
Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: A kocka, téglatest térfogata 

Időpont: 2021.04. 09 

1. feladat 

Hallgassátok, és nézzétek meg figyelmesen a videót! Listen and watch the videocarefully! 

https://www.youtube.com/watch?v=43fgZnYs6VQ    

2. feladat  

Írjátok a füzetbe! 

                                                                  105. óra 

                                                 A kocka, téglatest térfogata 

A téglatest térfogata 

 

A téglatest térfogatát megkapjuk, ha a téglatest 

egy csúcsából kiinduló három élének hosszát 

összeszorozzuk. 

A térfogat jele: V. (A latin volumen szó térfogatot 

jelent.) 

Ha az élek hosszát különböző mértékegységekben 

kaptad, akkor a számolás előtt váltsd át ezeket 

közös mértékegységre! 

Ha a téglatest egy csúcsból induló három élének 

hossza a, b és c, akkor a tégla-test térfogata:  

V  = a ⋅ b ⋅ c 

 

A kocka térfogata 

 

A kocka térfogatát megkapjuk, ha a téglatest egy 

csúcsából kiinduló három élének hosszát 

összeszorozzuk. 

 

Az a élhosszúságú kocka térfogata: 

V  = a ⋅ a ⋅ a 
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https://www.youtube.com/watch?v=43fgZnYs6VQ


3. feladat 

            Oldjátok meg következő feladatokat! Írjátok le a füzetekbe a megoldásokat!  

Tankönyv 185. oldal 3. a) feladat 

1. Számítsd ki a téglatest térfogatát! 

a)  a = 19 cm, b = 12 cm, c = 38 cm 

Behelyettesítjük a megadott számokat a képletbe! 

V = a ⋅ b ⋅ c = 19 cm ⋅ 12 cm ⋅ 38 cm = 8664 cm3 

           Tankönyv 185. oldal 5. a) feladat 

1. Állapítsd a kocka térfogatát? 

a)  a = 12 dm 

            Behelyettesítjük a megadott számot a képletbe! 

V = a ⋅ a ⋅ a = 12 dm ⋅ 12 dm ⋅ 12 dm = 1728 dm3 

 

Házi feladat: 

Tankockák: 

Nyissátok meg és oldjátok meg a feladatokat! 

https://learningapps.org/10738393 

https://learningapps.org/10738519 

Ha kész vagy egy feladattal, nyomj a pipára!  

Ha a feladatot megoldottad egy jelszót kapsz és egy kérdést. Írd le ezeket! 

 

Testnevelés 

Kardió tabata edzés 

https://www.youtube.com/watch?v=NVmYLV62zRY   

 

Osztályfőnöki 

Értékeld pár mondatban a digitális oktatásban való munkádat! Írd le, hogy mi okozott 

nehézséget! Mennyi időt fordítasz tanulásra, van-e valaki, aki segít, és szeretnél-e már 

iskolába jönni? Ha kész vagy a kis fogalmazásoddal, fotózd le, és küldd el! 

 

 

https://learningapps.org/10738393
https://learningapps.org/10738519
https://www.youtube.com/watch?v=NVmYLV62zRY


Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: János vitéz 15-16. fejezet – (Tankönyv 138. oldal) 

 

1. Nyissátok ki az irodalom tankönyvet a 113. oldalon! Hallgassátok meg a János vitéz 15. 

és 16. fejezetét! Közben kövessétek a tankönyvben a szöveget! A hangoskönyvet az 

alábbi linken találjátok meg: 

 
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/16-janosvitez-15-enek.mp3 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/17-janosvitez-16-enek.mp3 

 

2. Olvassátok végig figyelmesen a tankönyvből a két fejezetet!  

 

Tk. 138. oldal 

      3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az általam írt vázlatot! 

János vitéz 15-16. fejezet 

Szereplők: Jancsi, francia királylány, francia király, hajókormányos 

Helyszín: francia király palotája, kikötő, tenger 

Tartalom:  

A francia király egy zsák arannyal jutalmazza János vitézt, és útjára bocsátja. 

János vitéz elbúcsúzik, és hajóra száll. 

A hajón Iluskára és jövőjükre gondol: „Egymás párja leszünk, boldogok, 

gazdagok:” 

A hajó kormányosa közelgő viharra figyelmeztet: „Piros az ég alja: aligha szél 

nem lesz.” 

 

4. Oldjátok meg az alábbi linken talált feladatokat! 

 

https://wordwall.net/hu/resource/11141935/pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor-

j%C3%A1nos-vit%C3%A9z-tartalom-14-16-fejezet 

 

https://learningapps.org/view8812327 

 

      https://learningapps.org/view4313798  

 

 

Házi feladat:  

A tk. 138. oldaláról másoljátok le a füzetbe a lap alján lévő számozott 

szómagyarázatokat! 

 

 

 

Class: 5.a 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/16-janosvitez-15-enek.mp3
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/17-janosvitez-16-enek.mp3
https://wordwall.net/hu/resource/11141935/pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor-j%C3%A1nos-vit%C3%A9z-tartalom-14-16-fejezet
https://wordwall.net/hu/resource/11141935/pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor-j%C3%A1nos-vit%C3%A9z-tartalom-14-16-fejezet
https://learningapps.org/view8812327
https://learningapps.org/view4313798


Subject: Hungarian literature 

Topic: John the Knight 15-16. Chapter - (Textbook page 138) 

1. Open the literature textbook on page 113. Listen to John 15: 16. In the meantime, follow the text 

in the textbook. You can find the audiobook at the following link: 

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/16-janosvitez-15-enek.mp3  

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/17-janosvitez-16-enek.mp3  

2. Read the two chapters carefully from the textbook. 

Tk. Page 138 

      3. Copy the sketch I wrote into the literature booklet. 

János vitéz 15-16. fejezet 

Szereplők: Jancsi, francia királylány, francia király, hajókormányos 

Helyszín: francia király palotája, kikötő, tenger 

Tartalom:  

A francia király egy zsák arannyal jutalmazza János vitézt, és útjára bocsátja. 

János vitéz elbúcsúzik, és hajóra száll. 

A hajón Iluskára és jövőjükre gondol: „Egymás párja leszünk, boldogok, 

gazdagok:” 

A hajó kormányosa közelgő viharra figyelmeztet: „Piros az ég alja: aligha szél 

nem lesz.” 

 

 
4. Solve the tasks found in the link below. 

https://wordwall.net/en/resource/11141935/pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor-j%C3%A1nos-

vit%C3%A9z-content-14-16-chapter  

https://learningapps.org/view8812327  

 https://learningapps.org/view4313798  

 

Osztály: 5.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Ének 

Téma: Húsvét 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.16. 

For the pupils who don't speak hungarian: copy the following text - Húsvéti köszöntő  

 

1. feladat:  

 Néhány napja volt Húsvét. Olvassátok el az alábbi ismertetőt erről az ünnepről!  

https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/16-janosvitez-15-enek.mp3
https://mek.oszk.hu/08700/08789/mp3/17-janosvitez-16-enek.mp3
https://wordwall.net/en/resource/11141935/pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor-j%C3%A1nos-vit%C3%A9z-content-14-16-chapter
https://wordwall.net/en/resource/11141935/pet%C5%91fi-s%C3%A1ndor-j%C3%A1nos-vit%C3%A9z-content-14-16-chapter
https://learningapps.org/view8812327
https://learningapps.org/view4313798


 

 

2. feladat:  

 Másold le az alábbi népdal kottáját! Szótagolva írd le a szövegét a kottába, a 

hangjegyek alá, 1. versszakkal ! 

  

 

 


