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Az Ószövetség népe 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 04.22. 

 

Használd a füzetet és legyen nyitva az atlaszod KTA 13. o., könyved 62-65.o: 

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

Írd le a vázlatot! 

 

   51. óra    04.22. 

   Az Ószövetség népe 

(1 sor kimarad) 

Palesztina 

Földrész: Ázsia 

Természeti adottságok: Földközi-tenger keleti medencéje 

     parti síkság: termékeny terület 

     keleti rész: sivatag 

Folyó: Jordán 

Éghajlat: száraz meleg 

Gazdaság 

• Növények: búza, füge, szőlő, olajbogyó 

• Állatok: juh, kecske 

Lakói: zsidó nép – történelmük forrása a Biblia 

 

A Biblia 

Büblosz szóból ered; jelentése: könyvek, könyvecskék 

Könyvek gyűjteménye, amelyeket a zsidó és a keresztény vallás Istentől származónak tart 

Nem történeti mű, de fontos források vannak benne 

 

 Biblia 

Részei Ószövetség Újszövetség 

 Szövetség Isten és a 

zsidó nép között 

Keresztény egyházzal 

kötött szövetség 

Könyvei Mózes 5 könyve 

Királyok könyvei 

Próféták könyvei 

4 evangélium 

Apostolok cselekedetei, 

levelei 

Jelenések könyve 

https://wordwall.net/hu/resource/1397726/nyelvtan/hungarian-1-lenni-ige
https://wordwall.net/hu/resource/7331044/helyek-places
https://wordwall.net/hu/resource/1351062/angol/k%c3%b6sz%c3%b6n%c3%a9s


Nyelve héber, arám görög 

Tartalma A világ és az ember 

teremtése 

A zsidó nép története 

Jézus élete és 

tevékenysége 

Vallás zsidó vallás 

keresztény vallás 

keresztény vallás 

 

Ószövetségi történetek: 

− Teremtéstörténet, kiűzetés a Paradicsomból: 

• Isten 6 nap alatt teremtette a világot és az 1. emberpárt Ádám – Éva 

• Ádám és Éva a Paradicsomban éltek 

• Tiltott fa: almafa – a Tudás fája 

• Kígyó (Lucifer) csábítására esznek az almából – Isten ezért kiűzi őket a 

Paradicsomból 

• A Földön kell élniük és dolgozniuk, elvesztik halhatatlanságukat 

− Özönvíz – Noé története 

− A zsidó nép története: 

• Ábrahám leszármazottai 

• Az egyiptomi fogság 

• Mózes történetei: 
o Mózes megtalálása 
o 10 csapás 
o szabadulás az egyiptomi fogságból 
o vándorlás a pusztában Egyiptomból Kánaán földjére 
o szövetség Istennel 
o 10 parancsolat 

− Letelepedés Kánaán földjén 
 

A zsidó állam - Izrael története: 

Kezdetben kereskedővárosok és földműves települések voltak 

Kr. e. 13. század: délről és keletről héber törzsek érkeztek 

12 törzs szövetséget kötött és meghódították Kánaánt 

Vezetőik a „bírák” voltak 

Saul királysággá szervezte 

Dávid: Kr.e. 1000 körül megalapítja az egységes zsidó államot 

• Jeruzsálem lesz a főváros 

• vallási és politikai központ 

• megszilárdítja a határokat 

• erőskezű kormányzás 

• kereskedelmi utak 

• hivatalnokrendszer 
Salamon: szentélyt építtetett Jeruzsálemben 

Salamon halála után felbomlott az állam: 



északi rész: Izrael 

déli rész: Júda 

Izraelt az asszírok, Júdát a babiloniak hódították meg. 

A perzsa hódítás megszüntette a babiloni fogságot, de a zsidó állam önállósága már nem állt 

vissza. 

A zsidó vallás 

egyistenhit (monoteista vallás) 

szövetség Istennel (Jahve) 

összetartó erő 

Tízparancsolat: törvények, vallási szabályok (mindennek az alapja) 

 

 

 

Hf: Tk. 62-65. o. olvasni, tanulni + füzet 

KTA 7. o. Kánaán, Bibliai tájak térképek tanulmányozása 

 

A megtanult történetek illetve az alábbi linken található történetek alapján oldd meg a 

feladatokat: 

Bibliai eseménypárosító 

Történetek a Bibliából 

Bibliai hős állást keres 

 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_03_008 

 

A füzeti vázlatot 04.26. hétfő 18:00 óráig töltsd fel a Classroomba. 

 

Joelle, James:  

Use the booklet and have your book open: 62-65.p 

Write the sketch in Hungarian! 

   51. lesson   04.22. 

     People of the Old Testament 

 (1 row skipped) 

Palestine 

Continent: Asia 

Natural features: Eastern Mediterranean Basin 

   coastal plains: fertile area    Eastern Part: Desert 

River: Jordan 

Climate: dry warmth 

Economy 

• Plants: wheat, figs, grapes, olives • Animals: sheep, goats 

Inhabitants: Jewish people – the source of their history is the Bible 

The Bible 

It comes from the word Büblosz; meaning: books 

Collection of books that the Jewish and Christian religions believe to be of God 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_03_008


It's not a historical work, but it has important resources 

 Biblia 

Részei Ószövetség Újszövetség 

 Szövetség Isten és a 

zsidó nép között 

Keresztény egyházzal 

kötött szövetség 

Könyvei Mózes 5 könyve 

Királyok könyvei 

Próféták könyvei 

4 evangélium 

Apostolok cselekedetei, 

levelei 

Jelenések könyve 

Nyelve héber, arám görög 

Tartalma A világ és az ember 

teremtése 

A zsidó nép története 

Jézus élete és 

tevékenysége 

Vallás zsidó vallás 

keresztény vallás 

keresztény vallás 

Old Testament stories: 

 Creation story, removal from Paradise: 

• God created the world and the 1st pair of men in 6 days Adam – Eve 

• Adam and Eve lived in Paradise 

• Forbidden tree: apple tree – tree of knowledge 

• They eat apples to lure snakes (Lucifer) — that's why God is enticering them out of 

Paradise 

• They must live and work on Earth, lose their immortality 

 Deluge - Noah's Story 

 History of the Jewish people: 

• Descendants of Abraham 

• Egyptian captivity 

• The stories of Moses: 

o Finding Moses 

o 10 strikes 

o Liberation from Egyptian captivity 

o Migration in the wilderness from Egypt to the land of Canaan 

o Covenant with God 

o 10 Commandments 

 Settlement in the land of Canaan 

 

The Jewish State - History of Israel: 

Initially they were merchant towns and farming settlements 

13th century BC: Hebrew tribes from the south and east 

12 tribes made alliances and conquered Canaan 

Their leaders were the "judges" 

Saul organized it into a kingdom 

David: Founded a unified Jewish state around 1000 BC 

• Jerusalem will be the capital 



• religious and political centre 

• consolidates boundaries 

• heavy-handed steering 

• commercial trips 

• official system 

Solomon: built a shrine in Jerusalem 

After Solomon's death, the state disintegred: 

Northern Part: Israel 

South: Judah 

Israel was conquered by the Assyrians, Judda by the Babylonians. 

The Persian conquest abolished babylonian capt. 

The Jewish religion 

monotheistic religion 

covenant with God (Yahhdah) 

cohesive force 

Ten Commandments: laws, religious rules (the basis of everything) 

 

 

 

Homework: book. p. 62-65. read, learn + booklet 

KTA 7. Canaan, Study of biblical landscapes maps 

 

Solve tasks based on the stories you've learned and the stories at the link below: 

Biblical Event Matcher 

Stories from the Bible 

Biblical hero looking for a job 

 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_03_008 

 

Upload the booklet sketch to Classroom by 18:00 on Monday   

 

5. o. Rajz – Művészettörténelem 

 

Mai feladat: Az őskor művészete ehhez néhány videó linket küldök. A feladat megnézitek a 

videókat, majd válaszoljatok a kérdésekre. 

1. Mi a Stonehenge? Adatai? 

2. Mi a Willendrofi Vénusz jelentősége? Adatai? 

Őskor művészete 

https://www.youtube.com/watch?v=nnSlmUmb4o4 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_03_008
https://www.youtube.com/watch?v=nnSlmUmb4o4


 

Gyorstalpaló 1. - Az őskor 
https://www.youtube.com/watch?v=UCwRyhNmQIk 

A Művészet Története Gyerekeknek - 1. A Kőkorszak 

https://www.youtube.com/watch?v=NWPo3pTAwPE 

3. rész. Művészet vagy varázslás az őskorban. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AcJhtgUZxT4 

Stonehenge 

https://www.youtube.com/watch?v=HjbHrVYH3YQ 

https://www.youtube.com/watch?v=OP0HnXJjJsY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCwRyhNmQIk
https://www.youtube.com/watch?v=NWPo3pTAwPE
https://www.youtube.com/watch?v=AcJhtgUZxT4
https://www.youtube.com/watch?v=HjbHrVYH3YQ
https://www.youtube.com/watch?v=OP0HnXJjJsY

