
Tantárgy: természetismeret 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Témazáró dolgozat: kölcsönhatások, energia 

Időpont: 04.14. szerda 

Órai munka (20 pont):  

https://learningapps.org/19010506 

Oldd meg az alábbi feladatot! Vigyázz, mert jegyre megy! 

Ha kész, küldd el az eredményedről készült fotót! 

¡Resuelve la siguiente tarea! ¡Cuidado, porque vas a comprar una entrada! 

Cuando hayas terminado, envíanos una foto de tus resultados. 

Solve the following task! Watch out, because you're going for a ticket! 

When you're done, send us a photo of your results! 

 

Értékelés: 

jeles: 90-100%;  

jó: 75-89%;  

közepes: 50-74%;  

elégséges: 31-49%;  

elégtelen: 0-29%  

 

Házi feladat: nincs 

 

Ha késve küldöd vissza, rosszabb jegyet kapsz. Minden nappal eggyel rosszabbat. 

Si lo devuelve tarde, empeorará. Cada día con uno peor. 

If you send it back late, you will get a worse. Every day with one worse. 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Angol 6a 1csop  2021 április 14. 

 

Ask and answer the questions and note down the questions and the answers .  

Írd le a kérdéseket és válaszolj rájük ! 

https://learningapps.org/19010506


A megoldásokat a füzetbe is lehet írni ! 

 

A 

• What time / usually get up? 

• When / birthday? 

• How / celebrate / birthday? 

• What music / like? 

• What / do / in the evenings? 

 

 

B 

• What time / usually / go to bed? 

• What / do / at the weekends? 

• How / celebrate / the New Year? 

• What TV programmes / like? 

• What sports / do? 

 

Example: 

A What time do you usually get up?  

B I usually get up at half past seven. 
 

Use the space below for your notes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvasd el a szöveget és döntsd el hogy az alábbi monatok igaz, hamis vagy a szövegben 

nincs róla szó. 



David White is our Geography teacher. He likes his job very much, but Mary, his wife, doesn’t 

like her job. She’s a Maths teacher in our school. She doesn’t like her job because some students 

don’t like her subject. Some students in my class don’t like Geography, either. I think it’s 

interesting, but I prefer History.  

 

Mr and Mrs White’s daughter, Zoe, is in my class. She says that her dad helps at home. He 

sometimes does the shopping and takes out the recycling, and he always feeds the cat. He often 

cooks dinner, too. Zoe usually loads the dishwasher and vacuums the floor. Mr White never 

cleans the car because his son, Andy, does it.  

 

The Whites have got a dog called Flint. He’s very big and friendly. Andy always gets up early 

and takes Flint for a walk before school. I often ask my parents for a dog, but they always say 

no because we live in a flat. The Whites have got a big garden. I think Zoe is very lucky because 

she’s got two pets! 

Read about the White family. Are the sentences true or false, or doesn’t it say? Choose the 

correct answer. 

1. The Maths teacher’s name is Mary White. 

A. ☐ True 

B. ☐ False 

C. ☐ Doesn’t say 

2. All the students think History is interesting. 

A. ☐ True 

B. ☐ False 

C. ☐ Doesn't say 

3. Mr White is a very good cook. 

A. ☐ True 

B. ☐ False 

C. ☐ Doesn't say 

4. Zoe often helps in the house. 

A. ☐ True 

B. ☐ False 

C. ☐ Doesn't say 

5. Zoe takes the dog for a walk every day. 

A. ☐ True 

B. ☐ False 

C. ☐ Doesn't say 

6. Zoe has got a cat and a dog. 

A. ☐ True 

B. ☐ False 

C. ☐ Doesn't say 

Határidő: április 15. 



6.a Angol – 2. csoport________________________________________ 
április 14. szerda 

Az óra témája: Ruhavásárlás: Mennyibe kerül…?  

 
Kedves Tanuló! 
Online lesson: Meet – Wednesday (and also Thursday) 11:00 
Ha nem tudsz kapcsolódni: 
Dolgozz a füzetedben! 
   Lesson 74   14.04. 
 
1. feladat: tankönyv 70.old. 4. feladat:  

Másold le a füzetedbe és egészítsd ki a táblázatot! 
How much is this T-shirt? It’s £8.50. - ! Egyes számnál: is – this – it’s 
How much are these jeans? They’re £17.20. - ! Többes számnál: are – these – they’re 

2. feladat: tankönyv 70.old. 5 feladat:  
Írj a füzetbe párbeszédeket! Figyeld a példát! 

- How much is this jumper, please? 
- It’s 35 euros. 

3. feladat: munkafüzet 59.old. 3. feladat 
 
Visszaküldés: füzet + munkafüzet Április 14. szerda 16 óráig: Classroom vagy kgabriella@vmaibp.hu  
 
 
 

Por Lucía y Andrés:  
¡Querido estudiante! 
Lección online: Meet – Abr 14 (and 15) 11:00 
Si no puede conectarse: 
¡Trabaja en tu folleto! 

Lesson 74   14.04. 
 
Tarea 1: Libro (Tankönyv) p.70 Tarea 4: 

Cópielo en su folleto y complete la hoja de cálculo. 
How much is this T-shirt? It’s £8.50. - ! Egyes számnál: is – this – it’s 
How much are these jeans? They’re £17.20. - ! Többes számnál: are – these – they’re 

Tarea 2: Libro (Tankönyv) p.70 Tarea 5: 
Escribe diálogos en el folleto. ¡Mira el ejemplo! 

- How much is this jumper, please? 
- It’s 35 euros. 

Tarea 3: Libro de trabajo (munkafüzet) p.59. Tarea 3 
  
Regreso: folleto + cuaderno de trabajo Miércoles 14 de abril hasta las 4 p.m.: Classroom o 
kgabriella@vmaibp.hu  

 

 

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/1FAIpQLSdx1LviUOyVOjvZqNFSzhb9g5t_7fRwY5qQ8

qigZWpplKJxBg/formResponse   

mailto:kgabriella@vmaibp.hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx1LviUOyVOjvZqNFSzhb9g5t_7fRwY5qQ8qigZWpplKJxBg/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx1LviUOyVOjvZqNFSzhb9g5t_7fRwY5qQ8qigZWpplKJxBg/formResponse


Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Gyakorlás - algebrai kifejezések  

Időpont: 04.14. szerda 

Feladatok: 

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

 

Órai munka: (60 pont) 

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

Házi feladat: (20 pont) Munkafüzet 115. oldal 1.a) b), 2.e) f), 3. a) b) c) d), 5. a) b) 

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

 

Holnap, 15-én felmérőt fogtok írni. Készüljetek! 

 

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://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
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. 

 

2021.04.14.                                                                                Gyakorlás - algebrai kifejezések 

Ejercicio - expresiones algebraicas 

Exercise - algebraic expressions 

 

1. A Bell-Efon társaságnál a telefon előfizetési díja 1200 Ft havonta.  

Hálózaton belül percenként 20 Ft-ért, hálózaton kívül percenként 30 Ft-ért beszélhetünk. Töltsd ki ezek alapján a táblázatot! 

/11 pont 

 En Bell-Efon, la tarifa de suscripción telefónica es de HUF 1200 por mes.  

Podemos hablar por HUF 20 por minuto dentro de la red y por HUF 30 por minuto fuera de la red. ¡Complete la tabla en base a estos! 

 

 At Bell-Efon, the phone subscription fee is HUF 1,200 per month.  

We can speak HUF 20 per minute within the network and HUF 30 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 75 38  

November 92 30  

December 120 43  

Hóember n m  
 

 

 

  



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

osztályos zsebpénzének a 8-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 = 1500 Ft! 

/12 pont 

 Hay 3 niños en la gran familia. El menor de 1er grado, he x HUF, el hijo del medio recibe cinco veces esto y el mayor 8 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 = 1500 HUF! 

 

 There are 3 children in the Big Family. The youngest 1st grade, he x HUF, the middle child gets five times this and the oldest 8 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 = 1500 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 

3x −2y −f · 4 a −b 2c · 3 
𝟒

𝟓
𝒛 

𝒑

𝟒
 

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) 3·a;  3 · 𝑏;  𝑎;     2,5 · 𝑎;    0,8 · 𝑐;  −5 · 𝑎;   3 · 𝑑;    
3

4
· 𝑎;  −

4

3
· 𝑥;    

𝑎

2
;     

   

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

3
;   −

4

3
· 𝑥𝑦;   

3𝑥

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!  

   

 𝒂 + 𝒂 − 𝒂 + 𝒂 + 𝒂 − 𝒂 =  

 −𝟐 · 𝒃 + 𝟓 · 𝒃 − 𝟔 · 𝒃 =  

 𝟒 · 𝒂 + 𝟏𝟐 · 𝒂 − 𝟏𝟐 · 𝒃 + 𝟖 · 𝒃 =  

 −𝟐 · 𝒄 − 𝟖 · 𝒅 + 𝟏𝟕 · 𝒄 − 𝟐 · 𝒅 =  

 

 

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

   

 𝟑 ∙ (𝒂 − 𝟒) =   

 (𝟐𝒃 − 𝟏) · 𝟓 =  

 −𝟐 · (𝒅 + 𝟒) =   

 −𝟑 · (𝟓 − 𝒆) =   

 

 

  



7. Bontsd fel a zárójeleket, majd végezd el a lehetséges összevonásokat! Végül számítsd ki a helyettesítési értékét, ha x = 2! /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!  

   

 𝟓 ∙ (𝟐𝒙 − 𝟑) + 𝟏𝟎 · (𝟒 − 𝟑𝒙) =  
   

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

 

Értékelés: 

Remek: 54-60 pont 

Jó: 45-53 pont 

Közepes: 30-44 pont 

Elmegy: 18-29 pont 

Gyakorolni kell még: 0-17 pont 

  



Házi feladat: (20 pont) Munkafüzet 115. oldal 1.a) b), 2. e) f), 3. a) b) c) d), 5. a) b)  

 

1. Végezd el a lehetséges összevonásokat! (4 pont) - ¡Haz posibles fusiones! - Make possible mergers! 

𝒂) 𝟑 ∙ 𝒙 − 𝟕 + 𝟔 ∙ 𝒙 + 𝟑 − 𝟒 ∙ 𝒙 = 

𝒃) − 𝟏𝟑 ∙ 𝒙 + 𝟖 + 𝟓 ∙ 𝒙 + 𝟑 − 𝟗 ∙ 𝒙 = 

 

2. Vond össze, ahol lehet! (4 pont) - ¡Haz posibles fusiones! - Make possible mergers! 

𝒆) 𝒂 + 𝟐𝒃 + 𝟑𝒂 + 𝟒𝒃 = 

𝒇) 𝒇 − 𝟏 + 𝟐𝒇 − 𝟐 = 

 

3. Bontsd fel a zárójeleket! (4 pont) - Abre los paréntesis. - Open the parentheses. 

𝒂) 𝟐 ∙ (𝒙 − 𝟑) = 

𝒃) (𝒙 − 𝟑) ∙ 𝟑 = 

𝒄) 𝟒 ∙ (𝒙 − 𝟑) = 

𝒅) − 𝟐 ∙ (𝒙 − 𝟑) = 

 

5. Bontsd fel a zárójeleket, majd végezd el a lehetséges összevonásokat! (8 pont) 

Expanda los paréntesis y luego realice las posibles fusiones. 

Expand the parentheses, and then make the possible merges. 

𝒂) 𝟓 ∙ (𝒂 + 𝟑) + 𝟗 · (𝒂 + 𝟏𝟏) = 

𝒃) 𝟓 ∙ (𝟐𝒃 + 𝟒) + 𝟏𝟎 · (𝒃 − 𝟐) = 

 

 


