
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Témazáró dolgozat: Függvények, egyenletek  

Időpont: 04.30. Péntek 

Feladatok: 

 

Órai munka: Témazáró dolgozat - 10:00 

Oldjátok meg a feladatokat a füzetben! A feladat szövegét nem kell leírni, csak a megoldásokat. 

Írjátok le  számolás menetét is, ne csak az eredményeket! 

 

Resuelve las tareas del folleto. No es necesario describir el texto de la tarea, solo las soluciones. 

Describe también el proceso de cálculo, no solo los resultados. 

 

Solve the tasks in the brochure. It is not necessary to describe the text of the task, only the solutions. 

It also describes the calculation process, not just the results. 

 

Visszaküldési határidő: ma, péntek 12:30 

Fecha límite de devolución: hoy viernes 12:30 p.m. 

Return deadline: today Friday 12:30 p.m. 

 

Értékelés: 

50-56 pont: 5 

42-49 pont: 4 

28-41 pont: 3 

17-27 pont: 2 

0-16 pont: 1 

 

Házi feladat: nincs 

 

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.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf


2021-04-30 Témazáró dolgozat …………………………………………………… 

 Egyenletek, függvények név, osztály 

 

 

1. Írd fel egész számok arányaként a felsorolt arányokat! Törekedj a legegyszerűbb 

alakra! 

Escriba las razones enumeradas como proporciones de números enteros. ¡Lucha por la forma más simple! 

Write down the ratios listed as the proportions of integers. Strive for the simplest shape! 

/6 pont 

   

 45 : 35 = ...... : ...... 0,8 : 1,2 = ...... : ...... = ...... : ......  

    

 5

3
∶

3

2
=                                     =  . . . . . . ∶ . . . . .. 

  

   

   

2. A szörpös üvegen az olvasható, hogy a javasolt hígítási arány 1 : 5. Az üvegben 5 dl szörp van. 

La botella de almíbar dice que la proporción de dilución recomendada es 1: 7. La botella contiene 7 dl de 

jarabe. 

The syrupy bottle reads that the recommended dilution ratio is 1: 7. The bottle contains 7 dl of syrup 

/5 pont 

   

 a) Mennyi vizet kell önteni fél deciliter szörphöz? 

a) ¿Cuánta agua se debe verter por medio decilitro de almíbar? 

a) How much water should be poured per half a deciliter of syrup? 

___________ 

dl  

 

 b) Mennyi szörpöt kell önteni 15 deciliter vízhez? 

b) ¿Cuánto almíbar se debe verter en 7 decilitros de agua? 

b) How much syrup should be poured into 7 deciliters of water? 

___________ dl  

 c) Hány liter ital készíthető a teljes üveg szörp felhasználásával? 

c) ¿Cuántos litros de bebida se pueden preparar con una botella llena de 

almíbar? 

c) How many liters of drink can be prepared with a bottle full of syrup? 

___________ dl  

 d) Mennyi szörpöt kell önteni egy 3 dl-es pohárba? 

d) ¿Cuánto almíbar se debe verter en el vaso de 2 dl? 

d) How much syrup should be poured into the 2 dl glass? 

___________ dl  

   

    

3. Számítsd ki a hiányzó értékeket, és töltsd ki a táblázatot! 

Calcule los valores faltantes y complete la tabla. 

Calculate the missing values and complete the table. 

 

   

 Feladat  

Tarea 

Task 

Kiszámítás I.  

Cálculo I. 

Calculation I. 

Kiszámítás 

II.  

Cálculo II. 

Calculation 

II. 

Alap 

Base 

porcentual 

Percentage 

base 

%láb 

Porcentaje 

Percentage 

%érték 

Valor 

porcentual 

Percentage 

value 

2000-nek 

a 8%-a 
     

   1800 125  
 

/10 

pont 



 

4. Számítsd ki a hiányzó értékeket, és töltsd ki a táblázatot ennek megfelelően! 

Calcule los valores faltantes y complete la tabla en consecuencia. 

Calculate the missing values and fill in the table accordingly. 

/3 pont 

   

 Számítsd ki azt a számot, melynek 

Calcule el número para el cual   

Calculate the number for which 

1% 100% 

a 24%-a 12 000!   
 

 

   

   

5. Hányszorosa, illetve hány százaléka a  

¿Cuántas veces y cuánto porcentaje  

How many times and how many percentage a 

/6 pont 

   

 

Feladat  

Tarea 

Task 

Hányszorosa? 

¿Cuántas veces? 

How many 

times? 

%érték 

Valor 

porcentual 

Percentage 

value 

Alap 

Base 

porcentual 

Percentage 

base 

Hány százaléka? -  

¿C uánto 

porcentaje  

How many 

percentage? 

36 a 24-

nek 
    

 

 

   

   

6. Vond össze az egynemű algebrai kifejezéseket! 

¡Resume expresiones algebraicas homogéneas! 

Summarize homogeneous algebraic expressions! 

/6 pont 

   

 𝟑𝟐𝒂 − 𝟏𝟏𝒂 − 𝟗𝒂 = 𝒃 − 𝟐𝒃 − 𝟑𝒃 =   

   

 𝒄 + 𝟏𝟐 + 𝟓𝒄 − 𝟐𝟓 =  −𝟏𝟐𝒅 + 𝟐 − 𝟏𝟓 + 𝟖𝒅 =   

   

   

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

   

 𝟑 · (𝒂 − 𝟒) =  𝟕 · (𝟖 + 𝟗𝒃) =   

   

 −(𝒄 − 𝟏) =  −𝟐 · (𝟐𝒅 + 𝟓) =   

   

   

8. Oldd meg lebontogatással és folyamatábra segítségével az alábbi egyenletet! 

Resuelve la siguiente ecuación descomponiéndola y usando un diagrama de flujo. 

Solve the following equation by decomposing it and using a flow diagram. 

(𝟐 ∙ 𝒂 − 𝟏𝟐) ∶ 𝟒 = 𝟏𝟎 

/14 

pont 

   



 

 

 

   

 a = _____  

   

 Elért pontszám/összes pontszám: /56 

pont 

 

 

Informatika 

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

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

 
File:   04 30 info 6a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Rendszerezés: képfeldolgozás 02. 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Folytatjuk a képfeldolgozással kapcsolatban tanultak rendszerezését és ne feledjétek: 

A következő órán egy témazáró dolgozat keretében mutatjátok meg, mit tanultatok. 

További információkat a classroom felületén találjátok: 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MzI4NTk4OTQ3MTU2/details 

 

 
Házi feladat: 

Az általatok szabadon választott képen végezzétek el a példákban mutatott feladatokat. 

1. Kivágás, beillesztés 
2. Konvertálás 
3. Leképezés 
4. Elforgatás 

 

A házi feladatot töltsétek fel a Classroomba! 
 
Határidő:  2021.05.04. 

Jó munkát! 

Zsolt bácsi 

 

 

 

 

 a 

=
 

=
 

=
 

=
 

  

    

  

   

 

https://classroom.google.com/c/Mjk1MzI5OTcxODM5/a/MzI4NTk4OTQ3MTU2/details


Testnevelés 
6.a 

Gimnasztikai testgyakorlatok vezényszavai. Küldd el a kész képet! 

https://wordwall.net/hu/resource/2567986/gimnasztikai-testgyakorlatok-vez%c3%a9nyszavait-

tal%c3%a1lod-rejtv%c3%a9nyben 

 

 

Tantárgy: Történelem 
Téma: Európán kívüli világ 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 04.30. 

 

Írd meg a tesztet. 

 

Órai önálló feladat:  

Írj saját vázlatot a füzetedbe a Tk. 38-41. oldalán található anyagból! 

 

Hf: Tk. 38-41. o. tanulni 

Mf. 33/1-3., 34/5. 

 

A vázlat és a Mf. képét töltsd fel 05.02. vasárnap 18.00 óráig! 

 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

 

Escribe la prueba! 

 

Escriba su propio boceto en su folleto del material en la Tk. 38-41. 

 

Hf: Tk. 38-41. 

Mf. 33/1-3, 34/5. 

 

Cargue el croquis y Mf. por 18.00 en domingo 05.02. 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/2567986/gimnasztikai-testgyakorlatok-vez%c3%a9nyszavait-tal%c3%a1lod-rejtv%c3%a9nyben
https://wordwall.net/hu/resource/2567986/gimnasztikai-testgyakorlatok-vez%c3%a9nyszavait-tal%c3%a1lod-rejtv%c3%a9nyben


Tantárgy: természetismeret 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Európa és hazánk éghajlata - El clima de Europa y Hungría - The climate of Europe and Hungary  

Időpont: 04.30. péntek 

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=jS0ZIUtsQHg (english)  

https://www.youtube.com/watch?v=HYjsRjat5vQ  (english) Jóó, nincs szöveg 3:41 

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

https://www.youtube.com/watch?v=2fcx6XtZAG4 (español) clima de europa 

https://www.youtube.com/watch?v=KG1YnaBGWZw (español) clima de europa 

 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 190. oldalon! Olvassátok végig a leckét! 

Írjátok le a füzetbe a 192. oldalon a Jegyezd meg! részt! és tanuljátok meg! 

Escríbalo en el folleto y apréndalo. - Write it down in the booklet and learn it. 

 

Európa éghajlatát kialakító és módosító tényezők: 

 az Egyenlítőtől való távolság – hőmérséklet, 

 az óceántól való távolság – hőmérséklet, csapadék 

 a tengerszint feletti magasság – hőmérséklet, csapadék 

 

Factores que configuran y modifican el clima de Europa: 

 distancia desde el ecuador - temperatura, 

 distancia del océano: temperatura, precipitación 

 altitud - temperatura, precipitación 

 

Factors that shape and modify the climate of Europe: 

 distance from the equator - temperature, 

 distance from ocean: temperature, precipitation 

 altitude - temperature, precipitation 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k1TWl3Fhb9Q%20
https://www.youtube.com/watch?v=jS0ZIUtsQHg%20
https://www.youtube.com/watch?v=HYjsRjat5vQ%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=hYczqHGjhYw%20
https://www.youtube.com/watch?v=2fcx6XtZAG4%20
https://www.youtube.com/watch?v=KG1YnaBGWZw%20


3. 8:00-kor csatlakozzatok az online órához:  

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! 

 

Munkafüzet 97. oldal 1., 2. feladat, 98. oldal 3., 4., 5., 99. oldal 6., 7.  feladatot  

Ha kész, fotózzátok le és küldjétek el! 

 

Házi feladat (12 pont): Munkafüzet 94. oldal 16. feladat 

 

Jó munkát!  

Kriszta néni  

  



A mai óra feladatainak megoldásához használd az atlaszodban levő Európa éghajlati térképeit! 

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

Órai munka: munkafüzet 97. oldal  

1. Írd be a táblázatba Európa hőmérsékleti térképei segítségével a különböző földrajzi helyek januári és júliusi középhőmérsékletét! 

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? 

 Földrajzi szélesség 

(északi szélesség: é.sz.) 

Latitud - Latitude 

Januári középhőmérséklet (°C) 

Temperatura promedio de enero 

January average temperature 

Júliusi középhőmérséklet (°C) 

Temperatura promedio de julio 

July average temperature 

Róma - Roma - Rome é.sz. __________ ° __________ °C __________°C 

Budapest é.sz. __________ ° __________°C __________°C 

Prága - Praga - Prague é.sz. __________ ° __________°C __________°C 

Oslo é.sz. __________ ° __________°C __________°C 

Murmanszk - Murmansk é.sz. __________ ° __________°C __________°C 

 

 

 

  

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


Készíts az adatok alapján grafikont! Jelöld be a grafikon vízszintes tengelyén a városok földrajzi szélességét! (Budapest helyét segítségként megjelöltük.) 

¡Haz una gráfica basada en los datos! Marque la latitud de las ciudades en el eje horizontal del gráfico. (La ubicación de Budapest se ha marcado como ayuda). 

Make a graph based on the data! Mark the latitude of the cities on the horizontal axis of the graph. (The location of Budapest has been marked as help.) 

 

 

Mely két éghajlati övezetben fekszik Európa? _______________________________________________  

¿En qué dos zonas climáticas se encuentra Europa? - In which two climate zones does Europe lie?  

Az adatok alapján válaszolj a kérdésekre! 

¡Responda las preguntas basadas en los datos! - Answer the questions based on the data! 

a) Milyen irányban haladva csökken a középhőmérséklet Európában? ____________________________ 

a) ¿En qué dirección está disminuyendo la temperatura media en Europa?  

a) In what direction is the average temperature in Europe decreasing?  

b) Miért csökken a hőmérséklet? __________________________________________________________ 

b) ¿Por qué baja la temperatura?  

b) Why does the temperature drop?  

  



Munkafüzet 97. oldal  

2. Nyári melegben délutáni fürdőzéskor milyennek érzed a tó vizét és milyennek a levegőét? Húzd alá a helyes választ! 

2. ¿Cómo se siente el agua y el aire del lago al bañarse por la tarde en el calor del verano?¡Subraya la respuesta correcta! 

2. How do you feel the water and the air of the lake when bathing in the afternoon in the summer heat? Underline the correct answer! 

A tó vize: hűvös meleg A levegő hőmérséklete: hűvös meleg   

El agua del lago: frio cálido Temperatura del aire: frio cálido   

The water of the 

lake: 

cold warm  cold wrm   

 

Nyári melegben esti fürdőzéskor milyennek érzed a tó vizét és milyennek a levegőét?  Húzd alá a helyes választ! 

¿Cómo te sientes con el agua y el aire del lago cuando te bañas en el calor del verano por la noche? ¡Subraya la respuesta correcta! 

How do you feel about the water and the air of the lake when bathing in the summer heat in the evening? Underline the correct answer! 

 

A tó vize: hűvös meleg A levegő hőmérséklete: hűvös meleg   

El agua del lago: frio cálido Temperatura del aire: frio cálido   

The water of the 

lake: 

cold warm  cold wrm   

 

A víz _____________________________ melegszik fel, mint a levegő, és _______________________ is hűl le. 

El agua ___________________________ se calienta como el aire y _______________________ también se enfría. 

The water ___________________________ heats up like air and _______________________ also cools down. 

 

3. Milyen hőmérsékletű légtömeget szállít a nyugati szél az óceán felől a szárazföld felé? 

3. ¿Qué masa de aire de temperatura transporta el viento del oeste desde el océano al continente?  

3. What temperature air mass does the west wind carry from the ocean to the mainland? 

 

  



4. Írd be a táblázatba Európa hőmérsékleti és csapadéktérképei segítségével, hogyan változik a hőmérséklet és a csapadékmennyiség az óceántól távolodva! 

15. oldal https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-506010703_2__teljes.pdf (... földrajzi koordinátái) 

  

4. Usando los mapas de temperatura y precipitación de Europa, escriba en la tabla cómo cambian la temperatura y la precipitación a medida que se aleja del océano. 4. Using 

the temperature and precipitation maps of Europe, write in the table how the temperature and precipitation change as you move away from the ocean. 

 Csapadék 

(mm) 

Lluvia 

Rain 

Januári középhőmérséklet (°C) 

Temperatura promedio de enero 

January average temperature 

Júliusi középhőmérséklet (°C) 

Temperatura promedio de julio 

July average temperature 

Földrajzi hosszúság 

Longitud 

Longitude 

Bergen (N) __________mm __________ °C __________°C __________ ° 

Oslo __________mm __________ °C __________°C __________ ° 

Stockholm __________mm __________°C __________°C __________ ° 

Moszkva  _________mm __________°C __________°C __________ ° 

 

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


Egészítsd ki a mondatokat! 

Complete las oraciones. - Complete the sentences! 

A csapadék mennyisége az óceántól távolodva _________________________________ 

La cantidad de precipitación lejos del océano __________________________________  

The amount of precipitation away from the ocean ______________________________ 

A januári középhőmérséklet az óceán melletti partvidéken ________________________, mint a szárazföld belsejében. 

La temperatura promedio de enero en la costa del océano es ________________________ tierra adentro. 

The January average temperature on the ocean coast is ________________________ as inland. 

A júliusi középhőmérséklet az óceán melletti partvidéken _______________________, mint a szárazföld belsejében. 

La temperatura promedio en julio en la costa del océano es _______________________ como tierra adentro. 

The average temperature in July on the ocean coast is _______________________ as inland. 

Hogyan befolyásolja a hőmérsékletet az óceán közelsége? 

¿Cómo afecta la proximidad del océano a la temperatura? - How does the proximity of the ocean affect the temperature? 

Télen ______________________, nyáron _________________ a partvidéket. 

En invierno calienta, en verano ___________________ la costa. It ___________________ the coast in winter and _________________ the coast in summer. 

 

  



5. Hasonlítsd össze Sonnblick (hegycsúcs az ausztriai Alpokban) és Budapest hőmérsékletének valamint csapadékmennyiségének adatait! 

5. ¡Compare los datos de temperatura y precipitación de Sonnblick (pico de montaña en los Alpes austríacos) y Budapest! 

5. Compare the temperature and precipitation data of Sonnblick (mountain peak in the Austrian Alps) and Budapest! 

Tengerszint felett 

magasság (m) 

Altitud (m) 

Januári középhőmérséklet 

(°C) 

Temperatura promedio de enero 

January average temperature 

Júliusi középhőmérséklet 

(°C) 

Temperatura promedio de julio 

July average temperature 

Csapadék 

(mm) 

Lluvia 

Rain 

Sonnblick (Alpok) 

3106 m 
_______________ °C _______________ °C _______________ mm 

Budapest 105 m _______________ °C _______________ °C _______________ mm 

Számítsd ki, mennyi a két tengerszint feletti magasság szintkülönbséget! ___________________  

Calcule la diferencia de nivel entre las dos altitudes. - Calculate the difference between the two altitudes. 

Hány °C a hőmérséklet a Sonnblick csúcsán, ha Budapesten 10°C van? 200 méterenként átlagosan ___ °C csökken a hőmérséklet. A Sonnblick csúcsán ___°C a hőmérséklet. 

Miért van több csapadék az Alpokban? 

¿Cuántos ° C es la temperatura en la parte superior de Sonnblick si es de 10 ° C en Budapest? La temperatura disminuye en un promedio de ___ ° C cada 200 metros. La 

temperatura en la cima de Sonnblick es de ___ ° C. ¿Por qué hay más precipitaciones en los Alpes? 

 

6. Rajzold a keresztmetszeti ábrába nyíllal, honnan érkeznek a páradús légtömegek! Rajzolj felhőt és esőt oda, ahol a csapadék keletkezik! 

6. Dibuje la figura de la sección transversal con una flecha de donde provienen las masas de aire húmedo. ¡Dibuja nubes y lluvia donde ocurre la precipitación! 

6. Draw in the cross-sectional figure with an arrow where the humid air masses come from. Draw clouds and rain where precipitation occurs! 

  



7. Mely tényezők alakítják és módosítják Európa éghajlatát?  

7. ¿Qué factores configuran y modifican el clima de Europa? What factors are shaping and modifying Europe's climate? 

A hőmérséklet függ a _______________________ és az __________________________ való távolságától és a ______________________ magasságtól. A csapadék 

mennyisége függ az __________________ való távolságtól és a __________________________. 

La temperatura depende de la distancia entre _______________________ y __________________________ y la altitud ________________________. La cantidad de 

precipitación depende de la distancia de __________________ y __________________________.  

The temperature depends on the distance between _______________________ and __________________________ and the altitude ________________________. The 

amount of precipitation depends on the distance from __________________ and __________________________. 

 

Házi feladat (12 pont): Munkafüzet 94. oldal 16. feladat 

1.             A 0°szélességi kör neve. 
El nombre de la latitud 0°. 

The name of the latitude 0°. 

2.             A 66,5°szélességen találhatók. 
Están ubicados a una anchura de 66,5°. 

They are located at a width of 66.5 °. 

3.             A 0° hosszúsági kört így nevezzük. 
El círculo de longitud de 0 ° se llama así. 

The circle of longitude 0 ° is called this. 

4.             Amerikától ilyen irányban van az Atlanti-óceán. 

Desde América, el Océano Atlántico está 

en esta dirección. From America, the 

Atlantic Ocean is in this direction. 

5.             A leghosszabb szélességi kör. 
La latitud más larga. 

The longest latitude. 

6.             Nyugat nemzetközi neve. 
Nombre internacional de Occidente. 

International name of the West. 

7.             Nagy kierjedésű szárazföld. 
Gran extensión de tierra. 

Large expanse of land. 

8.             Legnagyobb vízfelület a Földön. 

La superficie de agua más grande de la 

Tierra. The largest surface of water on 

Earth. 

9.             Egy terület időjárásainak rendszere. 
El sistema meteorológico de un área. 

The meteorological system of an area. 

 

Megfejtés - descifre - decipherment: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Miről nevezetes? - ¿Por qué es famoso? - What is it famous for? ________________________________________________________________________________________ 


