
Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Határozók – határozós szerkezet felismerése 

 

A mai alkalommal annyi feladatotok lesz, hogy gyakoroljátok a határozók, illetve a határozós 

szerkezetek felismerését. 

Ehhez az Okostankönyv megadott oldalán kell megoldanotok két viszonylag hosszú feladatot. 

A feladatok nagyon jók gyakorlásra, ezért azt kérem tőletek, hogy lassan, figyelmesen, és akár 

többször is oldjátok meg! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_030      

A megoldandó feladatok címe: Keresd a határozót! 

       Határozó kerestetik 

 

A feladatok megoldása közben különösen arra figyeljetek, hogy a megtalált határozókra 

milyen kérdéssel lehet rákérdezni! 

 

Clase: 7.a 

Asunto: gramática húngara 

Tema: Determinantes: reconocer una estructura definida 

Esta vez, tendrás tantas tareas para practicar reconociendo determinantes y estructuras 

determinantes. 

Para hacer esto, debe resolver dos tareas relativamente largas en la página dada del Smart Book. Las 

tareas son muy buenas para practicar, así que te pido que las resuelvas despacio, con cuidado, ¡e 

incluso varias veces! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_030  

Título de las tareas a resolver: ¡Encuentra el adverbio! 

             Definitivamente buscado 

¡Al resolver las tareas, preste especial atención a la pregunta que se puede hacer sobre los 

determinantes encontrados! 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_030
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_030


 

Class: 7.a 

Subject: Hungarian grammar 

Topic: Determinants - recognizing a definite structure 

This time, you will have so many tasks to practice recognizing determinants and determinant 

structures. 

To do this, you need to solve two relatively long tasks on the given page of the Smart Book. The tasks 

are very good to practice, so I ask you to solve them slowly, carefully, and even several times! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_7/lecke_04_030 

Title of the tasks to be solved: Find the adverb! 

            Definite wanted 

When solving the tasks, pay special attention to what questions can be asked about the 

determinants found! 

 

INFORMATIKA 

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

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

 

File:   04 12 info 7a1 GCR 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Hiba a vonalban! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A kommunikáció felépülése során tanultuk, hogy az adó és vevő között kialakult kommunikációs 

csatornát jelentősen befolyásolhatja a környezet és annak zaja. 

Erről olvashattok a következő leckében. 

További információkat a Classroom felületén találtok: 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/MzIyMzkzMjAzNTgz/details 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/MzIyMzkzMjAzNTgz/details


 

Házi feladat: 

NINCS 

Határidő:   

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

INFORMATIKA 

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

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

 

File:   04 12 info 7a2 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Továbbítsunk üzenetet! 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Mai alkalommal megnézzük, hogyan lehetséges a környezet zajait kiszűrni az információ 

továbbításakor.  

Különféle információ továbbítási módszert ismerhetünk meg, amelyeket ki is próbálhatunk. 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzIyNDAyMTQwNzAz/details 

 

Házi feladat: 

Válaszoljatok meg a Classroomban feltett kérdéseket! 

A válaszokat töltsétek fel ide a Classroomba! 

 

Határidő:  2021.04.14. 12:00 óra 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzIyNDAyMTQwNzAz/details


Biológia 

Kedves Gyerekek! 

 

Hétfőn, (12-én) 13:00 perckor – a megbeszéltek szerint – elküldöm a felmérőt! / El lunes (12) 

a las 13:00 - por acuerdo - ¡enviaré la disertación! / I will send the test on Monday (12) at 13:00! 

 

Mindenki időben jelentkezzen be, mert a dolgozatot időben kérem vissza! / ¡Todos inicien 

sesión a tiempo porque quiero que regresen la prueba a tiempo! / Everyone start the test on 

time! 

A dolgozatra 30 percet kaptok! Figyelni fogom az időt! / ¡30 minutos disponibles para la 

prueba! ¡Prestaré atención a la hora exacta! / You get 30 minutes for the test! I will watch the 

time! 

Aki nem írja meg, az természetesen egyest fog kapni! 

Üdv: Andi néni 

 

Házi Feladat: 

Tk: 64 -67. oldal olvasása. 

Határidő: április 13. 

 

Technia: a holnapi anyagban szerepel majd.  



Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Százalékszámítás - százalékalap, százalékláb meghatározása 

Időpont: 04.12. hétfő 

10:00-kor csatlakozzatok az online órához! 

https://meet.google.com/lookup/ehrvrpti3w 

Puede unirse a la clase en línea a las 10:00 a.m .: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

You can join the online class at 10:00 a.m.: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

 

Órai munka - Trabajo por horas - Hourly work: (50 pont) 

Oldjátok meg a feladatokat! A 50 pont akkor jár, ha részt vettél az online órán.  

¡Resuelve las tareas! Se otorgan 50 puntos si participó en la clase en línea. 

Solve the tasks! 50 points are awarded if you participated in the online class. 

 

Ha kész fotózzátok le és küldjétek vissza!  

Cuando haya terminado, tome una foto y envíela de regreso.  

When you're done, take a photo and send it back! 

 

Házi feladat - Tarea - Homework: (32 pont) 

Oldjátok meg a feladatokat! - ¡Resuelve las tareas! - Solve the tasks!  

 

Szorgalmi feladat: (20 pont) https://learningapps.org/7654205      https://learningapps.org/7653937 

 

Videók: 

https://www.youtube.com/watch?v=uOnmff6VVG8 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KewfKIXRRtI (english) - percentage calculation 

https://www.youtube.com/watch?v=ewIEYylZsBE (english) - percentage calculation 

https://www.youtube.com/watch?v=PId8BE7N_EI (español) cálculo de porcentajes 

https://www.youtube.com/watch?v=WLkp9XTon7E (español) 

 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010701_1__teljes.pdf  

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010702_1__teljes.pdf  

https://meet.google.com/lookup/ehrvrpti3w?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/ehrvrpti3w?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://learningapps.org/7654205
https://learningapps.org/7653937
https://www.youtube.com/watch?v=uOnmff6VVG8
https://www.youtube.com/watch?v=0dXYpaRCvsY
https://www.youtube.com/watch?v=KewfKIXRRtI%20
https://www.youtube.com/watch?v=ewIEYylZsBE%20
https://www.youtube.com/watch?v=PId8BE7N_EI%20
https://www.youtube.com/watch?v=WLkp9XTon7E%20
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010701_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010702_1__teljes.pdf


Órai munka 

Írjátok le a füzetbe az alábbiakat! - Escriba lo siguiente en el folleto.- Write the following in the booklet. 

2021.04.12.                                                         Százalékszámítás - százalékalap, százalékláb meghatározása 

Cálculo de porcentaje: determinación de base porcentual, pie de porcentaje  

Percentage calculation - determination of percentage base, percentage foot 

 

%ALAP BASE PORCENTUAL BASE  

Melyik szám 60%-a a 900? ¿Qué número es 60% 900? Which number is 60% 900? 

%alap (100%): ?  

%láb: 60 = 
𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟔𝟎 = 𝟎, 𝟔 

%érték: 900 

%alap (100%): ?  

%láb: 60 = 
𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟔𝟎 = 𝟎, 𝟔 

%érték: 900 

%alap (100%): ?  

%láb: 60 = 
𝟔𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 𝟎, 𝟔𝟎 = 𝟎, 𝟔 

%érték: 900 

𝐚𝐥𝐚𝐩 =
%é𝐫𝐭é𝐤

%𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 =

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐣𝐚
· 𝟏𝟎𝟎 𝐛𝐚𝐬𝐞 =

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐞

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞
· 𝟏𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟔𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟔𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟔𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟓𝟎𝟎 

 

A százalékalapot úgy kapjuk meg, hogy a százalékértéket osztottuk a százaléklábbal, majd az eredményt megszoroztuk 100-zal. 

La base porcentual se obtiene dividiendo el valor porcentual por el pie porcentual y luego multiplicando el resultado por 100. 

The percentage base is obtained by dividing the percentage value by the percentage foot and then multiplying the result by 100. 

  



1. Számítsd ki azt a számot, melynek - Calcule el número para el que - Calculate the number for which 

 
 %érték %láb 𝟏𝟎𝟎%:        𝐥𝐚𝐩 =

%é𝐫𝐭é𝐤

%𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 

a) 1%-a 29    

b) 2%-a 22    

c) 20%-a 40    

d) 160%-a 40    

e) 160%-a 88    

 

 

 

2. Egy nyeregtetős ház tetejére 24 négyzetméter napkollektort szerelnek, amellyel a teljes tető 30%-át fedték le. Mekkora a tető teljes felülete? 

En la parte superior de una casa a dos aguas, se instala un colector solar de 24 pies cuadrados para cubrir el 30% de todo el techo. ¿Cuál es la 

superficie total del techo? 

On top of a gabled house, a 24-square-foot solar collector is installed to cover 30% of the entire roof. What is the total surface area of the roof? 

 
Feladat Százalékérték Százalékláb 𝟏𝟎𝟎%:        𝐥𝐚𝐩 =

%é𝐫𝐭é𝐤

%𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 

a) 30%-a 24 m2    

 

Válasz (responder, answer): ___________________________________________ 

 

 

  



%LÁB PORCENTAJE PORCENTAGE 

Hány százaléka 1500-nak a 900? ¿Qué porcentaje de 1500 es 900? What percentage of 1500 is 900? 

%alap (100%): 1500  

%láb: ? 

%érték: 900 

%alap (100%): 1500  

%láb: ? 

%érték: 900 

%alap (100%): 1500  

%láb: ? 

%érték: 900 

%𝐥á𝐛 =
%é𝐫𝐭é𝐤

𝐬𝐳á𝐳𝐚𝐥é𝐤𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 =

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 
· 𝟏𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 =

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐞

𝐛𝐚𝐬𝐞 
· 𝟏𝟎𝟎 

𝟗𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 → 𝟔𝟎% 

𝟗𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 → 𝟔𝟎% 

𝟗𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟎𝟎
· 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎, 𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟎 → 𝟔𝟎% 

  

A százaléklábat úgy kaphatjuk meg, hogy a százalékérték és az alap hányadosát megszorozzuk 100-zal. 

El porcentaje se puede obtener multiplicando el cociente del porcentaje y el fondo por 100. 

The percentage can be obtained by multiplying the quotient of the percentage and the fund by 100. 

 

1. Megállapítjuk, hogy melyik érték az alap (100%), és melyik a százalékérték. 

2. Kiszámítjuk a százalékérték és az alap arányát (hányadosát).  

3. Az így kapott értéket megszorozzuk 100-zal. 

  



3. Hányszorosa, illetve hány százaléka a - ¿Cuántas veces y cuánto porcentaje - How many times and how many percentage a 

 

 Feladat 

Hányszorosa? 

¿Cuántas veces? 

How many times? 

%érték Alap 

Hány százaléka? - ¿C uánto porcentaje - How many percentage? 

%𝐥á𝐛 =
%é𝐫𝐭é𝐤

𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 

a) 24 a 48-nak     

b) 12 a 24-nek     

c) 12 a 48-nak     

d) 24 a 12-nek     

e) 10 az 50-nek     

f) 10 a 4-nek     

 

 

4. "A 3000 megvizsgált háztartás közül 1320-ban volt autó" - olvashattuk egy statisztikában. A vizsgált háztartások hány százaléka ez? 

    “De los 3.000 hogares encuestados, 1.320 tenían automóviles”, leemos en una estadística. ¿Qué porcentaje de hogares encuestados es este? 

    “Of the 3,000 households surveyed, 1,320 had cars,” we read in a statistic. What percentage of households surveyed is this? 

 

Hány százaléka 

¿C uánto porcentaje  

How many percentage? 

Százalékérték Százalékalap %𝐥á𝐛 =
%é𝐫𝐭é𝐤

𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 

1320 a 3000-nek    

Válasz (responder, answer): _____________________________________________________ 

 

 



Házi feladat: (16 + 16 = 32 pont) 

1. Számítsd ki azt a számot, melynek - Calcule el número para el que - Calculate the number for which 

 
 %érték %láb 𝟏𝟎𝟎%:        𝐥𝐚𝐩 =

%é𝐫𝐭é𝐤

%𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 

a) 2%-a 58    

b) 6%-a 66    

c) 40%-a 80    

d) 320%-a 40    

 

2. Hányszorosa, illetve hány százaléka a - ¿Cuántas veces y cuánto porcentaje - How many times and how many percentage a 

 Feladat 

Hányszorosa? 

¿Cuántas veces? 

How many times? 

%érték Alap 

Hány százaléka? - ¿C uánto porcentaje - How many percentage? 

%𝐥á𝐛 =
%é𝐫𝐭é𝐤

𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 

a) 36 a 48-nak     

b) 18 a 60-nak     

c) 120 a 80-nak     

d) 42 a 24-nek     

 



7.a – 1 csoport     2021.április 12. 

1. Write the new (unknown) words in your vocabulary and translate them. 

Vocabulary: 

peasant 

cover 

leftover 

heat 

oven 

prepare 

basil 

the Second World War 

soldier 

return 

great variety 

toppings 

spicy 

piece   

Read the text and answer the questions: 

1.Who made and ate pizza before the nineteenth century ? 

2.What were the first pizzas like ? 

3.Why was pizza popular at that times ? 

4.Who first added tomatoes tothe bread ? 

5.When did the first pizza restaurant open ? 

6.What did the restaurant use to heat the oven ? 

7.What special meal did a chef prepare in 1889 ? 

8.What was it like ? 

9.Why did pizza become popular in Britain after the Second World War ? 

10. What toppings do you prefer on your pizza ? 

Now, please, do all the exercises below the text. 

Határ idő: április 13.   Day of appearance: 13 April. 





7.a – 2 csoport     2021.április 12. 

1. Write the new (unknown) words in your vocabulary and translate them! 

Az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

Vocabulary: 

1.between  6.environment  11.Channel Tunnel  16.cathidral 

2.middle of  7.exciting rides  12.organise   17.university 

3.spend  8.go abroad  13.trip 

4.popular  9.ferry   14.pupil 

5.South-West  10.go through  15.sight 

A szavakat tanuld meg !   

 

Read the text and answer the questions: 

Olvasd el a szöveget és válaszolj a kérdésekre !   Tk.40. old.Holidays 

1.When do people in Britain go on holidays ? Why ? 

2.What do people do if they spend their holidays in Britain ? 

3.Where is the Eden Project ? 

4.What can they do there ? 

5.Why is Alton Towers theme park so popular ? 

40.old.1.feladat: Döntsd el melyik bekezdés miről szol (párosítsd a témákat a bekezdésekkel) ! 

Az 1. és a 2. bekezdést fordítsd le írásban ! 

A feladatot leosztályozom ! 

 

 

 

Határ idő: április 14.   Day of appearance: 14 April. 


