
Tantárgy: fizika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Témazáró dolgozat - Hőmérséklet, halmazállapot - Temperatura, estado - Temperature, state 

Időpont: 04.16. péntek 

 

Feladat: 

Órai munka: témazáró dolgozat 

Oldjátok meg a feladatokat! 

Ha kész, fotózzátok le a megoldásokat és küldjétek vissza! 

 

Házi feladat: nincs 

 

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 

 

  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040701_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040702_1__teljes.pdf


2021.04.16. Témazáró dolgozat 
Hőmérséklet, halmazállapot 

……………………………………………… 
név, osztály 

1. Olvasd le a hőmérőt!  

   

 

             ………… °C 
 

/1 pont  
 

2.  Egy hideg téli napon hajnalban –12°C,  reggel  –3°C, délben  +2°C, este –5°C volt a 
hőmérséklet. Hány °C volt a különbség? 

 /6 pont  
 

 a) reggeli és az esti mérés között ……………. °C 

b) hajnali és déli mérés között ……………….. °C 

c) déli és esti mérés között ……………….….... °C 

d) reggeli és esti mérés között .................. °C 

e) hajnali  és déli mérés között .................. °C 

f) hajnali és esti mérés között ................... °C 

 

   

3. Milyen halmazállapot változás történik? /6 pont  
  

 a) A vízforraló fala és fedője belülről párás lesz.  ………………..……………..............   

b) Jégpáncél borítja a Balatont.  ……………………………………................................. 

c) A szemüveg bepárásodik. ............................................................................. 

d) A jódkristály lila gőzzé alakul. ....................................................................... 

e) A ruha megszárad. ........................................................................................ 

f) Tavasszal eltűnik a hótakaró a földekről. ...................................................... 

 

   

4. A grafikon a teavíz és tealevél hőmérsékletének alakulását mutatja.   

 

 
 

 teavíz tealevél 

Hány °C-os volt kezdetben a hőmérséklete?   

Hogyan változott a hőmérséklete?   

Hány °C-os lett végül a hőmérséklete?   

 
Milyen kölcsönhatásnak játszódik le? …………………………...……… kölcsönhatás 

/7 pont  
 



 
5. A higany olvadás pontja –38 °C. /9 pont  

 
 a) Milyen halmazállapot-változás lehetséges ezen a hőmérsékleten?  

……………………..........…… vagy …………………....…………….. 

 

 b) Mennyi a higany fagyáspontja? ……………………………...  

 c) Milyen halmazállapotú a higany? 

–35°C-on  …………………………….................................... 

–39°C-on  …………………………….................................... 

–38°C-on ……………………………..…………………………………. 

0°C-on ………………………………..................................... 

40°C-on ………………………………................................... 

 

6. A grafikon a víz hőmérsékletének változását mutatja folyamatos melegítés közben.  
 

/10 pont  

 

 
 

 1. 2. 3. 

Hogyan változik 
a hőmérséklet? 

   

Milyen a 
halmazállapota? 

   

Hogyan változik 
az energiája? 

   
 

 

   

7. Írd a megfelelő helyre a számokat: (1) vas, (2) víz, (3) levegő, (4) alumínium, (5) jég, (6) réz! 

Hőszigetelő: ……………………………………………         

Hővezető: ……………………………………………… 

 

/6 pont  

 

8. Írj egy-egy példát a hőátadás formáira! 

Hővezetés: ………………………………..........................................................................................    

Hőáramlás: …………………………...................…......................................................................... 

Hősugárzás: …………………………….................…....................................................................... 

/3 pont  
 

 Elért pontszám/összes pontszám: /48 pont 
  



2021.04.16. Disertación final 
Temperatura, estado 

……………………………………………… 
nombre, class 

1. Lee el termómetro.  
   

 

             ………… °C 
 

/1 pont  
 

2.  En un día frío de invierno la temperatura era de −12°C al amanecer, −3°C por la mañana,  
+ 2°C al mediodía y −5°C por la tarde. ¿Cuántos °C fue la diferencia? 

 /6 pont  
 

 a) entre la medición matutina y vespertina …….................………. °C 

b) entre el amanecer y el mediodía ………..........................……….. °C 

c) entre las mediciones del sur y de la tarde ……….………........….... °C 

d) entre las mediciones matutinas y vespertinas ......................... °C 

e) entre las mediciones del amanecer y el mediodía .................... °C 

f) entre las mediciones de la salida del sol (amanecer)y la noche ................... °C  

 

   

3. ¿Qué cambio de estado ocurre? /6 pont  
  

 a) La pared y la tapa del hervidor estarán húmedas por dentro. ………………..……………..............   

b) La armadura de hielo cubre el lago Balaton. ……………………………………................................. 

c) Los vasos se empañan. ......................................................................................................... 

d) El cristal de yodo se convierte en un vapor violeta. ............................................................. 

e) La ropa seca. ......................................................................................................................... 

f) En primavera, la capa de nieve desaparece de las tierras.  ................................................... 

 

   

4. El gráfico muestra el desarrollo de la temperatura del agua del té y las hojas de té.  

 

 
 

 agua de té hojas de té 

¿Cuántos °C tenía inicialmente su temperatura?   

¿Cómo cambió tu temperatura?   

¿Cuántos °C alcanzó finalmente su temperatura?   

 
¿Qué tipo de interacción tiene lugar? ………………………… ... ……… Interacción 

/7 pont  
 



5. El mercurio tiene un punto de fusión de −38°C. /9 pont  
 

 a) ¿Qué cambio de estado es posible a esta temperatura? 

……………………..........…… o …………………....…………….. 

 

 b) ¿Cuál es el punto de congelación del mercurio?……………………………...  

 c) ¿Cuál es el estado del mercurio? 

–35°C-on  …………………………….................................... 

–39°C-on  …………………………….................................... 

–38°C-on ……………………………..…………………………………. 

0°C-on ………………………………..................................... 

40°C-on ………………………………................................... 

 

6. El gráfico muestra el cambio en la temperatura del agua durante el calentamiento continuo. 
 

/10 pont  

 

 
 

 1. 2. 3. 

¿Cómo cambia 
la temperatura? 

   

Cual es su 
estado? 

   

¿Cómo cambia 
tu energía? 

   
 

 

   

7. Escriba los números en el lugar correcto: (1) hierro, (2) agua, (3) aire, (4) aluminio, (5) hielo, 
(6) cobre. 

Aislamiento térmico: ……………………………………………         

Conductora termica: ……………………………………………… 

/6 pont  

 

8. Escribe un ejemplo de las formas de transferencia de calor. 

Conductividad térmica: ……………………………............................................................................ 

Flujo de calor: …………………………............................................................................................. 

Radiación de calor: .................................................................................................................  

/3 pont  
 

 Elért pontszám/összes pontszám: /48 pont 
  



2021.04.16. Final dissertation 
Temperature, state 

……………………………………………… 
name, class 

1. Read the thermometer.  
   

 

             ………… °C 
 

/1 pont  
 

2.  On a cold winter day the temperature was −12°C at dawn (sunrise), −3°C in the morning, 
+2°C at noon and −5°C in the evening. How many °C was the difference? 

 /6 pont  
 

 a) between morning and evening measurement ……......………. °C 

b) between dawn and noon measurements ……………....…........ °C 

c) between south and evening measurements …………….….….... °C 

d) between morning and evening measurements .................... °C 

e) between sunrise and noon measurements ........................... °C 

f) between sunrise and evening measurements ....................... °C 

 

   

3. What state change occurs? /6 pont  
  

 a) The wall and lid of the kettle will be damp on the inside. ………………..……………...................   

b) Ice armor covers Lake Balaton. ……………………………………..................................................... 

c) The glasses mist up. ............................................................................................................. 

d) The iodine crystal turns into a purple vapor. ...................................................................... 

e) The clothes dry. ................................................................................................................... 

f) In the spring, the snow cover disappears from the lands. ................................................... 

 

   

4. The graph shows the temperature development of tea water and tea leaves.  

 

 
 

 tea water tea leaves 

How many °C was its temperature initially?   

How did your temperature change?   

How many °C did its temperature eventually reach?   

 
What kind of interaction does it take place? ………………………… ... ……… interaction 

/7 pont  
 



5. Mercury has a melting point of −38°C. /9 pont  
 

 a) What change of state is possible at this temperature? 

……………………..........…… or …………………....…………….. 

 

 b) What is the Freezing Point of Mercury?……………………………...  

 c) What is the state of mercury? 

–35°C-on  …………………………….................................... 

–39°C-on  …………………………….................................... 

–38°C-on ……………………………..…………………………………. 

0°C-on ………………………………..................................... 

40°C-on ………………………………................................... 

 

6. The graph shows the change in water temperature during continuous heating. 
 

/10 pont  

 

 
 

 1. 2. 3. 

How does the 
temperature 
change? 

   

What is its 
state? 

   

How does your 
energy change? 

   
 

 

   

7. Write the numbers in the right place: (1) iron, (2) water, (3) air, (4) aluminum, (5) ice, (6) 
copper! 

Thermal insulation: ………………………………...……………         

Thermal conductor: ……………………………………………… 

 

/6 pont  

 

8. Write an example of the forms of heat transfer. 

Thermal conductivity: ………………………………..........................................................................  

Heat flow: …………………………...................… .................. .................................................. ..... 

Heat radiation: …………………………….................… ................... ............................................... 

/3 pont  
 

 Elért pontszám/összes pontszám: /48 pont 
 



Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Arany János életrajz (Tankönyv: 76-77. oldal) 

1. Olvassátok el figyelmesen Arany János életrajzát a tankönyv 76-77. oldalán! 

 

2. Válaszoljatok az olvasott életrajz alapján a következő kérdésekre írásban, egész mondatokban az 

irodalomfüzetben! Például: Ki volt Arany legjobb barátja? Arany legjobb barátja Petőfi Sándor volt. 

 

Kérdések: Hogyan szólította Petőfi Arany Jánost? 

       Mi az episztola? 

       Hol tanított Arany 1851 őszétől? 

       Ki volt és mivel foglalkozott Arany László? 

       Mi a „kapcsos könyv”? 

 

3. Gyakorlásként oldjátok meg az alábbi linken található feladatot! 

 

https://learningapps.org/watch?v=pvvsq8qv320  

 

Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Arany János: A fülemüle (Tankönyv: 81-86. oldal) 

1. Nézzétek meg nagyon figyelmesen a következő videót! Figyeljetek nagyon, mert a képek alatt Arany 

János: A fülemüle című művét hallgathatjátok végig! 

https://www.youtube.com/watch?v=Bxszbw9RgUg 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 81. oldalon. és olvassátok el a művet figyelmesen! 

 

3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe a következő vázlatot! 

 

Arany János: A fülemüle 

 

1. Keletkezése: 1854. Nagykőrös 

2. Műfaja: elbeszélő költemény, ezen belül szatíra 

a szatíra gúnyos hangvételű költemény, mely a különböző  

embertípusokban megjelenő hibákat, gyengeségeket teszi 

nevetségessé 

3. Prózai vonások a műben: történetet mesél el 

       népmesei motívumok (igazságszolgáltatás) 

       több szereplő 

4. Lírai jellemzők: verses forma 

                                                               rím, ritmus 

Clase: 7.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: Biografía de János Arany (Libro de texto: páginas 76-77) 

1. Lea atentamente la biografía de János Arany en el libro de texto 76-77. ¡lado! 

 

https://learningapps.org/watch?v=pvvsq8qv320
https://www.youtube.com/watch?v=Bxszbw9RgUg


2. Basándose en la biografía que leyó, responda las siguientes preguntas por escrito, con oraciones 

completas en el folleto de literatura. Por ejemplo: ¿Quién era el mejor amigo de Gold? El mejor 

amigo de Arany era Sándor Petőfi. 

 

Preguntas: ¿Cómo llamó Petőfi a János Arany? 

¿Qué es una epistol? 

¿Dónde ha enseñado Gold desde el otoño de 1851? 

¿Quién era László Arany y qué hizo? 

¿Qué es un "libro básico"? 

 

3. Como ejercicio, resuelva la tarea en el enlace de abajo. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pvvsq8qv320  

 

Clase: 7.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: János Arany: El oído (Libro de texto: páginas 81-86) 

1. ¡Mire el siguiente video con mucho cuidado! Presta mucha atención, porque debajo de las 

imágenes puedes escuchar el trabajo de János Arany: ¡El Conde! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bxszbw9RgUg  

 

2. Abra el libro de texto en la página 81. y lea el trabajo con atención! 

  

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

  

Arany János: A fülemüle 

 

Keletkezése: 1854. Nagykőrös 

Műfaja: elbeszélő költemény, ezen belül szatíra 

a szatíra gúnyos hangvételű költemény, mely a különböző  

embertípusokban megjelenő hibákat, gyengeségeket teszi 

nevetségessé 

Prózai vonások a műben: történetet mesél el 

       népmesei motívumok (igazságszolgáltatás) 

       több szereplő 

Lírai jellemzők: verses forma 

                                                               rím, ritmus 

 

 

Clase: 7.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: János Arany: El oído (Libro de texto: páginas 81-86) 

 

Copie el siguiente dibujo en el folleto de literatura. 

 

Arany János: A fülemüle 

 

Keletkezése: 1854. Nagykőrös 

Műfaja: elbeszélő költemény, ezen belül szatíra 

a szatíra gúnyos hangvételű költemény, mely a különböző  

embertípusokban megjelenő hibákat, gyengeségeket teszi 

nevetségessé 

https://learningapps.org/watch?v=pvvsq8qv320
https://www.youtube.com/watch?v=Bxszbw9RgUg


Prózai vonások a műben: történetet mesél el 

       népmesei motívumok (igazságszolgáltatás) 

       több szereplő 

Lírai jellemzők: verses forma 

                                                               rím, ritmus 

 

 

Class: 7.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: Biography of János Arany (Textbook: pages 76-77) 

1. Read carefully the biography of János Arany in textbook 76-77. side! 

 

2. Based on the biography you read, answer the following questions in writing, in whole sentences in 

the literature booklet. For example: Who was Gold's best friend? Arany's best friend was Sándor 

Petőfi. 

 

Questions: How did Petőfi call János Arany? 

What is an epistol? 

Where has Gold taught since the fall of 1851? 

Who was László Arany and what did he do? 

What is a "staple book"? 

 

3. As an exercise, solve the task at the link below. 

 

https://learningapps.org/watch?v=pvvsq8qv320 

 

Class: 7.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: János Arany: The Ear (Textbook: pages 81-86) 

1. Watch the next video very carefully! Pay close attention, because below the pictures you can listen 

to János Arany's work: The Earl! 

https://www.youtube.com/watch?v=Bxszbw9RgUg 

2. Open the textbook on page 81. and read the work carefully! 

 

3. Copy the following sketch into the literature booklet. 

 

Arany János: A fülemüle 

 

Keletkezése: 1854. Nagykőrös 

Műfaja: elbeszélő költemény, ezen belül szatíra 

a szatíra gúnyos hangvételű költemény, mely a különböző  

embertípusokban megjelenő hibákat, gyengeségeket teszi 

nevetségessé 

Prózai vonások a műben: történetet mesél el 

       népmesei motívumok (igazságszolgáltatás) 

       több szereplő 

Lírai jellemzők: verses forma 

                                                               rím, ritmus 

 

Tantárgy: osztályfőnöki 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Pályaérettség - pályaorientáció 



Időpont: 04.16. 

Feladat: 

Töltsétek ki még ma az alábbi kérdőívet! 

http://eletpalya.munka.hu/palyaerettseg-altalanos-iskolas 

 

Az eredményről készítsetek képernyőképet és küldjétek vissza március 17-ig a Google Classroomba! 
 

8:30-kor csatlakozzatok az online órához: https://meet.google.com/lookup/hstduleejz  

Nyomjatok a 8.a osztályfőnöki felirat alatt a meet-linkre!  

Engedélyezzétek a kamerát és a mikrofont, mert akkor láthatjuk és hallhatjuk is egymást! 

 

Angol 7.a – 2 csoport     2021.április 16. 

 

1. Mik ezek a szavak ? Fejtsd meg az anagrammát ! A szavakat írd le a füzetbe fordítással együtt! Guess what 

these words are ! Write and translate them. 

 

1. og   dabora 

2. psned 

3. veruntysii 

4. prit 

5. gihts 

6. anisorge 

7. rrfey 

8. ppuli 

9. teewben 

10. virmentneon  

 Answer the questions: 

1. When do you go on holiday ? 

2. Where do you spend your holidays ? 

3. Do you ever go abroad ? If so, where do you go ? 

4. What do you do if you stay in Budapest (at home) ? 

5. What countries do you want to visit ? 

6. Where did you go last year ? 

7. What did you do on your summer holidays last year ? 

 

A feladatot leosztályozom (az elöző Holidays feladatokkal együtt) ! 

 

Határ idő: április 20.   Day of appearance: 20. April. 

 

 

http://eletpalya.munka.hu/palyaerettseg-altalanos-iskolas
https://meet.google.com/lookup/hstduleejz


INFORMATIKA 

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

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

 

File:   04 12 info 7a1 

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/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/MzE2NDQzMzcxMTYx/details 

 

Házi feladat: 

Válaszoljatok meg a Classroomban feltett kérdéseket! 

 

A válaszokat töltsétek fel ide a Classroomba! 

 

Határidő:  2021.04.20. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

7. o. Rajz  

Vers illusztráció: 

Készítsetek rajzokat a versekhez. 

Ezek a versek közül választhattok: 

Kosztolányi Dezső: Egyedül 

https://www.eternus.hu/vers/881 

https://classroom.google.com/c/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/MzE2NDQzMzcxMTYx/details
https://www.eternus.hu/vers/881


Juhász Gyula: Tiszai csönd 

https://www.eternus.hu/vers/2054 

 

József Attila: Egyedül 

https://www.eternus.hu/vers/914 

  

Méret: A/4 rajzlap 

Eszköz: Bármilyen színes eszközzel: színes ceruza, vízfesték, filctoll, 

A/4 es méretben 1 papíron 

Vegyes technikát is használhattok. Több eszközt is használhatsz egy papíron, pl: vízfesték és 

toll, filctoll 

 

https://www.eternus.hu/vers/2054
https://www.eternus.hu/vers/914

