
Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Derékszögű koordináta-rendszer 

Időpont: 04. 28 

Nézzétek meg a két rövid videót, mely magyarázatot ad a mai anyagrészhez! 

https://www.youtube.com/watch?v=GY0yRQdIjs8     

https://www.youtube.com/watch?v=i9zrfR_MvFg 

Írjátok le a füzetbe! 

                                                         115. óra       

                                    Derékszögű koordináta-rendszer 

 

 

 

 

 

 

A két számegyenest vízszintes tengelynek, 

vagy más néven x tengelynek, és 

függőleges tengelynek vagy más néven y 

tengelynek nevezzük. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Az x tengelyen a növekedés irányát jobbra, az 

y tengelyen pedig fölfelé jelöljük. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GY0yRQdIjs8
https://www.youtube.com/watch?v=i9zrfR_MvFg


 

 

 

 

 

 

Ha merőlegesen helyezzük egymásra őket, 

akkor derékszögű koordináta rendszert 

kapunk, vagy más néven Descartes-féle 

koordináta-rendszert. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A számegyenesek metszéspontja a 

koordináta-rendszer középpontja, az origó – 

jelölése: O 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

A koordináta-rendszer a síkot négy 

síknegyedre osztja. A negyedeket római 

számmal jelöljük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ha egy pontból merőlegest húzunk az x 

tengelyre, akkor az x tengelyen leolvashatjuk a 

pont első jelzőszámát.  

(Az ábrán: + 3) 

 

 

Ha egy pontból merőlegest húzunk az y 

tengelyre, akkor a y tengelyen leolvashatjuk a 

pont második jelzőszámát. (Az ábrán: +6) 
 

 

Az ábrán az adott P ponthoz a (+3, +6) 

számpárt rendeljük hozzá. 
 

 

 

 

A számpáron belül fontos az elemek sorrendje, 

mert ha a számpár tagjait felcseréljük, akkor 

más ponthoz jutunk. Ezért nevezzük rendezett 

számpárnak. 

 

 

 

P (+3, +6) 

 
A jelzőszámokat a pont neve után adjuk meg pontosvesszővel 

elválasztva. 

Az első jelzőszám, vagy első koordináta azt 

mutatja, hogy az x tengely mentén a 

kezdőponttól, mennyit menjünk vízszintesen. 

 

  

 

A második jelzőszám, vagy második 

koordináta azt mutatja, hogy az y tengely 

mentén a kezdőponttól mennyit menjünk 

függőlegesen. 

 

 

 

Tanuljátok meg az elnevezéseket! Használjátok a házi feladat megoldásához!  

 

 

 

 

 



Példa 1. :  (5; 2)    

Ennek a rendezett számpárnak a 

jelentése: Az origóból lépj vízszintesen 5-

öt jobbra, majd függőlegesen 2-t föl! 

Példa 2. :  (–5; –2) 

Ennek a rendezett számpárnak  a 

jelentése: Az origóból lépj vízszintesen 5-

öt balra, majd függőlegesen 2-t le! 

 

 

 

 

Házi feladat:  

Készítsetek a füzetetekbe egy derékszögű koordináta rendszert, majd ábrázoljátok, a megadott 

pontokat ezután pedig kössétek össze a felírás sorrendjében. Milyen alakzatot kaptatok?  

 

 

 

Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 20.  fejezet – (Tankönyv 145-147. oldal) 

 

1. Ismétlésként oldjátok meg a következő feladatot! 

 

https://learningapps.org/watch?v=pveteq7nt20  

 

https://learningapps.org/watch?v=pveteq7nt20


2. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 145. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz 20. 

fejezetét! Közben kövessétek a tankönyvben a szöveget! A hangoskönyvet az alábbi 

linken találjátok meg: 

 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/21-janosvitez-20-enek.mp3 

 

3. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a fejezetet!  

Tk.: 145-147. oldal 

      4. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 20. fejezet 

Szereplők: János vitéz, óriások 

Helyszín: Óriásország, óriás király vára 

Tartalom:  

János egyre beljebb haladt Óriásországban. 

Csodálkozva nézte a hatalmas fákat, szúnyogokat, varjakat. 

Egyszer csak odaért az óriás király fekete várához. 

Bement a várba, ahol a király és fiai éppen kősziklát ebédeltek. 

Jánost is ott tartották ebédre. 

Ő csak azt kérte, hogy törjenek le neki a sziklából egy kisebb darabot. 

Ezzel a darabbal homlokon dobta az óriás királyt, aki nyomban meghalt. 

A király fiai ijedtükben Jánost királyukká választották és szolgái lettek. 

Egy varázssíppal engedték útjára János vitézt. 

 

 

5. Oldjátok meg a következő feladatot! 

 

https://learningapps.org/watch?v=p38qvbamn20  

 

Házi feladat:  

A 20. fejezet olvasása, tartalma.  

 

 

Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 21-22.  fejezet – (Tankönyv 150-152. oldal) 

 

1. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 150. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz 21. 

és 22. fejezetét! Közben kövessétek a tankönyvben a szöveget! A hangoskönyvet az 

alábbi linken találjátok meg: 

 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/22-janosvitez-21-enek.mp3 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/23-janosvitez-22-enek.mp3 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/21-janosvitez-20-enek.mp3
https://learningapps.org/watch?v=p38qvbamn20
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/22-janosvitez-21-enek.mp3
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/23-janosvitez-22-enek.mp3


 

2. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a fejezetet!  

Tk.: 150-152. oldal 

      3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 21-22. fejezet 

Szereplők: János vitéz, óriások, boszorkányok, mostoha, kísértetek 

Helyszín: Sötétség országa, temető 

Tartalom:  

János vándorlása során a Sötétség országába ért. 

Ott egy barlangban épp gyűlést tartottak a boszorkányok. 

János eltüntette a seprűiket, és sípjába fújva hívta az óriásokat. 

Az óriások sorra földhöz vágták a boszorkányokat. 

Minden boszorkány halálával egyre világosabb lett. 

Az utolsó boszorkányban János Iluska mostoháját ismerte fel. Vele ő maga 

végzett. 

Tovább vándorolt, és az éjszakát egy temetőben töltötte a kísértetek között. 

 

 

 

Házi feladat:  

A 21-22. fejezet olvasása, tartalma.  

Az Okostankönyv alábbi oldalán görgessetek lejjebb és keressétek meg a következő című 

feladatokat!     Boszorkányok márpedig nincsenek 

  János vitéz a temetőben 

  Boszorkányok között 

Ezeket oldjátok meg! A megoldásokat pedig töltsétek fel a Classroom felületére! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_011  

 

Class: 5.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: Knight John Chapter 20 - (Textbook pages 145-147) 

Copy the sketch I wrote into the literature booklet. 

János vitéz 20. fejezet 

Szereplők: János vitéz, óriások 

Helyszín: Óriásország, óriás király vára 

Tartalom:  

János egyre beljebb haladt Óriásországban. 

Csodálkozva nézte a hatalmas fákat, szúnyogokat, varjakat. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_5_nat2020/lecke_02_011


Egyszer csak odaért az óriás király fekete várához. 

Bement a várba, ahol a király és fiai éppen kősziklát ebédeltek. 

Jánost is ott tartották ebédre. 

Ő csak azt kérte, hogy törjenek le neki a sziklából egy kisebb darabot. 

Ezzel a darabbal homlokon dobta az óriás királyt, aki nyomban meghalt. 

A király fiai ijedtükben Jánost királyukká választották és szolgái lettek. 

Egy varázssíppal engedték útjára János vitézt. 

 

 

Class: 5.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: John the Knight 21-22. Chapter - (Textbook pages 150-152) 

 

Copy the sketch I wrote into the literature booklet. 

János vitéz 21-22. fejezet 

Szereplők: János vitéz, óriások, boszorkányok, mostoha, kísértetek 

Helyszín: Sötétség országa, temető 

Tartalom:  

János vándorlása során a Sötétség országába ért. 

Ott egy barlangban épp gyűlést tartottak a boszorkányok. 

János eltüntette a seprűiket, és sípjába fújva hívta az óriásokat. 

Az óriások sorra földhöz vágták a boszorkányokat. 

Minden boszorkány halálával egyre világosabb lett. 

Az utolsó boszorkányban János Iluska mostoháját ismerte fel. Vele ő maga 

végzett. 

Tovább vándorolt, és az éjszakát egy temetőben töltötte a kísértetek között. 

 

 

5.a   Természetismeret          

április 28. szerda 
Az óra témája: Víz a légkörben 

 

Kedves Tanuló! 

Hogyan képződnek a felhők? Hogyan keletkezik csapadék? A mai leckéből megtanulod. 

1. Nézd meg a videót! Avíz körforgása: https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs  

2. Írd a füzetedbe a vázlatot! 

 

   55. óra: Víz a légkörben  04.26. 

A víz körforgása: 

- a folyókból, tengerekből elpárolgó víz (azaz vízgőz, pára) a levegőbe kerül és felfelé áramlik 

→ 

→ ahogy felfelé áramlik, a magasban lehűl, kicsapódik és felhőkké alakul → 

→ a felhőből, melyek vízből vagy jégkristályokból is állhatnak, csapadék hullik vissza a 

földre, a  

folyókba, tengerekbe. 

A csapadék fajtái: 

légkörben képződő, lehulló talajmenti csapadék 

szilárd folyékony szilárd folyékony 

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


hó, jégeső eső, zápor dér, zúzmara harmat 

 

3. Oldd meg a munkafüzet 116. oldal 4. feladatát – segít a videó:  

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16080917178  

4. Oldd meg az alábbi online feladatokat!  

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/916692955  

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/733429647  

 

Visszaküldés: Füzet vázlata, munkafüzet 116./4. feladat – április 30. péntek 

Classroomba vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre  

Jó munkát kívánok!  

Gabi néni 

 

Dear Student, 

How are clouds formed? How does precipitation occur? You will learn from today's lesson. 

1. Watch the video! Water cycle: https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs  

2. Write the sketch in your notebook in Hungarian – above. 

55. óra: Víz a légkörben  04.26. 

The water cycle: 

- water evaporating from rivers and seas (water vapor, vapor) enters the air and flows 

upwards → 

→ as it flows upwards, it cools at height, precipitates and turns into clouds → 

→ precipitation falls from the cloud, which may also consist of water or ice crystals,rivers, 

seas. 

Types of precipitation: 

falling precipitation in the atmosphere   ground precipitation 

solid  liquid    solid  liquid 

snow, hail,  rain, showers   hoarfrost  dew 

 

3. Do Exercise 4 on page 116 of the workbook (munkafüzet) - the video will help: 

https://www.nkp.hu/media/meglook/16080917178  

4. Do the following online tasks. 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/916692955  

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/733429647  

Send back: sketch, workbook 116/4. - Friday, April 30 To the classroom or to 

kgabriella@vmaibp.hu  

Jó munkát kívánok! Gabi néni 

 

 

 

Angol 5.a – 1 csoport     2021.április 28. 

1. Write the new (unknown) words in your vocabulary and translate them! 

Az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! (ha még nincsenek) 

Vocabulary: 

a present 

https://www.nkp.hu/media/megtekint/16080917178
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/916692955
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/733429647
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=JdxvofRKjQs
https://www.nkp.hu/media/meglook/16080917178
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/916692955
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/733429647
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


only 

a basket 

a new blanket 

a red jumper 

a new cricket bat 

a big bone 

a yellow ball 

Learn the words.  A szavakat tanuld meg ! 

Írj mondatokat a fenti tárgyakkal aszerint hogy mik vannak illetve mik nincsenek neked ! 

Pl.: I have got a red jumper.   I haven’t got a present. 

  Tankönyv/Students book page 30 : Read the text  „Mut’s present” and translate it !  Olvasd 

el a 30.oldalon lévő „Mut’s present” szöveget és fordítsd le írásban !.   

Házifeladat : Tk.30.old.1.f.Írj mondatokat, hogy a felsorolt személyek közül ki milyen 

ajándéko(ka)t kapot ! Pl.: Mickey has got a present. 

Határ idő: április 29.   

 

5.a Angol – 2. csoport________________________________________ 

április 28. szerda 
Az óra témája: Melléknevek: gyakorlás  

 

Kedves Tanuló!  

Online óra: szerda 12 óra 

Ha nem tudsz részt venni, az alábbiak alapján dolgozz!  

1. Ismételd át a mellékneveket a szótárfüzetedben! 

2. Munkafüzet 24. oldal 1., 3., 4. feladatok 

Visszaküldés: munkafüzet: még ma, szerda, április 28. 16:00 – Classroom vagy 

kgabreiella@vmaibp.hu  

Jó munkát kívánok!  

Gabi néni 

 

Dear Students, 

Online Meet lesson on Wednesday at 12:00 

If you can’t join the online lesson, work according to: 

1. Revise the adjectives in your dictionary. 

2. Workbook (munkafüzet) Page 24 Exercise 1, 3, 4. 

Send back: workbook (munkafüzet): today, Wednesday, April 28, 4 p.m. – in Classroom or 

kgabreiella@vmaibp.hu  

Have a nice work.  

Gabi néni 

mailto:kgabreiella@vmaibp.hu
mailto:kgabreiella@vmaibp.hu


 


