
Tantárgy: természetismeret 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Utazás a Föld körül: óceánok, szárazföldek (continentes, océanos - continents oceans) 

Időpont: 04.16. péntek 

Órai munka: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ErFxHsYLPCs (magyar) (4 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=nr95JOy-z0Q (2:45) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tci_rmAOYWg (kontinensek: 3:18)  

https://www.youtube.com/watch?v=bQlIvljyrAQ (1:25) A Föld kontinensei és vizei 

https://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4 (english) Jó, nincs szöveg 

https://www.youtube.com/watch?v=VGxssWl99U8 (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=gFIS3aLQPfs (english) nagyon jó 3:50 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrwUSk4xndk (español)  

https://www.youtube.com/watch?v=xUTAx87b4SA (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=gh1lgxVGFwo (español) 

 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 177. oldalon! Olvassátok végig a leckét! 

Írjátok le a füzetbe a 179. oldalon a Jegyezd meg! részt! és tanuljátok meg! 

Escríbalo en el folleto y apréndalo. 

Write it down in the booklet and learn it. 

A földgömb a Föld kisebbített mása. Földünk felszíne óceánokra és szárazföldekre tagolódik. Földrészek: a 

nagy kiterjedésű szárazföldek. Óceánok: a legnagyobb kiterjedésű tengerek. 

El globo es una copia reducida de la Tierra. La superficie de nuestra tierra está dividida en océanos y tierra 

firme. Continentes: grandes extensiones de tierra. Océanos: los mares más grandes. 

The globe is a scaled-down copy of the Earth. The surface of our earth is divided into oceans and mainland. 

Continents: large areas of land. Oceans: the largest seas. 

 

3. 10:00-kor csatlakozzatok az online órához: https://meet.google.com/lookup/fufzzbu23g 

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! 

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 88-89. oldal feladatai 

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

4. Házi feladat (10 pont) 

Tankockák: https://learningapps.org/10062285 
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https://www.youtube.com/watch?v=uGcDed4xVD4%20
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https://www.youtube.com/watch?v=xUTAx87b4SA%20
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Órai munka: munkafüzet 88. oldal 

1. Nevezd meg az arab számokkal jelölt kontinenseket és a római számokkal jelölt óceánokat! 

1. Nombra los continentes marcados con números arábigos y los océanos marcados con números romanos. 

1. Name the continents marked with Arabic numerals and the oceans marked with Roman numerals. 

 

1. Európa 2. Ázsia 3. Afrika 

4. Amerika 5. Ausztrália 6. Antarktika 

I. Csendes-óceán II. Atlanti-óceán III. Indiai-óceán 

 

Jelöld fekete ponttal A Déli-sarkot és az Északi sarkot! Színezd pirossal az Egyenlítő vonalát! 

Marca el Polo Sur y el Polo Norte con puntos negros. Colorea la línea del Ecuador en rojo. 

Mark the South Pole and the North Pole with black dots. Color the line of the Equator in red. 

 

  



2. Utazás a Föld körül. - Viaja por la Tierra. - Travel around the Earth. 

http://www.terkepek.net/vilagterkep-orszagokkal.jpg 

https://www.google.cat/maps/@54.2328613,21.2326482,5z ez jobb 

 

Kövesd a feladatban leírt útvonalat a térképen, atlaszodban! 

¡Sigue la ruta descrita en la tarea en el mapa, en tu atlas! 

Follow the route described in the task on the map, in your atlas! 

Milyen irányban van Európától Afrika? déli 

¿En qué dirección es de Europa África? 

In what direction is from Europe Africa? 

Melyik tengert szeljük át? Földközi-tenger 

¿Qué mar estamos cruzando? 

Which sea are we crossing? 

Melyik óceánon hajózunk, Afrikából Ausztráliába megyünk? Indiai-óceán 

¿Qué océano navegamos de África a Australia? 

Which ocean are we sailing from Africa to Australia? 

Milyen irányban megy a hajónk? dél-kelet 

¿En qué dirección va nuestro barco? 

In what direction is our ship going? 

Ausztráliából dél-Amerika felé folytatjuk utunkat. Milyen irányban haladunk? kelet 

Continuamos nuestro viaje de Australia a Sudamérica. ¿A qué dirección nos dirigimos? 

We continue our journey from Australia to South America. What direction are we heading? 

Mely óceánon hajózunk? Csendes-óceán 

¿En qué océano navegamos? 

Which ocean are we sailing on? 

Megkerüljük Dél-Amerika partjait és Európa felé vesszük utunkat. Mely óceánon hajózunk? Atlanti-

óceán 

Caminamos por las costas de América del Sur y nos dirigimos a Europa. ¿En qué océano navegamos? 

We walk around the shores of South America and head for Europe. Which ocean are we sailing on? 

Milyen irányban haladunk Európa felé? észak-kelet 

¿En qué dirección nos dirigimos hacia Europa? 

What direction are we heading for Europe? 

 

Munkafüzet 89. oldal 3.  

3. Keress a térképen atlaszod segítségével különböző felszínű tájakat a kontinenseken! 

Földrajz atlasz 14. oldal: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf 

3. Usa el atlas para encontrar diferentes paisajes de superficie en los continentes en el mapa. 

3. Use the atlas to find different surface landscapes on the continents on the map. 

Kontinens neve 

El nombre del 

continente 

Name of the continent 

síkságok, alföldek 

llanuras, tierras bajas 

plains, lowlands 

középhegységek 

montañas medianas 

medium mountains 

magashegységek 

montañas altas 

high mountains 

Európa 14. oldal 

Europa  

Europe 

Alföld, Kisalföld 

Pó-síkság 

Német-Lengyel-alföld 

Északi-középhegység 

Dunántúli-

középhegység 

Alpok 

Pireneusok 

Kárpátok 

http://www.terkepek.net/vilagterkep-orszagokkal.jpg
https://www.google.cat/maps/@54.2328613,21.2326482,5z
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf


Pennine (UK) 

Francia-khgy 

Dinári-hegyvidék 

Apenninek (I) 

Ázsia 28. oldal 

Asia   

Asia 

Hindusztáni-alföld 

Turáni 

Kínai 

Észak-szibériai 

Nyugat-szibériai 

Dél-Kínai-hegyvidék 

Közép-Szibériai-

fennsík 

Ural 

Altáj, Tien-san 

Himalája 

Amerika: 32. oldal 

Észak-Amerika 

América del norte 

North America 

Parti-síkság,  

Missisppi-alföld 

Brooks-hegység 

Appaleche-hegység 

Sziklás-hegység 

Kordilerák 

Amerika: 33. oldal 

Dél-Amerika 

Sudamerica 

South America 

Amazonas-medence 

Paraná-alföld 

Pampák 

Gran Chaco 

Orinoco-alföld 

Guyanai-hegyvidék, 

Brazil-felföld,  

Andok 

Afrika 30. oldal 

África 

Africa 

Líbiai-sivatag 

Mozambiki-alföld 

Nílus alföldje 

Guyneai-partvidék 

Loma-Mansa Atlasz-hegység (észak) 

Kilimandzsáró, 

Virunga-hegység  

Ausztrália 34. oldal 

Australia 

Australia 

Nagy-Artézi-medence Nagy-Vízválasztó-

hegység 

 

Antarktisz 35. oldal 

Antártida 

Antarctica 

Nyugati-síkság 

Keleti-síkság 

Smidt-síkág 

Nincs, 

Antarktisz földünk 

legmagasabb 

kontinense. Legnagyobb 

jégvastagsága 4775 m. 

Ellsworth-hegység 

Transzantarktiszi-

hegység 

 

Déli-sark: https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Antarktisz_f%C3%B6ldrajza jó 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Antarktisz#F%C3%B6ldrajza 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Antarktisz_geol%C3%B3gi%C3%A1ja  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Antarktisz_f%C3%B6ldrajza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antarktisz%23F%C3%B6ldrajza
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Antarktisz_geol%C3%B3gi%C3%A1ja


4. Írd a térképvázlatba Európa határait! 

4. Escriba las fronteras de Europa en el mapa de contorno. 

4. Write the borders of Europe on the outline map. 

 

Földrajz atlasz 14., 27. oldal: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf 

Földrajz atlasz 36. oldal: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf 

 

MOZAWEB oldal használata - 3D-s animációk 

Regisztráljatok diákként a mozaweb oldalán: https://www.mozaweb.hu/ 

Nyomjatok a bejelentkezés gombra a jobb felső sarokban! 

Válasszátok az Új fiók létrehozása lehetőséget! 

Használjátok a Google Classroomhoz tartozó e-mail címeteket! 

 

 

Válasszátok a Diák, szülő vagy látogató regisztrációt! 

Nyomjatok a Regisztráció gombra! 

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


Ezt média fiókkal: google fiókkal (gmail címmel) vagy Facebook fiókkal is megtehetitek. 

A megadott e-mail címre egy levelet fogtok kapni, amit meg kell erősíteni. 

REGISZTRÁLJATOK!  

 

Írjátok fel a megadott az email címet és jelszót a munkafüzet elejére, hogy ne felejtsétek el és máskor is 

használhassátok az oldalt! 

Ha kész vagytok a felső sorban nyomjatok a 3D gombra! 

Válasszátok a legördülő listából a Földrajzot! 

 

 

 

 

 



Az első oldalon találjátok A földrészek és óceánok című leckét. 

 

A 3D-s animációhoz le kell töltenetek és futtatnatok a felkínált programot. 

Utána nyomjatok a kiválasztott 3D-s programra! Engedélyezzétek a módosításokat és a programot! 

Ha ez megtörtént, elindul az animáció. (Egy kicsit várni kell a betöltéssel.) 

Ha van kedvetek, válogassatok a további 3D-s programok közül. 

 

 

Tantárgy: Történelem 
Téma: Hunyadi János 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 04.16. 

 

 

Írd be a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

     58. óra      04.16. 

    Hunyadi János, a törökverő 

(1 sor kimarad) 

Zsigmond halála Habsburg Albert (1437-1439) uralkodik 

A rendek megerősödtek, a királyi hatalom gyengült. 

Trónviszály: 

Habsburg Albert 1439-ben meghal 

   V. László    Jagelló Ulászló 

(Habsburg Albert fia, csecsemő apja halálakor)  (a bárók választottja) 

 

        1440-1444 magyar király 

Hunyadi család: 

 Havasalföldről származtak (címerállatuk a holló) 

 Zsigmondtól megkapták Hunyad várát 

 Jagelló Ulászló híveként hatalmas birtokokat kapott Hunyadi János  

 Hunyadi János ispán és szörényi bán lett 

 Erdélyi vajda címet kapta (Erdély vezetője) 



 A déli végek (végvárak) védelmét is feladatául kapta 

 A legnagyobb magyar földbirtokos volt ebben a korban → jövedelmét a török elleni hadjáratokra 

fordította 

 

Törökellenes harcok: 

győztes vesztes 

1442.  Marosszentimrei csata 1444. Várnai csata 

I. Ulászló meghal 

1443-44.  Hosszú hadjárat  

nagy veszteségek, de sikeres 

1448 Rigómezei csata 

1456.  Nándorfehérvári csata 

Hunyadi meghal 

 

 

1444-ben I. Ulászló halála után Hunyadi főkapitány lesz 

1446-1452. Hunyadi János kormányzó (V. László kiskorúsága miatt) 

 

Hunyadi az ország első embere lett 

Kormányzó: az ország vezetője király nélküli időszakban 

 

Nézd mega az alábbi linken Hunyadi kormányzóvá választását: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005 

 

1452-1458: V. László a király 

1453. török elfoglalta Bizáncot 

 II. Mehmed Szerbia és Magyarország ellen készül 

 

Nézd meg az alábbi linken Nándorfehérvár ostromáról készült animációs filmet (kb. 20 perc) 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005 

 

A nándorfehérvári diadal 1456. 

1456: a török hadjárat kulcspontja az egyik legfontosabb végvár, Nándorfehérvár (ma: Belgrád) elfoglalása 

volt. 

A védelem megszervezése: 

a) Magyarország: 

 telekkatonaság felújítása 

 a nemesség hadba hívása 

b) Hunyadi: 

 zsoldos hadsereg szervezése saját pénzen 

c) Pápa: 

 keresztes hadjárat hirdetése – vezetője: Kapisztrán János 

 A déli harangszó elrendelése 

Az ostrom: 

török sereg vezére: II. Mehmed szultán 

magyar várvédő: Szilágyi Mihály (Hunyadi nagybátyja) 

 A török sereg körbefogja a várat. Ki akarják éheztetni a magyarokat 

 Hunyadi a keresztesekkel a dunai hajózárat keresztültörve bejutott a várba 

 A török sereg támadásai – a védők a belső várba szorultak vissza 

 A belső vár ostroma (Dugovics Titusz legenda) 

 A védők kitörtek a várból, elfoglalták a török ágyúit, a török sereg ellen fordították 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005


 Az ellenség elmenekült 

 

Hunyadi János az ostrom után meghalt pestisben 

 

Olvasd el az alábbi linken Dugovics Titusz történetét: 

  https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005 

 

 

Hf: 6. osztályos Tk. 20-23. o. olvasni, tanulni + füzet 

 Mf: 15/2.   16/4.,6. és a baglyos feladatok 

 Oldd meg az alábbi linken A törökverő című feladatot: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005 

 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 04.18. vasárnap 18.00 óráig a Classroomba! 

 

 

Lucia, Dylan, Andrés 
Copia el boceto en húngaro. 

Envío la ayuda española     

 

Escriba el siguiente esquema en inglés en el folleto. 

     58.      04.16. 

   János Hunyadi, el vencedor turco 

(1 fila omitida) 

La muerte de Zsigmond reina sobre Albert Habsburgo (1437-1439) 

Las órdenes se han fortalecido, el poder real se ha debilitado. 

Tronos: 

Albert Habsburg muere en 1439 

   Laszlo V.     Jagiló Ulászló 

(Hijo de Albert Habsburgo, bebé     (elegido por los barones) 

en el momento de la muerte de su padre)   

 

        1440-1444 Rey de Hungría 

Familia Hunyadi: 

• Eran de Walla desiş (su escudo de armas es el cuervo) 

• El Castillo de Segismundo se les dio 

• Como devoto de Ulászló Jagiló, János Hunyadi recibió vastas fincas  

• János Hunyadi se convirtió en un ispan y un sorer 

• Voivodo transilvano (Jefe de Transilvania) 

• También se ha encargado de proteger los extremos sur (terminales) 

• Fue el mayor terrateniente húngaro de esta → gastó sus ingresos en las campañas contra los turcos 

 

Combates anti-turcos: 

győztes vesztes 

1442.  Marosszentimrei csata 1444. Várnai csata 

I. Ulászló meghal 

1443-44.  Hosszú hadjárat  

nagy veszteségek, de sikeres 

1448 Rigómezei csata 

1456.  Nándorfehérvári csata 

Hunyadi meghal 

 

 

En 1444, tras la muerte de Ulászló I, Hunyadi se convierte en jefe de policía 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005


1446-1452. Gobernador János Hunyadi (debido a la minoría de Laszlo V) 

 

Hunyadi se convirtió en el primer hombre en el país 

Gobernador: el líder del país en un período sin rey 

 

Echa un vistazo a la elección de Hunyadi como gobernador en el siguiente enlace: 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005 

 

1452-1458: Laszlo V. el Rey 

1453. Turco capturado bizantino 

 Mehmed II se prepara contra Serbia Hungría El Año Nuevo 

 

Vea la película animada sobre el asedio de Nándorfehérvár en el siguiente enlace (unos 20 minutos) 

  https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005 

 

El Triunfo de Nándorfehérvár nació el 14 de diciembre de 1456. 

1456: El punto clave de la campaña turca fue la captura de uno de los castillos finales más importantes, 

Nándorfehérvár (ahora Belgrado). 

Organización de la protección: 

a) Hungría: 

• recondishment de la tierra 

• llamar a la nobleza a la guerra 

b) Hunyadi: 

• organizar un ejército mercenario con su propio dinero 

c) Papa: 

• Anuncio de cruzada – dirigido por János Kapisztrán 

• Pedir la campana del mediodía 

El asedio: 

Jefe del ejército turco: Ii. Sultán Mehmed 

Defensor del castillo húngaro: Mihály Szilágyi (Tío de Hunyadi) 

• El ejército turco rodea el castillo. Quieren matar de hambre a los húngaros 

• Hunyadi entró en el castillo con los cruzados rompiendo la cerradura del Danubio 

• Ataques del ejército turco: los defensores volvieron al castillo interior 

• Asedio del castillo interior (leyenda de Tito Dugovich) 

• Los defensores salieron del castillo, capturaron los cañones turcos, los volvieron contra el ejército turco 

• El enemigo ha huido 

 

János Hunyadi murió de la peste tras el asedio 

 

Lea la historia de Tito Dugovich en el siguiente enlace: 

  https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005 

 

lección: 6.libro 20-23 o. leer, estudiar + aprender un sauce 

  Mf: 15/2.   16/4.,6. y tareas de búho 

  Resuelve The Turkish Beater en el siguiente enlace: 

  https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005 

 

 

Cargue la imagen del boceto escrita en 04.18. domingo hasta 18.00 relojes Classroom! 

 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_005
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Testnevelés 
6.a 

Menj végig a szabadulószobán, végezd el a kijelölt gyakorlatokat, és írd meg nekem, hogy milyen kódot 

kaptál! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu03X_eSGrLkLQ_6X02aArCGWpZefx32B_D4oE4shIxfq_5

g/formResponse 

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 
File:   04 16 info 6a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Kép konvertálás 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal tovább ismerkedünk az XnView nevű programmal és megnézzük, hogyan lehet fotónkon 

különféle konvertálásokat végrehajtani. 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MzE2NDMwMTY4Njk2/details 

Házi feladat: 

Az általatok szabadon választott képen végezzetek valamilyen konvertálást és szerkesszetek bele egy 
tetszőleges szöveget. 
 
Határidő:  2021.04.21. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu03X_eSGrLkLQ_6X02aArCGWpZefx32B_D4oE4shIxfq_5g/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu03X_eSGrLkLQ_6X02aArCGWpZefx32B_D4oE4shIxfq_5g/formResponse
https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MzE2NDMwMTY4Njk2/details


Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Egyenletek megoldása lebontogatással  

Időpont: 04.16. péntek 

Feladatok: 

11:00-kor csatlakozzatok az online órához! https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

 

Órai munka: (50 pont) Tankönyv 117. oldal 2 példa (kidolgozott), 118. oldal 4. a) b) c) feladat 

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

 

Házi feladat: (8 pont) munkafüzet 87. oldal 2. feladat 

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

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=YIZ_y4WGc3Y   

(español) 

 (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://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://www.youtube.com/watch?v=YIZ_y4WGc3Y%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. 

 

2021.04.16.                                                                              Egyenletek megoldása lebontogatással 

Resolver ecuaciones por descomposición - Solve equations by decomposition 

 

Tankönyv 117. oldal 2. példa (kidolgozott), 

1. példa: Oldjuk meg lebontogatással a következő egyenletet:  

Resuelve la siguiente ecuación por descomposición: Solve the following equation by decomposition: 

 
 

 

Tankönyv 118. oldal 4. a) b) c) feladat 

Add meg a megkezdett folyamatábrához tartozó egyenletet! Az ábra befejezésével oldd meg az egyenletet! A füzetedben dolgozz! Oldd meg 

folyamatábra lerajzolása nélkül is! 

Ingrese la ecuación para el diagrama de flujo que comenzó. Resuelve la ecuación completando la figura. ¡Trabaja en tu folleto! Resuélvalo sin dibujar 

un diagrama de flujo. 

Enter the equation for the flowchart you started. Solve the equation by completing the figure. Work in your booklet! Solve it without drawing a 

flowchart.  

 

Házi feladat: munkafüzet 87. oldal 2. feladat (8 pont) 

2. Az alábbi folyamatábrában töltsd ki az üres mezőket! - Complete los espacios en blanco en el diagrama de flujo a continuación. - Fill in the 

blanks in the flowchart below. 

 


