
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Toldi 12. ének (Tankönyv: 154-160. oldal) 

 

1. Ismétlésként oldjátok meg a következő feladatokat!  

https://learningapps.org/watch?v=pt3cckoia20   

https://learningapps.org/watch?v=pijwmbd3320  

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 154. oldalon! Hallgassátok meg figyelmesen a Toldi 12. 

énekét! Közben kövessétek és olvassátok némán ti is a szöveget!  Az anyagot az alábbi 

linken találjátok: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=04r5BnNmvwc 

 

3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az ének rövid tartalmát! 

 

 

12. ének 

 

A király megparancsolta, hogy vezessék elé a cseh vitézt legyőző ismeretlen bajnokot. 

A király előtt felemelte sisakrostélyát, így mindenki láthatta, hogy Toldi Lőrinc fia a bajnok. 

A király ezután bemutatja a főuraknak Miklóst. Elmondja mindazt, amit György álnokságáról 

és a történtekről kiderített. 

György végképp megszégyenült. 

Miklósnak a király kegyelmet adott, és megparancsolta Györgynek, hogy mondjon le 

birtokrészéről testvére javára, és elzavarta az udvartól. 

Miklós azonban a birtokra nem tart igényt, ő csak vitéz szeretne lenni a király seregében. 

Ez a vágy beteljesedik, sőt legnagyobb örömére megjelenik édesanyja is, aki nagyon büszke 

fiára. 

György leköltözött a birtokra, Miklósból pedig híres vitéz vált. 

 

4. Oldjátok meg a következő feladatot! 

 

https://learningapps.org/watch?v=pg29sy9hk20  

 

Házi feladat: Az ének tartalmának ismerete. 

 

Clase: 6.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: La duodécima canción de Toldi (Libro de texto: páginas 154-160) 

https://learningapps.org/watch?v=pt3cckoia20
https://learningapps.org/watch?v=pijwmbd3320
https://www.youtube.com/watch?v=04r5BnNmvwc
https://learningapps.org/watch?v=pg29sy9hk20


1. Resuelva las siguientes tareas como repeticiones. 

https://learningapps.org/watch?v=pt3cckoia20 

https://learningapps.org/watch?v=pijwmbd3320 

2. Abra el libro de texto en la página 154. Escuche con atención la duodécima canción de Toldi. 

Mientras tanto, siga y lea el texto en silencio. Puede encontrar el material en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=04r5BnNmvwc 

3. Copie el contenido breve de la canción en el folleto de literatura. 

12. ének 

 

A király megparancsolta, hogy vezessék elé a cseh vitézt legyőző ismeretlen bajnokot. 

A király előtt felemelte sisakrostélyát, így mindenki láthatta, hogy Toldi Lőrinc fia a bajnok. 

A király ezután bemutatja a főuraknak Miklóst. Elmondja mindazt, amit György álnokságáról 

és a történtekről kiderített. 

György végképp megszégyenült. 

Miklósnak a király kegyelmet adott, és megparancsolta Györgynek, hogy mondjon le 

birtokrészéről testvére javára, és elzavarta az udvartól. 

Miklós azonban a birtokra nem tart igényt, ő csak vitéz szeretne lenni a király seregében. 

Ez a vágy beteljesedik, sőt legnagyobb örömére megjelenik édesanyja is, aki nagyon büszke 

fiára. 

György leköltözött a birtokra, Miklósból pedig híres vitéz vált. 

 

4. Resuelva el siguiente problema. 

https://learningapps.org/watch?v=pg29sy9hk20  

 

Clase: 6.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: La duodécima canción de Toldi (Libro de texto: páginas 154-160) 

Copie el contenido breve de la canción en el folleto de literatura. 

12. ének 

 

A király megparancsolta, hogy vezessék elé a cseh vitézt legyőző ismeretlen bajnokot. 

A király előtt felemelte sisakrostélyát, így mindenki láthatta, hogy Toldi Lőrinc fia a bajnok. 

A király ezután bemutatja a főuraknak Miklóst. Elmondja mindazt, amit György álnokságáról 

és a történtekről kiderített. 

György végképp megszégyenült. 

https://learningapps.org/watch?v=pg29sy9hk20


Miklósnak a király kegyelmet adott, és megparancsolta Györgynek, hogy mondjon le 

birtokrészéről testvére javára, és elzavarta az udvartól. 

Miklós azonban a birtokra nem tart igényt, ő csak vitéz szeretne lenni a király seregében. 

Ez a vágy beteljesedik, sőt legnagyobb örömére megjelenik édesanyja is, aki nagyon büszke 

fiára. 

György leköltözött a birtokra, Miklósból pedig híres vitéz vált. 

 

 

Class: 6.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: Toldi's 12th song (Textbook: pages 154-160) 

Copy the short content of the song into the literature booklet. 

12. ének 

 

A király megparancsolta, hogy vezessék elé a cseh vitézt legyőző ismeretlen bajnokot. 

A király előtt felemelte sisakrostélyát, így mindenki láthatta, hogy Toldi Lőrinc fia a bajnok. 

A király ezután bemutatja a főuraknak Miklóst. Elmondja mindazt, amit György álnokságáról 

és a történtekről kiderített. 

György végképp megszégyenült. 

Miklósnak a király kegyelmet adott, és megparancsolta Györgynek, hogy mondjon le 

birtokrészéről testvére javára, és elzavarta az udvartól. 

Miklós azonban a birtokra nem tart igényt, ő csak vitéz szeretne lenni a király seregében. 

Ez a vágy beteljesedik, sőt legnagyobb örömére megjelenik édesanyja is, aki nagyon büszke 

fiára. 

György leköltözött a birtokra, Miklósból pedig híres vitéz vált. 

 

 

Osztály: 6.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Ének 

Téma: Wolfgang Amadeus Mozart - Varázsfuvola 1I.  

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.23. 

 

Kedves Gyerekek! 



Húsvét előtt Mozartról és a leghíresebb operájáról, a Varázsfuvoláról volt szó. Nem lesz más 

dolgotok, mint meghallgatni a történetet, illetve a zenéből részleteket. Halász Judit 

előadásában hallhatjátok. Én nagyon szeretem ezt a felvételt. Igaz, egy "picit" "opera" és 

furcsa lesz a fületeknek, nem a megszokott énekhangok, zenei stílusok hallhatók benne. De 

kedves és vicces történet, komoly mondanivalóval. Üljetek le a családdal egy órára és 

pihenjetek! Lehet fotókat is erről készíteni :) Majd kap a család egy ötöst:)) Halász Judittal 

igazi kikapcsolódás lesz mindenkinek. Remélem.  

Utána írjátok le a szereplőket a füzetbe! 

Jó hétvégét! 

Eszter néni 

Íme a link:  

http://andymese.blogspot.com/2017/11/a-varazsfuvola-zenes-hangos-mese-halasz.html 

 

Angol 6.a 1 csop    2021. április 15. 

Nézd meg a videókat, akár többször is ! Watch the video. 

https://www.youtube.com/watch?v=SesCepncmJ8&ab_channel=EasyEnglish                  house work 

https://www.youtube.com/watch?v=VhSIXbxxJX8&ab_channel=ZanichellieditoreS.p.A.   household 

chores 

Írj ki néhány példamondatot a videóból fordítással együtt ! Gyakorold a szavak és mondatok kiejtését 

a videó hallgatása közben ! Write some example sentences from the video. 

Írd le a videókban lévő házimunkákat fordítással együtt ! Tanuld meg az új szavakat ! 

Határ idő: április 19. 

 

6.a Angol – 2. csoport________________________________________ 
április 15. csütörtök 
Az óra témája: Szövegértési feladat: Képregény 
 
Kedves Tanuló! 
Online lesson: Meet – csütörtök 11:00 
Ha nem tudsz kapcsolódni, dolgozz az alábbiak szerint: 
Dolgozz a füzetedben! 
   Lesson 75   15.04. 
Tankönyv 71.oldal:  
1. Olvasd el a szöveget! 
2. Állítsd sorrendbe a képeket! – Írd le a füzetbe! G, B, ….. 
3. Hallgasd meg a helyes sorrendet! (Page 71 Exercise 6c): 

http://andymese.blogspot.com/2017/11/a-varazsfuvola-zenes-hangos-mese-halasz.html
https://www.youtube.com/watch?v=SesCepncmJ8&ab_channel=EasyEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=VhSIXbxxJX8&ab_channel=ZanichellieditoreS.p.A


 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu  
4. Az ismeretlen szavakat írd ki a szótárfüzetedbe és tanuld meg!  

– segít a munkafüzet Szószedet része: 87.oldal 6D 
 
Visszaküldés: betűsor + szótárfüzet: Április 16. péntek 16 óráig: Classroom vagy 
kgabriella@vmaibp.hu  
 
 
Por Lucía y Andrés:  
¡Querido estudiante! 
Lección online: Meet – Abr 15, 11:00 
Si no puede conectarse, trabaje de la siguiente manera: 
Trabaja en tu cuaderno. 
   Lección 75    15.04. 
Página 71 del libro de texto (Tankönyv): 
1. ¡Lea el texto! 
2. Ordene las imágenes. - Escríbelo en el cuaderno. G, B, ..... 
3. Escuche el orden correcto. (Page 71 Exercise 6c) 
 https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu  
4. Escriba palabras desconocidas en su folleto del diccionario y aprenda.  

– ayuda con la sección Sycabulary del libro de trabajo: página 87 6D 
 
Devolución: barra de letras + folleto del diccionario: Viernes 16 de abril hasta las 4 p.m.: Classroom o 
kgabriella@vmaibp.hu  
  
 

6. o. Rajz  

Vers illusztráció: 

A két vers közül választhattok: 

 

Arany János: A tudós macskája 

https://www.youtube.com/watch?v=vm1fe6Qu5uI  

Arany János: A rab gólya 

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

 

 

Méret: A/4 rajzlap 

Eszköz: Bármilyen színes eszközzel: színes ceruza, vízfesték, filctoll, 

A/4 es méretben 1 papíron 

Vegyes technikát is használhattok. Több eszközt is használhatsz egy papíron, pl: 

vízfesték és toll, filctoll. 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=hu&selLanguage=hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=vm1fe6Qu5uI
https://www.youtube.com/watch?v=KSmq_iVixtc


Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Felmérő - algebrai kifejezések  

Időpont: 04.15. csütörtök 

Feladatok: 

 

Órai munka: Felmérő (60 pont) 

Oldd meg a feladatokat! Ha kész, fotózd le, majd és küldd vissza a Google Classroomba! 

A feladatok szövegét nem kell leírnod, csak a megoldásokat! 

 

Házi feladat: nincs 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=nAX1QkcUImA 

https://www.youtube.com/watch?v=pUfQ1kCuRjY (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=u30X8HsG1Ow (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=nARfQA8Vz6c (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=7Qxyf-VvnPs (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 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nAX1QkcUImA
https://www.youtube.com/watch?v=pUfQ1kCuRjY%20
https://www.youtube.com/watch?v=u30X8HsG1Ow%20
https://www.youtube.com/watch?v=nARfQA8Vz6c%20
https://www.youtube.com/watch?v=7Qxyf-VvnPs%20
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf
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. 

A feladatok szövegét nem kell leírnod, csak a megoldásokat! 

No tienes que describir el texto de las tareas, ¡solo las soluciones! 

You don't have to describe the text of the tasks, just the solutions! 

 

2021.04.15.                                                                                   Felmérő - algebrai kifejezések 

Prueba - expresiones algebraicas - Test - algebraic expressions 

 

1. A Bell-Efon társaságnál a telefon előfizetési díja 1500 Ft havonta.  

Hálózaton belül percenként 30 Ft-ért, hálózaton kívül percenként 40 Ft-ért beszélhetünk. Töltsd ki ezek alapján a táblázatot! 

/11 pont 

 En Bell-Efon, la tarifa de suscripción telefónica es de HUF 1500 por mes.  

Podemos hablar por HUF 30 por minuto dentro de la red y por HUF 40 por minuto fuera de la red. ¡Complete la tabla en base a estos! 

 

 At Bell-Efon, the phone subscription fee is HUF 1,500 per month.  

We can speak HUF 30 per minute within the network and HUF 40 per minute outside the network. Fill in the table based on these! 

 

   

 

Hónap 

Mes 

Month 

Hálózaton belüli 

hívások (perc) 

Dentro de la red 

llamadas (minutos) 

Within the network 

calls (minutes) 

Hálózaton kívüli 

hívások (perc) 

Llamadas fuera de la 

red (minutos) 

Outside the network 

calls (minutes) 

Fizetendő teljes összeg (Ft) 

Importe total a pagar (HUF) 

Total amount payable (HUF) 

Október 120 30  

November 70 45  

December 90 25  

Hóember x y  
 

 

 

  



2. A Nagy családban 3 gyerek van. A legfiatalabb 1. osztályos, ő x Ft, a középső gyerek ennek a négyszeresét és a legidősebb pedig az 1. 

osztályos zsebpénzének a 6-szorosát kapja egy hónapra zsebpénznek. Töltsd ki a táblázatot ezek alapján! 

Számítsd ki, hogy mennyi pénzt kaptak külön-külön és együttesen az elmúlt hónapban, ha x = 1200 Ft! 

/12 pont 

 Hay 3 niños en la gran familia. El menor de 1er grado, he x HUF, el hijo del medio recibe cuatro veces esto y el mayor 6 veces el dinero de 

bolsillo del primer grado durante un mes como dinero de bolsillo. ¡Complete la tabla en base a estos! 

¡Calcule cuánto dinero ha recibido por separado y en conjunto en el último mes, si x = 1200 HUF! 

 

 There are 3 children in the Big Family. The youngest 1st grade, he x HUF, the middle child gets four times this and the oldest 6 times the 1st 

grade pocket money for one month as pocket money. Fill in the table based on these! 

Calculate how much money you have received separately and together in the last month, if x = 1200 HUF! 

 

   

  Algebrai kifejezéssel 

Con expresión algebraica 

With algebraic expression 

Helyettesítési értéke, ha x = 1500 Ft 

Valor de reemplazo si x = 1500 HUF 

Replacement value if x = 1500 HUF 

Legfiatalabb - La mas joven - The youngest   

Középső - Medio - Middle   

Legidősebb - El mayor - The oldest   

Hárman együtt - Las tres juntas - The three of us together   
 

 

 

 

3. Töltsd ki a táblázatot! - ¡Completar la tabla! - Fill in the table! /8 pont 

   

 Algebrai kifejezés 

Expresión algebraica 

Algebraic expression 
−2a −5b −c · 3 d −e −5f · 3 −

𝟐

𝟑
𝒙 

𝒚

𝟕
 

Együttható 

Coeficiente 

Coefficient 
        

Változó 

Variable 

Variable 
        

 

 

  



4. Húzd át az első, bekeretezett kifejezéssel nem egynemű algebrai kifejezéseket! /8 pont 

 Arrastre las expresiones algebraicas que no sean homogéneas con la primera expresión enmarcada.  

 Drag the algebraic expressions that are not homogeneous with the first framed expression.  

   

 a) 5·x;  5 · 𝑦;  𝑥;     2,5 · 𝑥;    0,8 · 𝑧;   −5 · 𝑥; −2 · 𝑞;    
3

4
· 𝑥;   −

1

3
· 𝑦;    

𝑥

2
;     

   

 b) −y;  2 · 𝑎;   7 · 𝑦;  −𝑥;  −𝑦 · (−4);  −0,6 · 𝑦;   𝑦;  −1;   
𝑦

3
;   −

1

5
· 𝑥𝑦;   

3𝑦

4
;    

 

 

5. Hozd egyszerűbb alakra! Add össze és vond ki az egynemű algebrai kifejezéseket! /6 pont 

 Dale una forma más simple. ¡Suma y resta expresiones algebraicas homogéneas!  

 Bring it to a simpler shape. Add and subtract homogeneous algebraic expressions!  

   

 𝟐𝒂 − 𝒂 + 𝒂 − 𝟐𝒂 + 𝒂 − 𝒂 + 𝟐𝒂 =  

 −𝟒 · 𝒃 + 𝟕 · 𝒃 − 𝟏𝟎 · 𝒃 =  

 𝟗 · 𝒂 + 𝟏𝟑 · 𝒂 − 𝟏𝟐 · 𝒃 + 𝟒 · 𝒃 =  

 −𝟏𝟓 · 𝒄 + 𝟖 · 𝒅 + 𝟕 · 𝒄 − 𝟏𝟐 · 𝒅 =  

 

 

6. Bontsd fel a zárójeleket! - Abra los paréntesis. - Open the parentheses. /8 pont 

   

 𝟔 ∙ (𝒂 − 𝟕) =   

 (𝟐𝒃 + 𝟓) · 𝟒 =  

 −𝟑 · (𝒅 − 𝟒) =   

 −𝟒 · (𝟕 + 𝒆) =   

 

 

  



7. Bontsd fel a zárójeleket, majd végezd el a lehetséges összevonásokat! Végül számítsd ki a helyettesítési értékét, ha x = 3! /7 pont 

 Expanda los paréntesis y luego realice las posibles fusiones. Finalmente, calcule el valor de sustitución si x = 2!  

 Expand the parentheses, and then make the possible merges. Finally, calculate the substitution value if x = 2!  

   

 𝟒 ∙ (𝟑𝒙 − 𝟓) + 𝟖 · (𝟓 − 𝟐𝒙) =  
   

 Elért pontszám/összes pontszám - Puntaje logrado / puntaje total - Score achieved / total score /60 pont 

 

Értékelés: 

5: 54-60 pont 

4: 45-53 pont 

3: 30-44 pont 

2: 18-29 pont 

1: 0-17 pont 

 


