
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Egyenlőtlenségek - Desigualdades - Inequalities 

Időpont: 04.26. hétfő 

Feladatok: 

8:00-kor csatlakozzatok az online órához! https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

 

Órai munka: (50 pont)  

Oldjátok meg a feladatokat a füzetedben! Ha kész, fotózzátok le, majd és küldd vissza a Google Classroomba! 

Okostankönyv: https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6/lecke_03_014 

 

Házi feladat: (25 pont)  

Munkafüzet 91. oldal 1., 2. feladat 

Oldjátok meg a feladatokat! Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomba! 

 

Szorgalmi feladata (10 pont): 

Tankönyv 124. oldal 1. feladat 

 

Ha nem értetted az anyagot, akkor nézd meg a videókat! 

https://www.youtube.com/watch?v=H9r42FRJLrI 

https://www.youtube.com/watch?v=CkVXbU-PNRs (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=8N6SBxNTqrk (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=jrWmqEJjhLY (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=0X-bMeIN53I (english) 

 

Jó munkát!  

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf 

 

 

Órai munka 

Írjátok le a füzetbe az alábbiakat!  

Escriba lo siguiente en el folleto. - Write the following in the booklet. 

 

2021.04.26.                                                                    109. óra 

Egyenlőtlenségek 

Desigualdades - Inequalities 

 

https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6/lecke_03_014
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Az egyenlőtlenség jelölésére korábban már használtuk a kisebb (<), kisebb vagy egyenlő (≤), nagyobb (>) és a 

nagyobb vagy egyenlő (≥) jeleket. 

Például: 2 < 5;   5 ≤ 5;   𝑥 > 2;   𝑥  ≥  2. 

Most egyenletek helyett egyenlőtlenségeket fogunk megoldani a lebontogatás módszerével. 

Anteriormente hemos utilizado el más pequeño (<), Menos que o igual a (≤), más grande (>) y mayor o igual a (≥) 

señales. 

Por ejemplo 2 < 5; 5 ≤ 5;   𝑥 > 2;   𝑥 ≥ 2. 

Ahora, en lugar de ecuaciones, resolveremos desigualdades mediante el método de descomposición. 

We have previously used the smaller (<), less than or equal to (≤), bigger (>) and greater than or equal to (≥) signals. 

For example 2 <5;   5 ≤ 5;   𝑥 > 2;   𝑥 ≥ 2. 

Now, instead of equations, we will solve inequalities by the method of decomposition. 

Tankönyv 123. oldal 1. példa 

Gergő elektromos gitárra gyűjt. Interneten kinézett egy akciós hangszert: még fél évig 50 400 Ft-ért megvehető. 

Mostanáig 37 000 Ft-ot gyűjtött össze, és havi 2500 Ft-os zsebpénzét teljes egészében erre teszi félre. 

Összegyűlik fél év alatt a szükséges összeg? 

Gergő colecciona en una guitarra eléctrica. Buscó un instrumento de descuento en Internet: se puede comprar 

durante otro medio año por 50.400 HUF. Hasta ahora, ha recaudado 37.000 HUF y está reservando su dinero 

de bolsillo mensual de 2.500 HUF por completo para esto. ¿Se cobrará la cantidad requerida en medio año? 

Gergő collects on an electric guitar. He looked out for a discount instrument on the Internet: it can be bought 

for another half a year for 50,400 HUF. So far, he has collected HUF 37,000 and is setting aside his monthly 

HUF 2,500 pocket money for this purpose. Will the required amount be collected in half a year? 

 Jelenleg 

Actualmente 

Currently 

1 hónap  

1 mes  

1 month 

2 hónap  

2 meses  

2 months 

3 hónap 

3 meses  

3 months  

4 hónap  

4 meses  

4 months 

5 hónap 

5 meses  

5 months  

6 hónap 

6 meses  

6 months  

Gergő 

pénze 
       

  

Számítsuk ki egyenlőtlenséggel, hogy mennyi idő alatt gyűlik össze a pénz! 

Calcula con desigualdad cuánto tiempo tarda el dinero en acumularse. 

Jelöljük x-szel a hónapok számát!  

Sea x el número de meses. 

Hónapok száma: x 

Zsebpénze havonta 2500 Ft-tal nő, x hónap alatt 2500 ⋅ x. 

Su dinero de bolsillo aumenta en 2,500 HUF por mes en 

x meses 2500 ⋅ x. 

Megtakarított pénze: 37 000 + 2500 ⋅ x 

Kérdés: hány hónap múlva lesz a megtakarítás elegendő, 

vagyis 50 400 Ft, vagy annál több? Egyenlőtlenséggel 

felírva: 

Nuestra pregunta: ¿en cuántos meses los ahorros, es 

decir, 50,400 HUF o más? Escorito con desigualdad: 

37 000 + 2500 ⋅ x ≥ 50 400 

 

A lebontogatás módszerét alkalmazzuk. - Se utiliza el método de descomposición. 

37 000 + 2500 ⋅ x ≥ 50 400 



 

 

 

 

 

 

 

Gergő pénze legalább 6 hónap alatt éri el a gitár árát, de megveheti 7, 8, ... hónap múlva is. 

Az egyenlőtlenség megoldása: 6, 7, 8, ...  →  6 ≤  x 

El dinero de Gergő alcanzará el precio de la guitarra en al menos 6 meses, pero también puedes comprarla en 7, 8, ... 

meses. 

Resolviendo la desigualdad: 6, 7, 8,…  →  6 ≤  x 

𝟐𝟓𝟎𝟎 ∙ 𝒙 + 𝟑𝟕 𝟎𝟎𝟎 

𝟓𝟎 𝟒𝟎𝟎 

𝟐𝟓𝟎𝟎 ∙ 𝒙 

𝟏𝟑 𝟒𝟎𝟎 

𝒙 

𝟓, 𝟑𝟔 

∙ 𝟐𝟓𝟎𝟎 + 𝟑𝟕 𝟎𝟎𝟎 

: 𝟐𝟓𝟎𝟎 − 𝟑𝟕 𝟎𝟎𝟎 

≥
 

≥
 

≥
 

          
 



1. Oldd meg a következő egyenlőtlenségeket az egész számok halmazán! -  ¡Resuelve las siguientes 

desigualdades en el conjunto de números enteros! 

a) 𝟓 · 𝒙 − 𝟏𝟓 ≥ 𝟎 

I. Próbálkozással - Intento:  

x 𝟔 𝟓 𝟒 𝟑 𝟐 𝟏 

𝟓 · 𝒙
− 𝟏𝟓 

      

 

II. Lebontogatással - Con descomposición: 

 

 

 

 

 

𝟓 · 𝒙 − 𝟏𝟓 ≥ 𝟎 /+ 15 

 

1. Oldd meg a következő egyenlőtlenségeket az egész számok halmazán! -  ¡Resuelve las siguientes 

desigualdades en el conjunto de números enteros! 

b) 𝟑 · 𝒙 + 𝟏𝟏 ≤ 𝟓 

I. Próbálkozással - Intento:  

x 𝟏 𝟎 −𝟏 −𝟐 −𝟑 −𝟒 

𝟑 · 𝒙
+ 𝟏𝟏 

𝟑 · 𝟏 + 𝟏𝟏
= 

= 𝟏 + 𝟏𝟏
= 𝟏𝟒  

𝟑 · 𝟎 + 𝟏𝟏
= 

= 𝟎 + 𝟏𝟏
= 𝟏𝟏  

𝟑 · (−𝟏)
+ 𝟏𝟏 = 

= −𝟑
+ 𝟏𝟏
= 𝟖  

𝟑 · (−𝟐)
+ 𝟏𝟏 = 

= −𝟓
+ 𝟏𝟏
= 𝟓 ✓ 

𝟑 · (−𝟑)
+ 𝟏𝟏 = 

= −𝟗
+ 𝟏𝟏
= 𝟐 ✓ 

𝟑 · (−𝟒)
+ 𝟏𝟏 = 

= −𝟏𝟐
+ 𝟏𝟏
= −𝟏 ✓ 

 

 

II. Lebontogatással - Con descomposición: 

 

 

 

 

 

𝟑 · 𝒙 + 𝟏𝟏 ≤ 𝟓 /−𝟏𝟏 

 

 

≥
 

 

 

 
 

 

 

 
 

≥
 

≥
 

 

 

≤
 

 

 

 
: 𝟑 

 

 

 
 

≤
 

 ≤
 

 



1. Oldd meg a következő egyenlőtlenségeket az egész számok halmazán! -  ¡Resuelve las siguientes 

desigualdades en el conjunto de números enteros! 

c) 𝟏𝟒 − 𝟒 · 𝒙 < 𝟏𝟎 

I. Próbálkozással - Intento:  

x  𝟎 𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 

𝟏𝟒
− 𝟒 · 𝒙 

      

 

 

II. Lebontogatással - Con descomposición: 

 

 

 

 

 

 

 

A relációs jel megfordul, ha negatív számmal szorzunk vagy osztunk. 

La señal relacional se invierte cuando se multiplica o se divide por un número negativo. 

 

6.a Angol – 2. csoport________________________________________ 
április 26. hétfő 

Az óra témája: Kulturális ismeretek 1. 

 
Kedves Tanuló! 
Online lesson: Meet – Ápr. 26. hétfő 12:00 
Ha nem tudsz kapcsolódni, oldd meg az alábbi feladatokat! 
1. Tankönyv 72. oldal: 

Olvasd el és hallgasd meg a szöveget! (Page 72, Exercise 1a) 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu  

2. Írd ki az ismeretlen szavakat a szótárfüzetedbe és tanuld meg! 
be born – születik,   

 country – ország, 
 Scotland – Skócia, 

difficult  -nehéz, 

𝟏𝟒 − 𝟒 · 𝒙 < 𝟏𝟎 /−𝟏𝟒 

−𝟏𝟒  −𝟏𝟒  

−𝟒 · 𝒙 < −𝟒 /: (−𝟒) 

               ∶
(−𝟒) 

 
: (−𝟒)  

𝒙 > −𝟏 /: (−𝟓) 

 

 

<
 

 

 

 
 

 

 

 
 

>
 

>
 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu


 language – nyelv, 
 luckily – szerencsére, 
 Chinese – kínai, 
 national – nemzeti, 
 African – afrikai, 
 Indian – indiai, 

 Spanish – spanyol, 
 Turkey – Törökország, 
 Turkish – török, 

English-speaking – angol nyelvű, 
angolul beszélő 

 European – európai  
3. Fordítsd magyarra az 1. részt a füzetedbe! 
   Lesson 79   26/04 

Gabi Edinburgben él Skóciában. …. 
Visszaküldés: szótárfüzet és füzet – Április 27. kedd 16:00  Classroom vagy kgabriella@vmaibp.hu  
 
¡Querido estudiante! 
Lección online: Meet – Abr 26, 12:00 
Si no puede conectarse, ¡resuelva las siguientes tareas! 
1. Libro de texto (Tankönyv), página 72: 

¡Lee y escucha el texto! (Page 72, Exercise 1a) 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=en&selLanguage=en  

2. Escriba las palabras desconocidas en su diccionario y apréndalas. 
be born – születik,   

 country – ország, 
 Scotland – Skócia, 
 difficult  -nehéz, 
 language – nyelv, 
 luckily – szerencsére, 
 Chinese – kínai, 
 national – nemzeti,  

African – afrikai, 

 Indian – indiai, 
 Spanish – spanyol, 
 Turkey – Törökország, 
 Turkish – török, 

English-speaking – angol nyelvű, 
angolul beszélő 

 European – európai  
 
 

 
3. Traduzca la Parte 1 a su folleto. 

Lesson 79   26/04 
Gabi Edinburgben él Skóciában. …. 

Reverso: diccionario y folleto - Martes 27 de abril 16:00 Classroom o kgabriella@vmaibp.hu  
 
 
 

Tantárgy: Történelem 
Téma: A középkori Magyarország bukása 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 04.26. 

 

Írd be a füzetbe az alábbi vázlatot és oldd meg a kiadott feladatokat! 

 

     62. óra      04.26. 

       A középkori Magyarország bukása 

(1sor kimarad) 

II. Ulászló halála után 10 éves fia, II. Lajos (1516-1526) lett a magyar király 

− gyenge királyi hatalom: király helyett bárók kormányoznak 

− üres kincstár 

− végvárak romló állapotban 

Török támadások: 

mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=en&selLanguage=en
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


I. Szulejmán szultán parancsára a török újra Magyarország felé kezdett terjeszkedni 

− 1521. Nándorfehérvár 2. ostroma – a vár elesik – nyitva az út Buda felé 

− 1526. újabb török hadjárat indul Magyarország ellen I. Szulejmán szultán vezetésével 

A mohácsi csata: 1529. augusztus 29. (KTA 28. o.) 

Törökök: 

− Szulejmán szultán személyes vezérletével 

− 60 000 török katona 

Magyarok: 

− Tomori Pál esztergomi érsek vezetésével Mohácsnál 

− 25 000 magyar katona 

− Szapolyai János vezetésével 

− 10 000 magyar katona várakozik a Tiszántúlon 

súlyos magyar vereség 

okai: 

− a 1514. parasztháború veszteségeket okozott az országnak 

− a királyi hatalom végletesen meggyengült 

− az ország nem számíthatott külső segítségre 

− rossz hadszíntér és stratégiaválasztás 

következmény: 

− király és a nemesség nagy része meghal   nincs vezetője az országnak 

− 15.000 halott 

− ország védtelenül áll a török hadsereg előtt 

− Szulejmán elfoglalta Budát és kirabolta, de utána elhagyja a Magyar Királyságot 

 

Oldd meg az alábbi linken a feladatokat: 

A mohácsi csata Brodarics István leírásában  

A mohácsi csata  

A mohácsi csata: a szemben álló felek 

A mohácsi vész: ki kicsoda? 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_008 

 

 

Mohács utáni évek: 

− széthúzás, rendkívül rendezetlen viszonyok 

− kettős királyválasztás: 1526 

1. Szapolyai János (1526-1540) 

• erdélyi vajda, az ország egyik leggazdagabb főura 

• a nemesek nagy része támogatta 

2. Habsburg Ferdinánd I. Ferdinánd (1526-1564) 

• osztrák király, V. Károly öccse 

• egy főúri csoport támogatta 

 

− belháború a két király között 

− az ország két részre szakadt: I. Ferdinánd és I. János területeire 

− 1532: török hadjárat Bécs ellen 

Kőszeg ostroma 

− Magyarország a Habsburg és az Oszmán Birodalom hadszíntere lett 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_008


− magyar célok: a kettéosztottság megszüntetése és összefogás a török ellen  

− 1538 Váradi béke: egyezség a két király között 

• megosztoztak az országon 

• ha Szapolyai örökös nélkül hal meg, a teljes ország Ferdinándé lesz 

− 1540: Szapolyai János halála  fiát, János Zsigmondot mégis megkoronázták 

− a gyermek gyámja, Fráter György, segítséget kért a szultántól Ferdinánd ellen 

− Ferdinánd király megpróbálja megszerezni az egész ország területét 

Buda elfoglalása: 1541 

− szultán megérkezik, és csellel elfoglalja Budát 

− Az ország három részre szakad 

A három részre szakadt ország 

Nézd meg a KTA 28. o. Magyarország három részre szakadása térképet 

Terület neve Királyi Magyarország Török Hódoltság Erdély és a Tiszántúl 

Elhelyezkedés nyugati és az északi 

területek 

a középső rész a keleti részek  

kialakult az Erdélyi 

Fejedelemség 

Központ Pozsony Buda Gyulafehérvár 

Uralkodó I. Ferdinánd (Habsburg 

király) 

szultán uralkodott 

helytartója: a budai 

pasa 

 

erdélyi fejedelem 

Szapolyai özvegye, 

Izabella és II. János 

uralkodott 

török függésben volt 

a terület 

 

A következő órán teszt lesz 1437-1541 közötti időszakról tanultakból. 

 

Hf: 6. osztályos Tk. 32 – 35. o. olvasni, tanulni + füzet 

 Mf: 23/2., 3., 7.   24/9., 10., baglyos feladat 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 04.29. csütörtök 18.00 óráig a Classroomba! 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

 

Escriba el siguiente esquema en húngaro en el folleto y resuelva las tareas publicadas. 

     

     62.      04.26. 

   La caída de la iglesia de Hungría 

 (1 fila omitida) 

Tras la muerte de Ulászló II, su hijo de 10 años, el rey Juan Pablo II, murió. Luis (1516-1526) 

se convirtió en rey de Hungría 

• débil poder real: los barones gobiernan en lugar de reyes 

• tesorería vacía 

• terminales en estado de deterioro 

Ataques turcos: 

A instancias del sultán Suleiman I, los turcos comenzaron Hungría al norte 

• 1521. Asedio de Nándorfehérvár 2 – el castillo cae – el camino a Buda está abierto 

• 1526. Se lanza otra campaña turca contra Hungría, dirigida por el sultán Suleiman I 

Batalla de Mohács: 29 de agosto de 1529 (KTA p. 28) 



Turcos: 

• Bajo el liderazgo personal del sultán Suleiman 

• 60.000 soldados turcos 

Húngaros: 

• Dirigido por Pál Tomori, Arzobispo de Esztergom, en Mohács 

• 25.000 soldados húngaros 

• Dirigido por János Szapolyai 

• 10.000 soldados húngaros esperando en tisza 

Resuelva las tareas en el siguiente enlace: 

• Armas de los campesinos 

• La guerra campesina de György Dózsa 

• Tambores, tambores - Ii. Reinado de Ulászló 

dura derrota húngara 

Causas: 

• la Guerra Campesina de 1514 causó pérdidas al país 

• el poder real se ha debilitado gravemente 

• el país no podía contar con asistencia externa 

• pobre teatro de guerra y elección de estrategia 

Consecuencias: 

• el rey y la mayor parte de la nobleza   no mueren ningún líder del país 

• 15.000 muertos 

• el país está desprotegido por el ejército turco 

• Suleiman tomó Buda y le robó, pero luego dejó el Reino de Hungría 

 

Resuelva las tareas en el siguiente enlace: 

La batalla de Mohács en la descripción de István Brodarics  

Batalla de Mocha  

La batalla de Mocha: los partidos opuestos 

El desastre de Mocha: ¿quién es quién? 

 
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_008 

 

Años después de Mohács: 

− desunión, condiciones extremadamente inestables 

− Selección doble rey: 1526 

 1. János Szapolyai (1526-1540) 

• Transylvanian Voivode, uno de los señores más ricos del país 

• la mayoría de los nobles apoyaron 

 2. Ferdinand HabsburgO Fernando I (1526-1564) 

• Rey de Austria, hermano menor de Carlos V 

• apoyado por un grupo de señores 

 

− guerra interna entre los dos reyes 

− el país se divide en dos partes: Fernando I y Juan I 

− 1532: Campaña turca contra Viena 

Asedio de El Stonecutter 

− Hungría se convirtió en el teatro de la guerra de los Imperios de los Habsburgo y Otomanos 

− Objetivos húngaros: acabar con la división y unirse contra los turcos  

− 1538 Paz de Varadi: acuerdo entre los dos reyes 

− compartido en todo el país 

− si Szapolyai muere sin heredero, todo el país se convierte en el 

− • 1540: La muerte del hijo de János Szapolyai   Zsigmond János, fue coronada 

− el tutor del niño, György Fráter, pidió ayuda al Sultán contra Fernando 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_008


− El rey Fernando intenta apoderarse del territorio de todo el país 

Ocupación de Buda: 1541 

• Sultan llega y toma Buda por artimaña 

• El país se divide en tres partes 

El país dividido en tres partes 

Echa un vistazo a KTA p. 28. Mapa dividido de tres partes de Hungría 
Terület neve 

Nombre del área 

Királyi 

Magyarország 

Török Hódoltság Erdély és a Tiszántúl 

Elhelyezkedés 

ubicación 

nyugati és az északi 

területek 

a középső rész a keleti részek  

kialakult az Erdélyi 

Fejedelemség 

Központ centro Pozsony Buda Gyulafehérvár 

Uralkodó 

gobernante 
 

I. Ferdinánd 

(Habsburg király) 

szultán uralkodott 

helytartója: a budai 

pasa 

 

erdélyi fejedelem 

Szapolyai özvegye, 

Izabella és II. János 

uralkodott 

török függésben volt 

a terület 

 

La siguiente clase será una prueba de lo que aprendimos de 1437 a 1541. 

 

lección: 6.libro 32-35 o. (corte renacentista) leer, aprender + folleto 

  Mf: 23/2., 3., 7.   24/9., 10., tarea de búho 

  

Sube la imagen del boceto y el libro de trabajo en el folleto al Classroom a las 18.00 horas del 

Jueves 04.29. 

 

 

Tantárgy: Magyar nyelv 
Téma: A kérdő és a mutató névmás  

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 04.26. 

 

A füzetedbe dolgozz! 

     51. óra      04.26. 

   A kérdő és a mutató névmás 

(1 sor kimarad) 

Kérdő névmás 

A kérdő névmásokkal a mondatokban szereplő tárgyakra, élőlényekre, dolgokra vagy 

mennyiségekre kérdezünk rá. 

Kérdő névmások: 

a) főnévi 

- tőszavakkal ki? mi? melyik? 

- toldalékos alakkal kit? mit? kihez? kiről? kinél? kivel? stb. 

b) melléknévi milyen? mekkora? miféle? melyik? 

c) számnévi hány? mennyi? hányadik? 



 

Oldd meg az alábbi linken A kérdő névmás című feladatot: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_029 

 

Mutató névmás 

A mutató névmásokkal a mondatokban szereplő tárgyakra, élőlényekre, dolgokra vagy 

mennyiségekre mutatunk rá. 

Mutató névmások: 

a) főnévi 

- tőszavakkal az (távolra mutat) 

  ez (közelre mutat) 

- toltalékos alakkal: azt, ezt, abban, ebben, arról, erről stb 

b) melléknévi 

milyen? ilyen, olyan, ugyanilyen, ugyanolyan 

mekkora? ekkora, akkora 

miféle? efféle, afféle 

c) számnévi 

hány? mennyi? ennyi, annyi, ugyanennyi, ugyanannyi 

 

Oldd meg az alábbi linken A mutató névmás helyesírása és A mutató névmások 

táblázatban című feladatokat: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031 

 

Hf:   Tk. 79-81. o.   olvasni tanulni + füzeti vázlat 

  Mf. 106/6.     108/9-10.    109/12. 

 

A vázlatot, a feladatokat és munkafüzetet fényképezd le és töltsd fel a Google Classroomba 04. 

26-án hétfőn 18.00 óráig! 

 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

 

Anota el boceto en húngaro 

     51. óra      04.26. 

   Pronombre de interrogador y puntero 

(1 fila omitida) 

Pronombre de preguntas 

Con pronombres cuestionables, preguntamos sobre objetos, seres vivos, cosas o cantidades en 

oraciones. 

Pronombres de preguntas: 

(a) infinra 

- con una palabra de mosto? ¿Qué? 

- con una figura de apego? ¿Qué? ¿quien? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién? etc. 

(b) adjetivo qué? ¿Cuánto? ¿De qué tipo? ¿cuál? 

(c) número numérico? ¿Cuánto? ¿Cuántos? 

 

Resuelva el pronombre del interrogador en el siguiente enlace: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_029 

 

Pronombre puntero 

Los pronombres puntuales apuntan a objetos, seres vivos, cosas o cantidades en oraciones. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_029
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_029


Pronombres de puntero: 

(a) infinra 

- con las palabras "muy lejos") 

  esto (primer plano) 

- con una figura empujada: que, esto, que, esto, acerca de, sobre, etc. 

(b) adjetivo 

¿Qué? tal, tal, lo mismo, lo mismo 

¿Cuánto? es tan grande, es tan grande 

¿De qué tipo? tal tipo de 

(c) numérico 

¿número? ¿Cuánto? eso es todo, eso es todo, la misma cantidad, la misma cantidad 

 

En el siguiente vínculo, resuelva las tareas ortográficas del pronombre del puntero y los 

pronombres del puntero en la tabla: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031 

 

 

lección: libro p. 79-81. leer para aprender + boceto de folleto 

  Mf. 106/6.     108/9-10.    109/12. 

 

Fotografía el boceto, las tareas y el libro de trabajo y súbelo a Google Classroom antes de las 

18:00 del lunes a las 04.26. 

 

 

Testnevelés 

6.a 

Egyszerű feladatok mosdófellépővel 

https://www.youtube.com/watch?v=S_dZzHIX3z8&t=20s 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_6/lecke_03_031
https://www.youtube.com/watch?v=S_dZzHIX3z8&t=20s


Test 1 

A válaszokat füzetbe is lehet írni, csak olvasható legyen. 

 

 

 

 

Unit 1 Name:____________________________ Mark: ___/50 

   2 Read about the White family. Correct 

the mistakes in the sentences. 

David White is our Geography teacher. He likes 

his job very much, but Mary, his wife, doesn’t 

like her job. She’s a Maths teacher in our 

school. She doesn’t like her job because some 

students don’t like her subject. Some students 

in my class don’t like Geography, either. I think 

it’s interesting, but I prefer History.  

Mr and Mrs White’s daughter, Zoe, is in my 

class. She says that her dad helps at home. He 

sometimes does the shopping and takes out the 

recycling, and he always feeds the cat. He often 

cooks dinner, too. Zoe usually loads the 

dishwasher and vacuums the floor. Mr White 

never cleans the car because his son, Andy, 

does it.  

The Whites have got a dog called Flint. He’s 

very big and friendly. Andy always gets up early 

and takes Flint for a walk before school. I often 

ask my parents for a dog, but they always say 

no because we live in a flat. The Whites have 

got a big garden. I think Zoe is very lucky 

because she’s got two pets! 

Mary likes her job very much. 

Mary doesn’t like her job (very much).________ 

1 Mr White never does the shopping. 

 ___________________________________ 

2 Zoe always feeds the cat. 

 ___________________________________ 

3 Andy never cleans the car. 

 ___________________________________ 

4 Andy always takes the dog for a walk after 

school. 

 ___________________________________ 

5 The Whites have got one pet. 

 __________________________________ 

 _____ 10 

3 One of the sentences is incorrect. Identify 

the incorrect sentence and write it correctly. 

A I don’t do my homework in bed. 

B My friend doesn’t like tennis. 

C My mum don’t watch sport on TV. 

C My mum doesn’t watch sport on TV. 

1 A Tom doesn’t likes sport. 

 B My sister doesn’t live on the seventh floor. 

 C We don’t play football at school. 

 __________________________________ 

2 A Harry and I don’t walk to school. 

B My brother doesn’t lives in Madrid now. 

C We don’t go swimming on Monday  

  mornings. 

 __________________________________ 

3 A Mary doesn’t goes to school on  

  Wednesdays. 

 B Tom’s dad doesn’t teach Maths. 

 C They don’t go swimming in the evening. 

 __________________________________ 

4 A Steve and Tom doesn’t go to bed early. 

 B I don’t play computer games. 

 C I don’t go to the cinema after school. 

 __________________________________ 

5 A I have a violin lesson on Tuesday evenings. 

 B They don’t do their homework in the  

  morning. 

 C Sarah don’t do her homework before  

  dinner. 

 __________________________________ 

 _____ 5 

4 Complete the questions with the verbs in 

brackets. Use the present simple. 



Test 1 

A válaszokat füzetbe is lehet írni, csak olvasható legyen. 

 

 

 

 

A Do you take____ [you / take] the bus to 

 school? 

B Yes, I do. 

1 A What time ____________ [the bus /  

  leave] in the morning? 

 B At quarter past eight. 

2 A Where ____________ [it / stop]? 

 B It stops outside my house. 

3 A ____________ [school / start] at nine  

  o’clock? 

 B No, it starts at quarter to nine. 

4 A ____________ [you / have] lunch at  

  school?  

 B Yes, I do. 

5 A When ____________ [you / do] your 

  homework?  

 B I do it after dinner.  

 _____ 5 

5 Look at the chart and write sentences about 

Mary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 She sometimes forgets someone’s birthday. 

1 ___________________________________ 

2 ___________________________________ 

3 ___________________________________ 

4 ___________________________________ 

5 ___________________________________ 

 _____ 5 

6 Write the months. 

 the fifth month  May___________________ 

1 the second month ____________________ 

2 the eighth month _____________________ 

3 the tenth month ______________________ 

4 the fourth month  _____________________ 

5 the twelfth month _____________________ 

 _____ 5 

7 Match verbs 1–5 with phrases A–F. 

 set E  3 cook  

     
1 take   4 vacuum  

     
2 load   5 tidy  

A the dog for a walk D your room 

B the floor E the table 

C the dishwasher F the dinner 

 _____ 5 

8 Look at the pictures and complete the 

dialogue. 

   

   

Rob Do you sometimes  

  take the / my dog for a walk ? 

Sue No, I don’t. But I often (1) ___________.  

Rob Do you help in the house?  

Sue Yes, I usually (2) ___________ for 

dinner, and I sometimes  

(3) ___________ after dinner. 

Rob What do you do on Saturdays? 

Sue In the morning I usually (4) ___________ 

and (5) ___________. 

 _____ 5 

 

 

Határidő : április 29. 


