
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Számok és betűk használata II. 

Időpont: 04.20. kedd 

10:00-kor csatlakozzatok az online órához! Puede unirse a la clase en línea a las 8:00 a.m.! You can join the online class at 8:00 a.m.! 

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

 

Órai munka - Trabajo por horas - Hourly work: (50 pont) tankönyv 146. oldal 1., 2., 3. és 4. feladat 

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 (28 pont)- Tarea - Homework:  

Munkafüzet 93. oldal 1., 2. 3.a)  

 

Videók: Ha nem értetted az órát, nézd meg ezeket a videókat! 

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

https://www.youtube.com/watch?v=5kvQNvzEyDI (15:33 perctől) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZZB8H7qGoas (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=QbIc0q4lu4c (español) 

https://www.youtube.com/watch?v=8BIqDD0luHc (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=aPi81MEH5HU (english) 

 

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://www.youtube.com/watch?v=SNciYgQKmNc
https://www.youtube.com/watch?v=5kvQNvzEyDI%20
https://www.youtube.com/watch?v=ZZB8H7qGoas%20
https://www.youtube.com/watch?v=QbIc0q4lu4c%20
https://www.youtube.com/watch?v=8BIqDD0luHc%20
https://www.youtube.com/watch?v=aPi81MEH5HU%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. 

2021.04.20.                      Számok és betűk használata II. - Uso de números y letras II. - Use of numbers and letters II. 

 

Zárójel felbontása: a zárójelben lévő összes kifejezést meg kell szoroznunk a szorzótényezővel, majd ezeket kell összeadnunk illetve kivonnunk. 

Resolución entre paréntesis: multiplique todos los términos entre paréntesis por el factor de multiplicación, luego súmelos o restelos. 

Bracket resolution: Multiply all the terms in parentheses by the multiplication factor, then add or subtract them. 

 

Tankönyv 146. oldal 

1. Végezd el a szorzásokat! - Haz las multiplicaciones. - Do the multiplications. 

 

a) 𝟑(𝒙 + 𝟐) = 𝟑 ∙ 𝒙 + 𝟑 ∙ 𝟐 = 𝟑𝒙 + 𝟔 b) −𝟒(𝟓 + 𝒚) = 

c) 𝟏, 𝟓(𝟐𝒙 − 𝟑𝒚) = d) 𝒙(𝟕 − 𝒙) = 

e) (𝒙 + 𝒚) ∙ (−𝟓) = f) 𝒛(𝟒𝒙 − 𝟔𝒚) = 

g) 𝟐𝒙(𝒙 + 𝟖) = h) 𝒙𝒚(𝟑, 𝟒 + 𝟏, 𝟕) = 

i) 𝟒𝒚(𝒙 + 𝒚) = j) 𝒛(𝟑𝒙 + 𝟒𝒚 − 𝟓𝒛) = 

 

2. Először vond össze a zárójelen belüli kifejezéseket, majd végezd el a szorzásokat! 

    Primero, resume los términos entre paréntesis, luego haz las multiplicaciones. 

    First, summarize the terms in parentheses, then do the multiplications. 

 

a) 𝟑(𝒂 + 𝟕𝒃 − 𝟒𝒂 + 𝟓𝒃) = 𝟑(−𝟑𝒂 + 𝟏𝟐𝒃) = 𝟑 · (−𝟑)𝒂 + 𝟑 · 𝟏𝟐𝒃 = −𝟗𝒂 + 𝟑𝟔𝒃  



b) (−𝟐𝒆 − 𝟑𝒇 + 𝟕𝒇 − 𝟏𝟐𝒆) · (−𝟓) = 

c) 𝒙(−𝟑 − 𝟒𝒙 + 𝟖 − 𝟐𝒙 + 𝟏) = 

d) (−𝟓)(𝟒 − 𝒙 + 𝟓 + 𝟒𝒙 − 𝟖 − 𝟑𝒙) = 

e) (𝟐𝒙 − 𝟑𝒚 + 𝟒𝒙𝒚 − 𝟐𝒙𝒚) · 𝒙𝒚 = 

f) (𝒙 − 𝒚 − 𝟒𝒙 − 𝟕𝒚 − 𝒙𝒚) · (−𝟑𝒙𝒚) = 

 

 

3. Bontsd fel a zárójeleket és végezd el az összevonásokat! - Rompe los paréntesis y haz las fusiones. - Break the parentheses and make the merges. 

 

a) 𝟒(𝒂 − 𝟏) + 𝟕(𝟐 − 𝒂) = 𝟒𝒂 − 𝟒 + 𝟏𝟒 − 𝟕𝒂 = −𝟑𝒂 + 𝟏𝟎  

b) 𝟓(𝟑 − 𝒂) − 𝟑(𝒂 + 𝟐) = 

c) 𝟑(𝟑 + 𝒂) − 𝟕(𝟐 − 𝒂) = 

d) 𝟐(𝟐 − 𝒂) + 𝟐(𝒂 + 𝟒) = 

e) 𝟒(𝟒𝒙 − 𝟐) − 𝟓(𝟓 − 𝟑𝒙) = 

f) 𝟔(𝟑𝒙 − 𝟖) + 𝟐((𝟏𝟏𝒙 + 𝟖) = 

 

4. Végezd el a zárójelfelbontásokat, összevonásokat és számítsd ki a kifejezés helyettesítési értékét! 

    Realice paréntesis, fusiones y calcule el valor de sustitución de la expresión. 

    Perform parentheses, merges, and calculate the substitution value of the expression. 

 

a) 𝟖𝒚 − 𝟑𝒙 + 𝟔 − (𝒚 + 𝟐𝒙 + 𝟖) = 



 𝒙 = −𝟑;𝒚 = 𝟕 

b) (𝟓 − 𝟗) − (𝟐𝒂 − 𝟑𝒃) − (−𝟐𝒃 + 𝟒𝒂) =  

 𝒂 = 𝟐; 𝒃 = 𝟔 

c) 

(−𝟒𝒛 − 𝟓) + (−𝟑𝒛 − 𝟐𝒗) − (𝟗𝒗 + 𝟏) = 

− − + = − − + =  

 𝒛 =
𝟒

𝟗
; 𝒗 = −

𝟏

𝟕
 

 

Ha egy adott betűt vagy betűket tartalmazó kifejezésben a betűk helyére konkrét számokat helyettesítünk, akkor az algebrai kifejezés helyettesítési 

értékét kapjuk meg. 

Si reemplazamos números específicos con letras en lugar de letras en una letra o letras determinadas, obtenemos el valor de sustitución de la expresión 

algebraica. 

If we replace specific numbers with letters instead of letters in a given letter or letters, we get the substitution value of the algebraic expression. 

 

 

 

Házi feladat: Munkafüzet 93. oldal 1., 2. 3.a) 

1. Végezd el a szorzásokat! - Haz las multiplicaciones. - Do the multiplications. (8 pont) 

a) 𝟕(𝒙 + 𝒚) = b) 𝒙(𝒚 + 𝟗) = 

c) 𝒚(𝟔 − 𝒙) = d) 𝒙𝒚(𝒙 + 𝒚) = 

e) 𝟐𝒙(𝒙 + 𝒚) = f) 𝒙(𝟐𝒙 − 𝟓𝒚 − 𝟖) = 

g) (𝒙 + 𝟑𝒚 − 𝟒𝒛) · 𝒗 = h) (𝒙𝒚 − 𝟔𝒙 + 𝟕𝒚 − 𝟏𝟏𝒛) ∙ (−𝟐𝒔) = 



 

 

2. Bontsd fel a zárójeleket, majd végezd el az összevonásokat! - Rompe los paréntesis y haz las fusiones. - Break the parentheses and make the merges. 

(12 pont) 

a) 𝟓(−𝒙 − 𝟐) + 𝟕(𝟖 + 𝒙) = 

b) 𝟖(𝒙 − 𝟐) − 𝟗(𝟑 + 𝒙) = 

c) 𝟔(𝒂 − 𝟒) + 𝟓(𝟐 − 𝒂) = 

d) 𝟑(−𝒂 − 𝟏) − 𝟑(𝒂 − 𝟐) = 

 

 

3. Számítsd ki a kifejezések helyettesítési értékét! Célszerű először a zárójelfelbontásokat és össze-vonásokat elvégezni. 

(8 pont) 

a) (−𝟒𝒙 + 𝟓) + (−𝒙 − 𝒚) − (𝟕𝒙 + 𝟏) = 

 𝒙 = −𝟐;𝒚 = 𝟑 

 

 

TÖRTÉNELEM 

Órai feladat: 

Olvasstok el a Tk.148-149.oldalát figyelmesen! Majd másoljátok le az alábbi óravázlatot és tanuljátok meg!  

Házi feladat: Mik azok  a szabad királyi városok? Soroj fel párat belőle! /Erről már tanultunk korábban./   Határidő: 04.23. 

 



 

 



ETIKA 

Osztály: 7.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Párválasztás, otthonteremtés 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.27. 

For the pupils who don't speak hungarian: 3. feladat Find in the vocabulary and translate the following words: esküvő, házasság, menyasszony, vőlegény, 

férj, feleség  

 

1. feladat:  

 Olvasd el az idézetet és válaszolj írásban az alatta lévő kérdésekre! 

Téged, Éva, szeretlek, szeretetből veszlek feleségül, […] 

és téged el nem hagylak, 

holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban. 

Isten engem úgy segéljen! 

Téged, Ádám, szeretlek, szeretetből megyek hozzád feleségül, […] 

és téged el nem hagylak, 

holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban. 

Isten engem úgy segéljen! 

Egy egyházi esküvő esküjének szövegéből 

  Mit fogadnak meg a házasulandók? 

  Mikor, miből érezhetik úgy egy szerelmespár tagjai, hogy házasságra szeretnének lépni?  

  Sokan az elköteleződést a szabadságuk megcsorbításaként élik meg. Mit gondoltok erről? 

  



2. feladat: 

Jó tanácsok ifjaknak” 

Az alábbi szövegben arról olvashatsz, milyen tanácsokkal szolgáltak a múlt század elején a leendő vőlegények és menyasszonyok számára. Gondold végig, 

hogy a tanácsokból mi az, ami szerinted ma is érvényes, és mi az, ami elavult, és ezt két oszlopban jegyezd le a füzetedbe! 

 

Az első kérdés ne az legyen: milyen a társadalmi állása és mennyi a vagyona vagy keresete, illetve mennyi a hozománya, hanem az, vajon egészséges-e, és 

családjában nem fordultak-e elő olyan öröklött bajok, melyek továbbcsírázása előreláthatólag várható. A második kérdés sem az anyagi kérdés, ennél még 

mindig előbbre való a vonzalom. Nem szükséges, hogy az a kergető ösztön legyen, az a nemi vágyakozás, amelyet közönségesen szerelemnek neveznek, de 

elegendő a rokonérzés, rokonszenv is, az a tudat, hogy ezt a nőt vagy ezt a férfit szeretni és becsülni képes leendek. […] Szerelem nélkül is köttethetők boldog 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/img/F3/93_cultiris_4241_1635_AKG-140979.png?max_width=2048


házasságok, ha ezekhez egyébként minden feltétel megvan. 

A már elmondottakon kívül ilyen feltétel, hogy a házastársnak kiszemelt vagy ajánlkozó egyén testén, szokásain, modorán ne találjunk olyan kivetnivalót, amit 

– úgy érezzük – megszokni sohasem tudnánk, ami nekünk kellemetlen, visszatetsző, talán utálatos vagy gyűlöletes is. 

De vannak még más feltételei is. Ezek között első helyen áll az anyagi megnyugvás. […] A házasság megkötése előtt tehát ezt a feltételt is meg kell vizsgálni 

anyagi és erkölcsi szempontból egyaránt, és ennek is eleget kell tenni. Nem okvetlenül szükséges, hogy a lánynak hozománya, az ifjúnak vagyona legyen, de 

mindkettőben meglegyen a garancia arra, hogy anyagi zavarokkal küzdeniük nem kell, hogy az egyik keresetképes, a másik pedig a keresetet ész- és okszerűen 

fel fogja használni. 

Azt, hogy egymáshoz társadalmilag, nevelés és tudás, igények és törekvések alapján nem illő emberek ne kössenek egymással frigyet, mondanunk sem kell. 

Nélkülözhetetlen tanácsadó jegyes- és házaspárok számára. Budapest, 1909 

 

3. feladat:  

Álomesküvő vagy valami más? 

Ha jártál már esküvőn, lakodalomban, mesélj erről néhány mondatban! Mi tetszett az eseményen és mi kevésbé? Miért? 

„Ábrándozzunk!” Milyen esküvőt szeretnél majd egyszer? Mi a fontos, és mi az, ami miatt kár előre szorongani? 

    
 

 

Angol 7.a 1csop.     2021. április 20 

 

 

Progress check. 

Mf. 77 – 78 oldalon ismételd meg a nyelvtani szabályokat ! Revise the rules on p. 77-78 in your workbook. 

Then do exercises 1., 2., 3., 4. and 6 on pages 42-43 in your workbook. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/img/F3/16_6_2_ThinkstockPhotos-87800057.png?max_width=2048
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_7/img/F3/96_DMOHA20150516002.png?max_width=2048


Csináld meg a munkafüzetben 42-43 oldalon lévő feladatokat ! (1., 2., 3., 4.,6. ) 

You are going to have a test on 21st April. Április 21-én dolgozat ! 

Határidő : április 21. 

 

Angol 7.a – 2 csoport     2021.április 20. 

 

 

Revision: 

 

Tk.42,old 1.f.a)Másold le a szöveget és egészítsd ki a zárójelben lévő igék múlt idejével ! 

 1.f. b) A feladatban lévő képeket tedd megfelelő sorrendbe a fenti történet alapján ! 

A szöveget fordítsd le  (írásban) Read and translate the text. 

 

Házi feladat: Tk. 42.old 3f. 

 

7.a   FÖLDRAJZ          
április 20. kedd 

Óra témája: Az Amerikai Egyesült Államok földrajza 1. 

 

Kedves Tanuló! 

A mai és holnapi órán az Amerikai Egysült Államok (röviden: USA) a tananyagunk.  

Csatoltan (Classroom, Kréta) küldök egy vázlatot, melynek első részét ma, másik felét (Az USA gazdasága) holnap kell a könyv alapján kiegészítened! A vázlatot 

másold le vagy kinyomtatva ragaszd be a füzetedbe! 

Az első részt itt találod: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_005, 

a másodikat itt: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_006  

Visszaküldeni ma nem kell, hanem majd a holnapival együtt április 27. 16 óráig. 

Jó munkát kívánok! 

Gabi néni 

 

 

Querido estudiante, 

En las lecciones de hoy y de mañana, aprendemos sobre los Estados Unidos de América (USA para abreviar). 

Estoy enviando un boceto (adjunto en Classroom, Creta), la primera parte debe completar hoy y mañana la otra mitad (The US Economy) basada en el libro. 

Copie el boceto o péguelo en su cuaderno de ejercicios. 

Puede encontrar la primera parte aquí: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_005 , 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_005


el segundo aquí: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_006  

No lo envíe hoy. Tienes que enviar con la segunda mitad en su totalidad hasta el 27 de abril a las 4 p.m. 

Gabi néni  

 

 

Dear Student, 

In today’s and tomorrow’s lessons, we learn about the United States of America (USA in short). 

I am sending a sketch (attached in Classroom, Kréta), the first part of it you have to fill in today, and tomorrow the other half (The US Economy) based on the 

book. Copy the sketch or stick it in your exercise book. 

You can find the first part here: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_005 , 

the second one here: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_006  

Do not send it today. You have to send with the second half in whole until April 27 at 4 p.m. 

Gabi néni 

 

INFORMATIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 
File:   04 20 info 7a1  

Téma:  Hogy dolgozik a számítógép? 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Mai alkalommal megnézzük, milyen elven működik a számítógép. 

 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
 
https://classroom.google.com/c/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/MzI0NTQwMDgwNzU1/details 

 

Házi feladat: 

Válaszoljatok a következő kérdésekre: 

1. Milyen műveleteket képes elvégezni az aritmetikai logikai egység (ALU)? 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_006
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_005
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_006
https://classroom.google.com/c/MjI5NjE4MjMyMjcy/a/MzI0NTQwMDgwNzU1/details


2. Mi az operatív memória feladata? 

A válaszokat töltsétek fel ide a Classroomba! 

 

Határidő:  2021.04.22. 

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 20 info 7a2 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Az informatika alapfogalmai: összefoglalás 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A következő órán témazáró dolgozatra kerül sor az informatika alapfogalmairól. 

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

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzI0NTUyMzYwNjU5/details 

Házi feladat: 

A kérdésekre adott válaszokat töltsétek fel a Csassroomba! 

 
Határidő:  2021.04.21. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzI0NTUyMzYwNjU5/details

