
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Zárójelfelbontás és összevonás  

Időpont: 04.09. péntek 

Feladatok: 

10:00-kor csatlakozhattok az online órához: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

Nyomjatok a 6.a matematika szürke mezőben a meet-linkre!  

Engedélyezzétek a kamerát és a mikrofont, mert akkor láthatjuk és hallhatjuk is egymást! 

 

Órai munka: (50 pont) 

Oldjátok meg a feladatokat! 

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

 

Házi feladat: nincs 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0xDgOgmZnzw  

https://www.youtube.com/watch?v=kBvG2Co2F04  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZB8H7qGoas (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=QbIc0q4lu4c (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=8BIqDD0luHc (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=aPi81MEH5HU (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 
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Órai munka (50 pont) 

Írjátok le a füzetbe az alábbiakat!  

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

 

2021.04.09.                                         Zárójelfelbontás és összevonás 

 

1. Bontsd fel a zárójeleket! - Abra los paréntesis. - Open the parentheses. 

a) 𝟒 ∙ (𝒙 − 𝟑) = b) (𝒙 − 𝟑) ∙ 𝟒 = 

c) 𝟒 ∙ (𝒙 − 𝟑) = d) 𝟐 ∙ (𝒙 − 𝟑) = 

e) −(𝒙 − 𝟑) = f) −(𝒙 + 𝟑) = 

g) −𝟑 ∙ (𝟐𝒙 − 𝟑) = h) −𝟑 ∙ (𝟐𝒙 + 𝟐) = 

i) −𝟐 ∙ (𝟑 − 𝟐𝒙) = j) −𝟐 ∙ (𝟑 + 𝟐𝒙) = 

 

 

2. Bontsd fel a zárójeleket, majd végezd el a lehetséges összevonásokat! 

2. Expanda los paréntesis y luego realice las posibles fusiones. 

2. Expand the parentheses, and then make the possible merges. 

 

a) 𝟓 ∙ (𝒂 + 𝟑) + 𝟗 · (𝒂 + 𝟏𝟏) = 

b) 𝟓 ∙ (𝟐𝒃 + 𝟒) + 𝟏𝟎 · (𝒃 − 𝟐) = 

c) 𝟏𝟏 · (𝒄 − 𝟓) − 𝟕 · (𝟑 + 𝒄) = 

d) 𝟕 · (𝒅 + 𝟑) − 𝟑 · (𝒅 − 𝟑) = 

e) −(𝒅 + 𝟑) − (𝟑 − 𝒅) = 

 

 

INFORMTIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg 

csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   04 09 informatika 6a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Képkivágás 

 



 

Kedves Gyerekek! 

 

Az elmúlt alkalommal megismerkedtetek az XnView nevű programmal és gyűjtöttünk képeket, amiket el is 

mentettünk. 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MzIxODY4OTMyNjEz/details 

Házi feladat: 

A Classroomból olvasható. 
 
 
Határidő:  2021.04.13. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Osztály: 6.a 

Tantárgy: Dráma 

Téma: Toldi 10. ének – szókincsbővítés, szövegértés, gyakorlás 

A Toldi 10. énekéhez kapcsolódnak a mai drámás feladatok. 

A feladatokat az alábbi linkeken találjátok: 

https://wordwall.net/hu/resource/13002432/irodalom/toldi-10-%c3%a9nek 

https://wordwall.net/hu/resource/1672465/irodalom/toldi-10-%c3%a9nek  

https://wordwall.net/hu/resource/12919723/irodalom/toldi-10-%c3%a9nek 

https://wordwall.net/hu/resource/12451277/irodalom/hogyan-mondja-k%c3%b6lt%c5%91-toldi-10-

%c3%a9nek 

https://wordwall.net/hu/resource/920462/arany-j%C3%A1nos-toldi-tizedik-%C3%A9nek 

 

 

 

 

Clase: 6.a 

Asunto: Drama 

Tema: Décima canción de Toldi - expansión de vocabulario, comprensión, práctica 

Las tareas dramáticas de hoy están relacionadas con la décima canción de Toldi. 

Puede encontrar las tareas en los siguientes enlaces:  

https://wordwall.net/hu/resource/13002432/irodalom/toldi-10-%c3%a9nek  

https://wordwall.net/en/resource/1672465/irodalom/toldi-10-%c3%a9nek  

https://wordwall.net/hu/resource/12919723/irodalom/toldi-10-%c3%a9nek  

https://wordwall.net/en/resource/12451277/literature/how-tell-to-content-10-  

https://wordwall.net/en/resource/920462/arany-j%C3%A1nos-toldi-tizedik-%C3%A9nek  

 

 

 

 

Class: 6.a 
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Subject: Drama 

Topic: Toldi's 10th song - vocabulary expansion, comprehension, practice 

Today’s dramatic tasks are related to Toldi’s 10th song. 

You can find the tasks at the following links: 

https://wordwall.net/hu/resource/13002432/irodalom/toldi-10-%c3%a9nek  

https://wordwall.net/en/resource/1672465/irodalom/toldi-10-%c3%a9nek  

https://wordwall.net/hu/resource/12919723/irodalom/toldi-10-%c3%a9nek  

https://wordwall.net/en/resource/12451277/literature/how-tell-to-content-10-  

https://wordwall.net/en/resource/920462/arany-j%C3%A1nos-toldi-tizedik-%C3%A9nek  

 

 

Osztály: 6.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Ének 

Téma: Húsvét a komolyzenében  

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.16. 

Most volt Húsvét. A mai alkalommal ehhez kötődő művet fogtok megismerni. 

1. feladat:  

 Az alábbi linken találsz egy zeneművet. Hallgasd meg, majd írd ki a füzetedbe,hogy : 

 - ki a zeneszerző, milyen származású 

 - melyik zenetörténeti korszak képviselője 

 - mi a mű címe 

 - mi a műfaja és annak fogalommagyarázata ( segítség: oratórium) 

https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c 

2. feladat: 

 Ugyanebből a műből hallgasd meg az alábbi  részletet  is!  

https://www.youtube.com/watch?v=QRF8K1YV2vw 

 

6. o. Rajz 
A következő linken láthatjátok Szegedi Katalin illusztrátor munkáit. Érdemes elolvasni a hozzá tartozó 

szöveget is.  

 

 

http://gyermekirodalom.hu/?tag=szegedi-katalin 

 

 

Remélem találtok kedvetekre valót a munkái közt. 
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Feladat: tanulmányozni a munkáit. Amelyik a legjobban tetszik. Másold le és küld vissza az általad elkészített 

variációkat. 

 


