
Tantárgy: fizika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: A hang terjedése - La propagación del sonido - The propagation of sound 

Időpont: 04.30. péntek 

Feladat: 

1. Nézzétek meg az alábbi videókat! 

https://www.youtube.com/watch?v=ChAgB1TrHAw Visszhang - Tihany 

https://www.youtube.com/watch?v=pdluGeJgBFs vákuum harang (1:13) 

https://www.youtube.com/watch?v=THLecOwalPY órára JÓ Okosdoboz Vigyázz a füledre! (26:09) 

https://www.youtube.com/watch?v=2CcqK6_p1tk (magyar) Hallásvizsgálat 

https://www.youtube.com/watch?v=QECAVkP9zYQ (english) The propagation of sound 

https://www.youtube.com/watch?v=rI5BDxWJ_CU (english)  

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

https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ (español) La propagación del sonido 

https://www.youtube.com/watch?v=Jok4OcT0Nxw (español) JÓ ÓRÁRA IS 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHwja9unvw4 (español)  

 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 88. oldalon! Olvassátok végig a leckét! 

Vagy Okostankönyv: https://www.nkp.hu/tankonyv/fizika_7/lecke_06_003 

Tanuljátok meg a 89. oldalon az Összefoglalás részt! 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A hangsebesség levegőben körülbelül 340 m/s. 

A hang terjedéséhez közvetítő anyagra van szükség. 

A hang sebességét befolyásolja a közvetítő anyag fajtája és a hőmérséklete is. 

 

RESUMEN 

La velocidad del sonido en el aire es de aprox. 340 metro/s. 

Se necesita un material de propagación para propagar el sonido. 

La velocidad del sonido también se ve afectada por el tipo de medio y la temperatura. 

 

SUMMARY 

The speed of sound in the air is approx 340 m/s. 

A propagating material is needed to propagate the sound. 

The speed of sound is also affected by the type of medium and the temperature. 

 

9:00-kor csatlakozzatok az online órához! https://meet.google.com/lookup/btkqxq5gwk 

Puede unirse a la clase en línea a las 9:00 a.m.  

You can join the online class at 9:00 a.m. 
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3. Órai munka: munkafüzet 67. oldal 1., 68. oldal 2., 3., 4., 5., 69. oldal 8. feladat. 

Ha kész fotózzátok le a megoldásokat és küldjétek vissza! 

 

4. Házi feladat: Tankockák (20 pont) 

https://learningapps.org/11527513 hangok - háztartási gépek 1. 

https://learningapps.org/11532058 hangok - háztartási gépek 1. 

 

Mindegyik feladat végén készíts egy fotót és küldd el. Nem baj, ha van benne hiba. 

Al final de cada tarea, tome una foto y envíela. No importa si tiene algún defecto. 

At the end of each task, take a photo and send it. It doesn't matter if there is a fault in it. 

 

5. Szorgalmi feladat: munkafüzet 68. oldal 6., 69. oldal 7. (8 pont) 

Ha nem szeretnéd megoldani, csak küldd vissza üresen! 

¡Si no desea resolverlo, simplemente envíelo en blanco! 

If you don't want to solve it, just send it blank! 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Akinek nincs könyve vagy munkafüzete, innen töltheti le ezeket: 

tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040701_1__teljes.pdf 

munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040702_1__teljes.pdf 

 

Órai munka 

Munkafüzet 67. oldal 

1.  Petit, az iskolából hazafelé menet, elkapta egy zivatar. Miközben sietett, hogy minél hamarabb hazaérjen, 

egy nagy villámot látott. A villámlástól 8-ig tudott számolni, mire meghallotta a mennydörgést. Mivel Peti 

körülbelül másodpercenként mondott ki egy számot, meg tudta becsülni, hogy hány kilométerre van tőle a 

zivatar. Végezd el te is a számítást! Milyen messzi volt Petitől a zivatar? 

 Peti, de camino a casa desde la escuela, fue atrapado en una tormenta. Mientras se apresuraba a llegar a 

casa lo antes posible, vio un gran rayo. Podía contar desde un rayo hasta 8 cuando escuchó el trueno. Dado 

que Peti pronunciaba un número cada segundo, podía estimar a cuántas millas estaba la tormenta de él. 

¡Haz el cálculo tú mismo! ¿A qué distancia estaba la tormenta de Peti? 

 Peti, on his way home from school, was caught in a thunderstorm. As he hurried to get home as soon as 

possible, he saw a big lightning bolt. He could count from lightning to 8 by the time he heard the thunder. 

Since Peter uttered a number about every second, he could estimate how many miles the thunderstorm was 

from him. Do the calculation yourself! How far was the thunderstorm from Peti?  

 

Munkafüzet 68. oldal 

 
2.  A juhász kihajtotta a nyájat a falutól 700 méterre lévő legelőre. Délben a falu templomtornyában 

megkondultak a harangok. Hány másodperccel később halotta meg a juhász a déli harangszót? 

 El pastor llevó al rebaño a un pastizal a 700 metros del pueblo. Al mediodía sonaron las campanas en la 

torre de la iglesia del pueblo. ¿Cuántos segundos después murió el pastor de la campana del sur? 

https://learningapps.org/11527513
https://learningapps.org/11532058
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040701_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040702_1__teljes.pdf


 The shepherd drove the flock out to a pasture 700 meters from the village. At noon the bells rang in the 

church tower of the village. How many seconds later did the shepherd die of the southern bell? 

 
3.  A kiránduláson Anna és barátai egy elhagyott kőbánya mellett mentek el. A többiek Annától kérdezték, 

milyen messze van a sziklafal az úttól, ahol álltak. Anna elővette a telefonját, kiáltott egyet, majd a mobilján 

levő stopperrel megmérte, hogy a sziklafalról visszavert hangot 0,8 másodperc múlva hallották meg. Ebből 

Anna már tudta a választ. Számítsd ki te is a távolságot! 

 En el viaje, Anna y sus amigos pasaron junto a una cantera abandonada. Los demás le preguntaron a Anna 

qué tan lejos estaba la pared de roca del camino donde estaban. Anna sacó su teléfono, gritó uno y luego 

midió con un cronómetro en su teléfono celular que se escuchó un sonido reflejado desde la pared de roca 

después de 0,8 segundos. Anna ya sabía la respuesta. ¡Calcula la distancia tú mismo! 

 On the trip, Anna and her friends walked past an abandoned quarry. The others asked Anna how far the 

rock wall was from the road where they stood. Anna took out her phone, shouted one, and then measured 

with a stopwatch on her cell phone that a sound reflected from the rock wall was heard after 0.8 seconds. 

Anna already knew the answer. Calculate the distance yourself! 

 
4.  A tengeren úszó hajó kürtje minden irányban erős hangot ad. Ki hallja meg hamarabb a hajókürt hangját: 

a mélyben úszó búvár, vagy az ugyanolyan távolságban köröző sirály? Válaszodat röviden indokold! 

 La bocina de un barco que flota en el mar emite un sonido fuerte desde todas las direcciones. ¿Quién escucha 

el sonido de la bocina antes: un buceador que se sumerge profundo o una gaviota dando vueltas a la misma 

distancia? ¡Justifica tu respuesta brevemente!  

 The horn of a ship floating in the sea makes a strong sound in all directions. Who hears the sound of the 

horn sooner: the diver diving deep, or the seagull circling the same distance? Justify your answer briefly! 

 

 

 

 

 

5.  A hangsebesség 15°C-on, normál körülmények között 340 m/s. Ez azt jelenti, hogy ha például egy 

tanteremben hangot keltünk, akkor 340 métert tenne meg másodpercenként. Húzd alá az alábbi 

felsorolásban azokat az eseteket, amikor a hang sebessége a fenti értékhez képest megváltozik! Ahol tudod, 

kösd össze, hogy lassabb vagy gyorsabb lesz-e a hang! Mely esetekben nem tud hang keletkezni? 

 La velocidad del sonido a 15 ° C es de 340 m / s en condiciones normales. Esto significa que si hiciéramos tal 

sonido en un aula, haríamos 340 metros de inmediato. Subraye en la lista siguiente los casos en los que se 

puede cambiar la velocidad del sonido y el valor de los valores. ¡Donde lo sepa, conéctese si el sonido será 

más lento o más rápido! ¿En qué casos no se puede producir sonido? 

 The speed of sound at 15 ° C is 340 m / s under normal conditions. This means that if we made such a sound 

in a classroom, we would do 340 meters right away. Underline in the list below the cases where the speed of 

the sound and the value of the values can be changed. Where you know, connect whether the sound will be 

slower or faster! In which cases cannot sound be produced? 

vízben 

kemencében 

fémpálcában 

télen 

hangosabban keltve 

más hangon 

en agua 

en el horno 

en una varita de metal 

en invierno 

despertado más fuerte 

con una voz diferente 

in water 

in the oven 

in a metal wand 

in winter 

aroused louder 

in a different voice  

 



magas hegyek csúcsán 

Holdon 

világűrben 

éjszaka 

hosszan megszólaltatva 

suttogva 

en la cima de las altas 

montañas 

en la Luna 

en el espacio exterior 

noche 

sonó largamente 

susurró 

on top of high mountains 

On the Moon 

in outer space 

night 

sounded at length 

whispered 

 

Munkafüzet 69. oldal 

8.  1875-ben a Challenger-expedíció a Csendes-óceán távoli vidékeinek kutatását végezte. Március 23-én Guam 

és Palau között egy különleges heylet fedeztek fel. A hajóról rövid hangot küldtek a tengerfenékre, 

visszaverődését a hajón érzékelték. A mérésbl kiszámolták, hogy ez a Föld eddig mért legmélyebb pontja: a 

tengerfenék 8184 méter mélységben van. (Mai mérések és számítások szerint a Mariana-árok legmélyebb 

pontja 10 994 méter mély.) Számítsd ki, hogy a hajó személyzete mennyi diő múlva érzékelte a kibocsátott 

hangjel utáni visszhangot! 

 En 1875, la Challenger Expedition llevó a cabo una investigación en áreas remotas del Océano Pacífico. El 

23 de marzo, se descubrió un heylet especial entre Guam y Palau. Un breve sonido fue enviado desde el barco 

al fondo del mar, su reflejo en el barco. A partir de las mediciones, se calculó que este es el punto más 

profundo de la Tierra jamás medido: el lecho marino está a una profundidad de 8.184 metros. (Según las 

mediciones y los cálculos de hoy, el punto más profundo de la Fosa de las Marianas tiene 10.994 metros de 

profundidad.) ¡Calcule cuánto tiempo después del cual la tripulación del barco sintió el eco después de la 

señal de sonido emitida!  

 In 1875, the Challenger Expedition carried out research into remote areas of the Pacific Ocean. On March 

23, a special heylet was discovered between Guam and Palau. A short sound was sent from the ship to the 

seabed, its reflection on the ship. From the measurements, it was calculated that this is the deepest point on 

Earth ever measured: the seabed is at a depth of 8,184 meters. (According to today's measurements and 

calculations, the deepest point of the Mariana Trench is 10,994 meters deep.) Calculate how long after which 

the ship's crew sensed the echo after the emitted sound signal! 

 

Szorgalmi feladat (8 pont) 

Munkafüzet 68. oldal  

 

6.  Az előző feladat búvárja 150 m mélyre merült, a sirály 150 m magasan köröz. Számítsd ki, hogy az egyik 

mennyivel hamarabb hallja meg a kürthangot, mint a másik! (A hang sebessége vízben 1500 m/s.) 

 El buceador de la tarea anterior se zambulló a 150 m de profundidad, la gaviota en círculos a 150 m de 

altura. ¡Calcula cuánto antes uno oye el sonido de la bocina que el otro! (La velocidad del sonido en el agua 

es de 1500 m/s.) 

 The diver of the previous task dived 150 m deep, the seagull circles 150 m high. Calculate how much sooner 

one hears the horn sound than the other! (The speed of sound in water is 1500 m/s.) 

 

7.  A régészek elsüllyedt ókori romok után kutatnak. Hajójuk hanghullámokat küldött a tengerfenék felé, 

melyek visszaverődtek, ebből tudták kiszámolni a tengerfenék mélységét. A kutatási területen a kibocsátott 

és a visszavert hang közötti időkülönbség mindig 2 másodperc volt, kivéve, ahol 1,98 másodpercet mértek. 

Ezen a helyen találtak egy ókori oszlopt, mely a tengerfenékbe ágyazódott. 

 a) Milyen mély volt a tengerfenék? (A hang sebessége a tengerben 1500 m/s.) 

 b) Milyen magas volt az oszlop? 

 Los arqueólogos están buscando ruinas antiguas hundidas. Su barco enviaba ondas sonoras al fondo del 

mar, que se reflejaban, a partir de las cuales podían calcular la profundidad del fondo del mar. En el área 



de investigación, la diferencia de tiempo entre el sonido emitido y reflejado fue siempre de 2 segundos, 

excepto donde se midieron 1,98 segundos. En este lugar se encontró una antigua columna incrustada en el 

fondo marino. 

 a) ¿Qué profundidad tenía el lecho marino? (La velocidad del sonido en el mar es de 1500 m/s.) 

 b) ¿Qué altura tenía la columna? 

 Archaeologists are searching for sunken ancient ruins. Their ship sent sound waves to the seabed, which 

were reflected, from which they could calculate the depth of the seabed. In the research area, the time 

difference between the emitted and reflected sound was always 2 seconds, except where 1.98 seconds were 

measured. An ancient column embedded in the seabed was found in this place. 

 a) How deep was the seabed? (The speed of sound in the sea is 1500 m/s.) 

 b) How tall was the column? 

 

 

Tantárgy: osztályfőnöki 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Tanulási erőforrások - pályaorientáció 

Időpont: 04.30. 

Feladat: 

Töltsétek ki még ma az alábbi kérdőívet! 

http://eletpalya.munka.hu/tanulasi-eroforrasok-altalanos-iskolas 

 

Az eredményről készítsetek képernyőképet és küldjétek vissza 04.30-ig a Google Classroomba! 

 

Ma nem lesz online osztályfőnöki óra, de 9-kor találkozunk a fizika meet-linken. 

Ha problémád lenne, ott elmondhatod. 
 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

 

Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Arany János: Szondi két apródja (Tankönyv: 89-91. oldal) 

1. Első feladatotok ma egy írásbeli felelet megírása lesz. A feladatlapot a Classroomban találjátok. 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 89. oldalon! Itt Arany János: Szondi két apródja című történelmi balladáját 

találjátok.  

3. Nézzétek meg az alábbi videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=SauBb1-dLeE 

4. Olvassátok el figyelmesen a balladát! 

 

5. Másoljátok be az irodalomfüzetbe a következő vázlatot! 

 

Arany János: Szondi két apródja 

 

1. Keletkezése: 1859. Nagykőrös 

          azt mutatja meg benne, hogyan lehet az emberi tisztességet 

          megőrizni 

http://eletpalya.munka.hu/tanulasi-eroforrasok-altalanos-iskolas
https://www.youtube.com/watch?v=SauBb1-dLeE


2. Műfaja: ballada 

3. Történelmi háttere: 1552-ben II. Szulejmán sorra foglalta el az ország fontos  

         várait. Drégely várát Szondi György védte 150 katonával.  

         A törökök 100.000 fővel támadtak. A magyarok tudták,  

         minél tovább kitartanak, annál kevesebb várat lesz képes 

         elfoglalni a török. Ezt a hősi erőfeszítést jeleníti meg 

         Arany. 

4. Összegzés: A ballada Arany üzenete a magyar nép és az elnyomó osztrák  

                   császár számára: bárhogy hízeleg vagy fenyegetőzik, a magyarok 

         nem hajlanak meg az akarata előtt. 

Házi feladat: Az alábbi linken az Okostankönyv egy oldalát találjátok. Görgessetek lejjebb és keressétek meg 

az alábbi című feladatokat! 

Az apródok története 

Idegen szavak és jelentésük 

Melyik versszak kihez tartozik? 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_01_014 

 

 

Clase: 7.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: János Arany: los dos pequeños fragmentos de Szondi (Libro de texto: págs. 89-91) 

1. Su primera tarea de hoy será escribir una respuesta por escrito. Encontrarás la hoja de trabajo en el aula. 

2. Abra el libro de texto en la página 89. Aquí encontrarás la balada histórica de János Arany titulada Los dos 

pequeños de Szondi. 

3. ¡Mira el video a continuación! 

https://www.youtube.com/watch?v=SauBb1-dLeE  

4. Lea la balada con atención. 

5. Copie el siguiente dibujo en el folleto de literatura. 

Arany János: Szondi két apródja 

 

1. Keletkezése: 1859. Nagykőrös 

                                   azt mutatja meg benne, hogyan lehet az emberi tisztességet megőrizni 

       2. Műfaja: ballada 

       3. Történelmi háttere: 1552-ben II. Szulejmán sorra foglalta el az ország  fontos várait.     

          Drégely várát Szondi György védte 150 katonával.  

         A törökök 100.000 fővel támadtak. A magyarok tudták,  minél tovább kitartanak, annál  

         kevesebb várat lesz képes elfoglalni a török. Ezt a hősi erőfeszítést jeleníti meg Arany. 

4. Összegzés: A ballada Arany üzenete a magyar nép és az elnyomó osztrák császár számára: bárhogy 

hízeleg vagy fenyegetőzik, a magyarok nem hajlanak meg az akarata előtt. 

Tarea: En el enlace de abajo encontrará una página del Libro inteligente. Desplácese hacia abajo y busque las 

tareas a continuación. 

La historia de las pequeñas cosas 

Palabras extranjeras y su significado 

¿A qué versículo pertenece? 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_01_014  

Class: 7.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: János Arany: Szondi's two small pieces (Textbook: pp. 89-91) 

1. Your first task today will be to write a written response. You can find the worksheet in the Classroom. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_01_014
https://www.youtube.com/watch?v=SauBb1-dLeE
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_01_014


2. Open the textbook on page 89. Here you will find János Arany's historical ballad entitled The Two Little 

Ones of Szondi. 

3. Watch the video below! 

https://www.youtube.com/watch?v=SauBb1-dLeE  

4. Read the ballad carefully. 

5. Copy the following sketch into the literature booklet. 

Arany János: Szondi két apródja 

 

1. Keletkezése: 1859. Nagykőrös 

                                   azt mutatja meg benne, hogyan lehet az emberi tisztességet megőrizni 

       2. Műfaja: ballada 

       3. Történelmi háttere: 1552-ben II. Szulejmán sorra foglalta el az ország  fontos várait.     

          Drégely várát Szondi György védte 150 katonával.  

         A törökök 100.000 fővel támadtak. A magyarok tudták,  minél tovább kitartanak, annál  

         kevesebb várat lesz képes elfoglalni a török. Ezt a hősi erőfeszítést jeleníti meg Arany. 

5. Összegzés: A ballada Arany üzenete a magyar nép és az elnyomó osztrák császár számára: bárhogy 

hízeleg vagy fenyegetőzik, a magyarok nem hajlanak meg az akarata előtt. 

Homework: In the link below you will find a page of the Smart Book. Scroll down and look for the tasks 

below. 

The story of the little things 

Foreign words and their meaning 

Which verse does it belong to? 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_01_014  

 

 

 

Angol 7.a – 2 csoport     2021.április 30. 

1.Tankönyv / Student’s book. 

Study  the rule in exercise 3 a., b on page 47.     Nézd meg a Tk. 47.old lévő szabályt (3.f.b) 

Some     és     any    használata: 

„Some” kijelentő mondatokban szoktak használni, „Any” kérdésekben és tagadó 

mondatokban ! 

Pl. I can find some vegetables       -    kijelentő mondat 

     I haven’t got any food for you.  – tagadó mondat 

     Have you got any water ?      -    kérdés 

Ezt a szabályt példa mondatokkal együtt másold le a füzetbe és tanuld meg ! 

A „Stone soup” szövegből írd ki még néhány példát (2 kijelentő, 2 tagadó és 2 kérdó 

mondatot ) ! 

Note that „some” is used in affirmative sentences and „any” in questions and negative 

sentences! 
Az alábbi mondatokat másold le a füzetbe és egészítsd ki (some  vagy  any ) 

Now, please, copy and complete the following sentgences: 
1. Do you need______________ bread ? 

2. We’ve got _______________ milk but we haven’t got _______________ cheese. 

3. The tramp needed _______________ meat for hiks stone soup. 

4. The olod woman had _____________ vegetables. 

5. Have we got _______________ potatoes? 

6. The tramp didn’t use _____________ mushrooms. 

Házi feladat: Mf. 47.old. 6 a. Írd le a kérdéseket és a válaszokat a feladatban lévő szavakkal példa 

mondatok alapján ! 

https://www.youtube.com/watch?v=SauBb1-dLeE
https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_7/lecke_01_014


For your homework  do exercise 6a on page 47 in your student’s book.  You don’t need to work with 

your partner. Just ask questions and answer what you eat and drink in a normal week. Please, write 

your questions and answers both in your exercise book. Use „some” and „any”. 

Határidő: május 3 

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 
File:   04 30 info 7a1 

Tantárgy: informatika 

Téma:  A digitális fényképezés: Alapok, a képalkotás elve 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Az elmúlt tanévben már foglalkoztunk a digitális fényképek szerkesztésével, vágásával. 

Most nézzük meg, hogyan működnek azok a berendezések, amelyekkel a digitális fényképeket készítjük. 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/MzI4NjI3NzI0OTgz/details 

 

Házi feladat: 

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

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

7. o. Rajz  Klasszicizmus 

Mai feladat:  

A következő videókat nézzétek meg a Klasszicista művészetéről, válaszoljatok a kérdésekre.  

1. Mi a Klasszicizmus jelentése? 

2. Mi a leghíresebb alkotása a kornak? 

3. Ki volt Pollack Mihály? Mit alkotott hazánkban? 

4. Mit tudsz a Pásztorlánykáról? Ki készítette? Mi a története? 

5. Melyik alkotás tetszett neked a legjobban? 

  

https://classroom.google.com/c/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/MzI4NjI3NzI0OTgz/details


https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/klasszicizmus-

szentimentalizmus-es 

https://www.youtube.com/watch?v=5hMjsUXqWJQ 

https://www.youtube.com/watch?v=4eFLEgLEYJs&t=325s 

 

 

https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/klasszicizmus-szentimentalizmus-es
https://zanza.tv/irodalom/felvilagosodas-klasszicizmus-rokoko-szentimentalizmus/klasszicizmus-szentimentalizmus-es
https://www.youtube.com/watch?v=5hMjsUXqWJQ
https://www.youtube.com/watch?v=4eFLEgLEYJs&t=325s

