
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Összefoglalás 1. - Egyenletek , egyenlőtlenségek - Resumen - Summary 

Időpont: 04.28. szerda 

Feladatok: 

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

 

Órai munka: (50 pont)  

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

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

 

Házi feladat: (14 pont)  

Tankönyv 133. oldal 31. a) d), 32. a) d), 33. a) és 34. b) feladat 

Oldjátok meg a feladatokat!  

Pénteken témazáró dolgozat lesz az összefoglalók feladataiból! Készítsetek elő papírt, ceruzát és számológépet! 

A dolgozat 11 órakor lesz feltöltve és legkésőbb 12:30-ra kell visszaküldenetek. A késésért pontlevonás jár. 

¡Habrá una disertación final sobre las tareas de los resúmenes el viernes! Prepare papel, lápiz y calculadora. 

La disertación se cargará a las 11 a.m. y debe devolverse antes de las 12:30 p.m. Habrá una deducción de 

puntos por el retraso. 

There will be a final dissertation on abstract assignments on Friday! Prepare paper, pencil, and calculator. 

The dissertation will be uploaded at 11 a.m. and must be returned before 12:30 p.m. There will be a point 

deduction for the delay. 

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. 

 

2021.04.28.                                                                                                                110. óra 

Összefoglalás 1. - Egyenletek, egyenlőtlenségek 

Desigualdades 1. - Ecuaciones, desigualdades - Inequalities 1. - Equations, inequalities 

1. Vond össze az egynemű algebrai kifejezéseket! - ¡Resume expresiones algebraicas homogéneas! - Summarize 

homogeneous algebraic expressions! 

22𝑎 + 10a − 13𝑎 =  

3𝑏 − 10𝑏 − 2b =  

https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6/lecke_03_014
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf


𝑐 + 2𝑐 + 3𝑐 + 4𝑐 =  

20d + 12 + 15 − 3𝑑 =  

−25e + 41 + 10𝑒 − 17 =  

𝑓 − 2𝑓 + 17 − 4 𝑓 + 24 =  

 

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

𝟑 · (𝒂 − 𝟖) =  

𝟓 · (𝟗 + 𝟒 · 𝒃) =  

(𝟖 · 𝒄 − 𝟗) · 𝟕 =  

−(𝟐 + 𝟑 · 𝒅) =  

−𝟔 · (𝟑 · 𝒆 − 𝟕)
= 

 

−𝟖 · (𝟒 · 𝒇 + 𝟓)
= 

 

 

3. Bontsd fel a zárójeleket és végezd el az összevonásokat! 

3. Rompe los paréntesis y haz las fusiones. 

3. Break the parentheses and make the merges. 

𝒙 + 𝟓 · (𝒙 + 𝟐) − 𝟏𝟎 =  

𝟑 · 𝒙 + 𝟒 · (𝒙 − 𝟓) − 𝟓 · 𝒙 =  

𝟑 · (𝒙 + 𝟏) − 𝟑 · (𝒙 − 𝟏) =  

 

4. Töltsd ki az üres mezőket, majd határozd meg a x értékét! Írd fel az egyenletet! Oldd meg lebontogatással! 

4. Complete los espacios en blanco y determine el valor de x. ¡Escribe la ecuación! ¡Resuélvelo descomponiéndolo! 

4. Fill in the blanks and determine the value of x. Write the equation! Solve it by breaking it down! 

 

 

Az egyenlet - La ecuacion - The equation: (𝒙 + 𝟑) ∙ 𝟕 − 𝟏𝟎 = 𝟔𝟕 

5. Oldd meg a következő egyenlőtlenséget az egész számok halmazán! 𝟒 · 𝒙 + 𝟏𝟐 ≥ 𝟒 

5. ¡Resuelve las siguientes desigualdades en el conjunto de números enteros! 

5. Solve the following inequality on the set of integers. 

I. Próbálkozással - Intento:  

x −𝟑 −𝟐 −𝟏 𝟎 𝟏 

𝟒 · 𝒙 + 𝟏𝟐 
𝟒 · (−𝟑) + 𝟏𝟐
= 

𝟒 · (−𝟐) + 𝟏𝟐
= 

𝟒 · (−𝟏) + 𝟏𝟐
= 

𝟒 · 𝟎 + 𝟏𝟐 = 

= 𝟎 + 𝟏𝟐 = 

𝟒 · 𝟏 + 𝟏𝟐 = 

= 𝟒 + 𝟏𝟐 = 

=
 

 

 67 

  
∙ 7 

x 
– 10 + 3 

  

=
 

=
 

=
 

........ ....... ........ 



= −𝟏𝟐 + 𝟏𝟐 = 

= 𝟎  

= −𝟖 + 𝟏𝟐 = 

= 𝟒  

= −𝟒 + 𝟏𝟐 = 

= 𝟖  

= 𝟏𝟐  = 𝟏𝟔  

 

𝒙 ≥ −𝟏 

 

II. Lebontogatással - Con descomposición - With disassembly: 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

    

Angol 6a – 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 lamb     a cow   outside 

a kid     a pig   wait for 

a duckling    a sheep   coach (bus) 

a piglet     a goat   school trip 

a kitten 

a calf 

a foal 

a puppy 

Learn the words.  A szavakat tanuld meg ! 

Tk. 20.old. 1f. Párosítsd a feladatban lévő állatokat és a kicsinyeiket ! A párokat írd le a füzetbe ! 

Pl.: A cat  a kitten 

 Olvasd el a Tk. 20.oldalon lévő szöveget (3.f) és fordítsd le (a füzetben) 

 

Házifeladat : Mf14.old.1.2.f   (. Wb. p.14. ex.1., 2.) 

 

 

Határ idő: május 3.   
 

 

6.a Angol – 2. csoport________________________________________ 
április 28. szerda 

Az óra témája: Kulturális ismeretek 2. 

 
Kedves Tanuló! 
Online lesson: Meet – Ápr. 28. szerda 11:00 
Ha nem tudsz kapcsolódni, oldd meg az alábbi feladatokat! A füzetedbe dolgozz! 
   Lesson 80   28/04 
Tankönyv 72. oldal:  
1. feladat: Másold le a füzetedbe és töltsd ki a táblázatot! Az 5 diák nevét, lakóhelyét, családja  

származási helyét és beszélt nyelvét kell beírni. 
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≥
 

≥
 



2. feladat: Találd meg a szövegben azon 6 ország nevét, melyekben angol nyelven beszélnek! Írd a  
füzetedbe! 

4. feladat: Válaszolj a kérdésekre!  

1.Vannak más országokból származó emberek a te hazádban? Honnan érkeztek?  

2. Sok ember él külföldön a te hazádból? Mely országokba mennek ők általában? 
Visszaküldés: füzet – még ma, április 28. szerda 16:00 - Classroom vagy kgabriella@vmaibp.hu  
 
 
¡Querido estudiante! 
Lección en línea: Meet - Miércoles 28 de abril a las 11:00 
Si no puede conectarse, ¡resuelva las tareas a continuación! ¡Trabaja en tu folleto! 

Lesson 80   28/04 
Libro de texto (Tankönyv) página 72: 
Tarea 1: cópielo en su folleto y complete la hoja de cálculo. Los nombres, residencias y familias de los  

5 estudiantes se debe ingresar el lugar de origen y el idioma hablado. 
Tarea 2: Encuentra los nombres de los 6 países en los que se habla inglés en el texto. Escribe el 

en su folleto! 
Tarea 4: Responde las preguntas. 

1. ¿Hay personas de otros países en su país? ¿De dónde vienen? 
2. ¿Viven muchas personas de su país de origen en el extranjero? ¿A qué países suelen ir? 

Regreso: folleto - hoy, miércoles 28 de abril 16:00 - Classroom o kgabriella@vmaibp.hu  
 
 

Testnevelés 
6.a 

Nyújtások 

https://www.youtube.com/watch?v=8LKwBIPMgM4 
 

mailto:kgabriella@vmaibp.hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=8LKwBIPMgM4


Tantárgy: természetismeret 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Földünk éghajlati övezetei (Zonas climáticas de la Tierra - Climate zones of Earth) 

Időpont: 04.28. szerda 

Órai munka: 

1. Nézzétek meg az alábbi videót! - ¡Mira el video a continuación! - Watch the video below!  

https://www.youtube.com/watch?v=k1TWl3Fhb9Q Övezetesség - jó (4:48 perc) MOZAWEB 3D videó 

https://www.youtube.com/watch?v=5tC8OOxOFEk (english) Jó! 

https://www.youtube.com/watch?v=hY3sa68hpM8 (english) (time zones) 

https://www.youtube.com/watch?v=y6aPerEPbvw (english) Climate zones of Earth 

https://www.youtube.com/watch?v=0ccxi8u1Qkw (español) zonas climaticas de la tierra 

https://www.youtube.com/watch?v=1CE18Iwwe7c (español) zonas climaticas de la Tierra 

 

Nyissátok ki a tankönyvet a 185. oldalon! Olvassátok végig a leckét! 

Írjátok le a füzetbe a 189. oldalon a Jegyezd meg! részt! és tanuljátok meg! 

Escríbalo en el folleto y apréndalo. 

Write it down in the booklet and learn it. 

A gömb alakú föld különböző felmelegedése miatt egymástól eltérő éghajlati övezetek alakultak ki: a forró vagy trópusi, a mérsékelt és a hideg éghajlati 

övezet. 

Debido al diferente calentamiento de la tierra esférica, se han desarrollado diferentes zonas climáticas: cálida o tropical, templada y fría. 

Due to the different warming of the spherical earth, different climatic zones have developed: hot or tropical, temperate and cold. 

 

3. 9:00-kor csatlakozzatok az online órához: MOZAWEB 3D - Övezetesség (6. oldalon) 

Együtt fogjuk kitölteni a munkafüzet feladatait. Ha nem tudsz csatlakozni az órához, akkor magadnak kell megoldani ezeket. A munkafüzetben dolgozzatok. 

Ha kész fotózzátok le és küldjétek vissza! 

https://www.youtube.com/watch?v=k1TWl3Fhb9Q%20
https://www.youtube.com/watch?v=5tC8OOxOFEk%20
https://www.youtube.com/watch?v=hY3sa68hpM8%20
https://www.youtube.com/watch?v=y6aPerEPbvw%20
https://www.youtube.com/watch?v=0ccxi8u1Qkw%20
https://www.youtube.com/watch?v=1CE18Iwwe7c%20


Juntos completaremos las tareas del libro de trabajo. Si no puede unirse a la clase, debe resolverlos usted mismo.Trabaja en el folleto. Cuando haya terminado, 

tome una foto y envíela de regreso. 

Together we will complete the tasks in the workbook. If you can’t join the class, you have to solve these yourself. Work in the booklet. When you're done, take 

a photo and send it back! 

 

Órai munka: munkafüzet 95. oldal 1., 2., 3., 4., 96. oldal 5., 6., 7., 8., 9. feladat 

Földrajz atlasz: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf 

 

Házi feladat: (40 pont) 

1.  Rajzoljátok le az ábrát! - Dibuja la figura. - Draw the figure.  

  
 

2. Másoljátok le a táblázatot! 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf


Órai munka: munkafüzet 95. oldal  

1. Jelöld X-szel azt az ábrát, amelyiken a felszín erősebben melegszik fel! Mi az oka a különbségnek? 

1. ¡Marque con X la cifra en la que la superficie se calienta con más fuerza! ¿Cuál es la razón de la diferencia? 

1. Mark with X the figure where the surface heats up most strongly! What is the reason for the difference? 

 

Indoklás - Justificación - Justification:  __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Egészítsd ki az ábrát! Írd az ábrába a nevezetes szélességi 

körök neveit! Színezd halványan sárgára a trópusi, zölddel a 

mérsékelt, kékkel pedig a hideg éghajlati övezetet! 

2. Completa la figura. Escribe los nombres de las latitudes 

famosas en la figura. Tiñe la zona tropical a amarillo pálido, 

la zona templada a verde y la zona fría a azul. 

2. Complete the figure. Write the names of the famous 

latitudes in the figure. It dyes the tropical zone pale yellow, 

the temperate zone green, and the cold zone blue. 

 



A következő feladatok megoldásához használd az atlaszod! 

¡Usa tu atlas para resolver las siguientes tareas! - Use your atlas to solve the following tasks! 

Földrajz atlasz 40. oldal: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf 

 

3. Mely kontinensek találhatók a trópusi éghajlati övezetben? _____________________________________________________________________ 

3. ¿Qué continentes se encuentran en la zona climática tropical? - 3. What continents are in the tropical climate zone? 

 

4. Mely kontinensek nyúlnak a hideg éghajlati övezetbe?  

4. ¿Qué continentes se extienden hacia la zona de clima frío? - What continents extend into the cold climate zone? 

Északi hideg éghajlati övezet: ______________________________________________ 

Zona de clima frío del norte - Northern cold climate zone 

Déli hideg éghajlati övezet: ________________________________________________ 

Zona de clima frío del sur - Southern cold climate zone 

 

5. Mely kontinenseknek van a mérsékelt éghajlati övezetben területe? 

¿Qué continentes tienen un área en la zona templada? - What continents have an area in the temperate zone? 

Északi mérsékelt éghajlati övezet: ________________________________________________ 

Zona de clima templado del norte - Northern temperate zone 

Déli mérsékelt éghajlati övezet: __________________________________________________ 

Zona de clima templado del sur - Southern temperate zone 

 

  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf


6. Számítsd ki a tankönyv 186., 187., 188. oldalán levő hőmérsékleti diagramok adatai alapján a három éghajlati övezet évi közepes hőingását! 

   
186. oldal 187. oldal 188. oldal 

 

Éghajlati övezet 
Januári 

középhőmérséklet 

Júliusi 

középhőmérséklet 
Évi hőingás 

Trópusi éghajlati övezet  

Zona intertropical 
°C °C °C 

Mérsékelt éghajlati övezet 

Zona templada 
°C °C °C 

Hideg éghajlati övezet 

Zona Fría 
°C °C °C 

 

  



7. Az atlaszodban levő csapadéktérkép segítségével válaszolj a kérdésekre! 

7. Responda las preguntas usando el mapa de precipitación en su atlas. - Answer the questions using the precipitation map in your atlas. 

 

A csapadék mennyisége mm Kontinens neve 

... az Egyenlítő mentén 

... a lo largo del Ecuador - ... along the Equator 
mm  

... a Ráktérítő mentén 

... a lo largo de la Compensación por Cáncer 
mm 

Afrika 

África 

... a Baktérítő mentén 

... a lo largo del Compensación por Capricornio 
mm 

Ausztrália 

Australia 

... az északi sarkkör mentén 

... a lo largo del Círculo Polar Ártico 
mm 

Észak-Amerika 

América del norte 



8. A következő feladatot a tankönyved segítségével oldd meg! -  

8. Resuelva el siguiente problema con la ayuda de su libro de texto. - Solve the following problem with the help of your textbook. 

Írj "H" betűt, ha a hideg, "M" betűt, ha a mérsékelt és "F" betűt, ha a forró (trópusi) éghajlati övezetre jellemző az állítás! 

Escriba la letra "H" si hace frío, la letra "M" si es templado y la letra "F" si es típico de un clima cálido (tropical). 

Write the letter "H" if it is cold, the letter "M" if it is temperate, and the letter "F" if it is typical of a hot (tropical) climate. 

Négy évszak változik:  Cuatro estaciones cambian - Four seasons change. 

Egyes területein alakult ki az egyenlítői éghajlat:  El clima ecuatorial se ha desarrollado en algunas áreas. 

Örök hó és jég borítja:  Está cubierto de nieve y hielo eternos. 

Természetes életközössége a lombos erdők, fenyvesek és füves puszták: 
 

Su hábitat natural son los bosques caducifolios, los pinares y las estepas 

herbáceas. 

Az éghajlati övezet egy részén szavanna éghajlat alakult ki:  En una parte de la zona climática, se ha desarrollado un clima de sabana. 

A rövid, hűvös nyarat hosszú, hideg tél követi:  El verano corto y fresco es seguido por un invierno largo y frío. 

Területén hatalmas őserdők találhatók:  Hay enormes selvas tropicales en la zona. 

Sokféle zuzmó él itt, jellegzetes növények a mohák és a törpecserjék: 
 

Aquí viven muchas variedades de líquenes, las plantas típicas son musgos y 

arbustos enanos. 

Jellemző állata a jegesmedve:  Animal típico es el oso polar. 

Papagájok, óriáskígyók, madárpókok élnek itt:  Loros, serpientes gigantes, arañas pájaro viven aquí. 

Hazánk is itt fekszik:  Nuestro país (Hungría) también se encuentra aquí. 

Nyáron nem nyugszik le a Nap, télen viszont nem kel fel:  El sol no se pone en verano, pero no sale en invierno. 

Északi határa a Ráktérítő:  El límite norte es la Compensación por Cáncer. 

Déli határa a déli sarkkör:  El límite sur es la Antártida. 

Sok növényevő él itt, pl. a zsiráf, elefánt, antilop:  Muchos herbívoros viven aquí, p. Ej. la jirafa, elefante, antílope. 

 

  



9. Mely évszak van most nálunk? ________________________________________________ 

¿En qué temporada estamos ahora (Hungría)? - What season are we in now (Hungary)? 

Mely évszak van most a déli mérsékelt éghajlati övezetben? ________________________________________________ 

¿Qué estación es ahora en la zona templada del sur? - What season is it now in the southern temperate zone? 

 

Házi feladat:  

1.  Rajzoljátok le az ábrát! (10 pont) - Dibuja la figura. - Draw the figure.  

  
  



Házi feladat (30 pont): Írjátok le a füzetbe és tanuljátok meg!- Escríbalo en el folleto y apréndalo. - Write it down in the booklet and learn it. 

Trópusi (forró) égöv Mérsékelt égöv Hideg égöv 

Ráktérítő és Baktérítő között helyezkedik el. Ráktérítő és északi sarkkör között 

valamint 

Baktérítő és déli sarkkör között helyezkedik el. 

Az északi sarkkörtől északra és 

a déli sarkkörtől délre helyezkedik el. 

Egyenlítő mentén: egyenlítői éghajlat 

Mindennapos, sok eső, magas hőmérséklet → esőerdők, 

bővizű folyók, változatos állatvilág (papagájok, 

óriáskígyók, madárpók, stb.) 

Négy évszak váltakozik (tavasz, nyár, ősz, tél) 

Amikor az északi övezetben nyár van, akkor a déli 

övezetben tél. 

Két évszak változik: a hosszú, hideg tél és a rövid, 

hűvös nyár. 

Egyenlítőtől távolodva: szavanna éghajlat 

Fás, füves szavanna (gyapot, kakaó, antilop, zsiráf, 

oroszlán, elefánt stb.) 

Jellegzetes életközösségei: füves puszták, lombos 

erdők, fenyvesek. 

Természetes növénytakaró: mohák, törpe növésű 

cserjék, zuzmók → tundrák 

Jellemző állatai: rénszarvas, jegesmedve stb. 

Sivatagi éghajlat: kevés csapadék ritka növényzet, 

nagy szárazság (hüllők, ízelt lábúak pl. skorpió, 

kaktuszok). 

 Az örök hó és jég birodalma. 

 

Zona tropical (caliente) Zona templada Zona frío 

Se encuentra entre Circulo Cáncer y Capricornio. Entre el Tropico de Cáncer y el Círculo polar ártico 

Está ubicado entre el Círculo Capricornio y Círculo 

Polar Antartico. 

Al norte del Círculo Polar Ártico y 

se encuentra al sur del Círculó Polar Antartico. 

A lo largo del ecuador: clima ecuatorial 

Todos los días, mucha lluvia, altas temperaturas → 

selvas tropicales, ríos ricos, fauna diversa (loros, 

serpientes gigantes, arañas pájaro, etc.) 

Cuatro estaciones alternas (primavera, verano, 

otoño, invierno) 

Cuando hay verano en la zona norte, es invierno en 

la zona sur. 

Varían dos estaciones: el largo y frío invierno y el 

corto y fresco verano. 

Alejándose del ecuador: clima de sabana 

Sabana boscosa y cubierta de hierba (algodón, cacao, 

antílope, jirafa, león, elefante, etc.) 

Hábitats típicos: estepas herbáceas, bosques 

caducifolios, pinares. 

Vegetación natural: musgos, arbustos enanos, 

líquenes → tundra 

Animales típicos: reno, oso polar, etc. 

Clima desértico: escasas precipitaciones, vegetación 

rara, alta sequía (reptiles, artrópodos como 

escorpiones, cactus). 

 El reino de la nieve y el hielo eternos. 

 


