
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Gyakorlás: Egyenletek - összevonás 

Időpont: 04.26. hétfő 

10:00-kor csatlakozzatok az online órához!  

 

Órai munka - Trabajo por horas - Hourly work: (60 pont)  

 

Oldjátok meg a feladatokat! A 60 pont akkor jár, ha részt vettél az online órán.  

¡Resuelve las tareas! Se otorgan 60 puntos si participó en la clase en línea.  

Solve the tasks! 60 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 (19 pont)- Tarea - Homework:  

Oldjátok meg mérlegelv segítségével az alábbi egyenleteket! 

Resuelve las siguientes ecuaciones usando un principio de equilibrio. 

Resolved in the light of the ecological requirements and the principle of equilibrium. 

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! 

  

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wJL185zfpyA (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=D7YGYtsQrNc (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=5avnZQWXOU4 (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=4AixPIIV05E (español) resolver una ecuación 

https://www.youtube.com/watch?v=s4hrxXz5ln4 (español) resolver una ecuación 

https://www.youtube.com/watch?v=qaDV-0I1lek (español) resolver una ecuación lineal 

https://www.youtube.com/watch?v=l3XzepN03KQ (english) 

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

 

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

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

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wJL185zfpyA%20
https://www.youtube.com/watch?v=D7YGYtsQrNc%20
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https://www.youtube.com/watch?v=s4hrxXz5ln4%20
https://www.youtube.com/watch?v=qaDV-0I1lek%20
https://www.youtube.com/watch?v=l3XzepN03KQ%20
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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. 

2021.04.26.                                                     117. óra 

Gyakorlás - Práctica - Practice 

 

Oldjuk meg mérlegelv segítségével az alábbi egyenleteket! Ellenőrizzük a megoldásokat! 

1. Ismeretlenek egy oldalra rendezése 

 Az egyenlet A lépések jelölése A megoldás lépései szövegesen 

a) 𝟑𝒙 + 𝟐 = 𝒙 + 𝟏𝟐 /−𝒙 Mindkét oldalból kivonunk x-et. 

      

     Mindkét oldalból kivonunk 2-t. 

      

     Mindkét oldalt elosztjuk 2-vel. 

      

     A megoldás: x = 5 

      

 Ellenőrzés:  

 Bal oldal: 𝟑 · 𝒙 + 𝟐 =  A baloldal egyenlő a jobboldallal, a 

megoldásunk helyes.  Jobb oldal: 𝒙 + 𝟏𝟐 =  

 

 

 Az egyenlet A lépések jelölése A megoldás lépései szövegesen 

b) 𝟐 − 𝟑𝒙 = 𝟑𝒙 − 𝟒   

      

      

      

      

      

      

      

 Ell.:  

 B.o.:  
 

 J.o.:  

 

  



 Az egyenlet A lépések jelölése  

c) 𝟑 − 𝟑𝒙 = 𝟓 − 𝟕𝒙   

      

      

      

      

      

      

      

 Ell.:     

 B. o.: 𝟑 − 𝟑 · 𝒙 =  
 

 J. o.: 𝟓 − 𝟕 · 𝒙 =  

 

  



2. Összevonás alkalmazása: 

 Az egyenlet A lépések jelölése 

a) 𝟏𝟎𝒙 − 𝟒 + 𝟑𝒙 − 𝟏𝟏𝒙 = 𝟐 + 𝟒𝒙 + 𝟒 − 𝟕𝒙 /ö𝐬𝐬𝐳𝐞𝐯𝐨𝐧á𝐬  

     

     

     

     

     

     

     

     

 Ell.:  

 B. o.: 𝟏𝟎 · 𝒙 − 𝟒 + 𝟑𝒙 − 𝟏𝟏 · 𝒙 =  

 J. o.: 𝟐 + 𝟒 · 𝒙 + 𝟒 − 𝟕 · 𝒙 =  

 

 

 Az egyenlet A lépések jelölése 

b) 𝟏𝟒 − 𝟕𝒙 + 𝟓 − 𝟒𝒙
+ 𝟑𝟐 

= −𝟒 − 𝟑𝒙 − 𝟗 /ö𝐬𝐬𝐳𝐞𝐯𝐨𝐧á𝐬  

     

     

     

     

     

     

     

 Ell.:  

 B. 

o.: 

𝟏𝟒 − 𝟕 · 𝒙 + 𝟓 − 𝟒𝒙 + 𝟑𝟐 =  

 J. o.: −𝟒 − 𝟑 · 𝒙 − 𝟗 =  

 

  



Házi feladat (9 + 10 pont)- Tarea - Homework:  

Oldjátok meg mérlegelv segítségével az alábbi egyenleteket! Ellenőrizzétek a megoldásokat! 

Resuelve las siguientes ecuaciones usando un principio de equilibrio. 

Resolved in the light of the ecological requirements and the principle of equilibrium. 

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! 

    

 Az egyenlet A lépések jelölése  

a) −𝟔𝒙 + 𝟐𝟏 = −𝟗𝒙 + 𝟑𝟗 /+𝟗𝒙  

      

      

      

      

      

      

      

 Ellenőrzés:  

 Bal oldal: −𝟔 · 𝒙 + 𝟐𝟏 = 
 

 Jobb oldal: −𝟗 · 𝒙 + 𝟑𝟗 =  

 

 Az egyenlet A lépések jelölése 

b) 𝟏𝟔𝒙 + 𝟏𝟓 − 𝟕𝒙 − 𝟑 = 𝟕𝒙 + 𝟑𝟕 − 𝟑𝒙 − 𝟏𝟎 /ö𝐬𝐬𝐳𝐞𝐯𝐨𝐧á𝐬  

     

     

     

     

     

     

     

 Ell.:  

 B. 

o.: 

𝟏𝟔 · 𝒙 + 𝟏𝟓 − 𝟕 · 𝒙 − 𝟑 =  

 J. o.: 𝟕 · 𝒙 + 𝟑𝟕 − 𝟑 · 𝒙 − 𝟏𝟎 =  

 

 

Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Helyhatározó 

1. Másoljátok le a nyelvtanfüzetbe az időhatározó szabályát! 

 



Időhatározó 

 

A helyhatározó az alaptaggal kifejezett cselekvés, történés, létezés időpontját vagy 

időtartamát fejezi ki. 

Kérdései: Mikor?, Mióta?, Mettől?, Meddig? 

Jelölése: mondatban: i (hullámos vonal) ágrajzban: Hi 

Kifejezőeszközei: - ragos névszó (pl. hatkor, délben, péntekig) 

- névutós névszó (pl. órák hosszat, ebéd közben) 

- határozószó (pl. azonnal, egyszer, holnaután) 

- névmás (pl. akkor, mikor, bármikor) 

                                   Az időhatáozó az alaptaggal időhatározós szerkezetet alkot. 

   Pl. éjjel aludtam, ekkor lépett oda, tegnap háborgott 

 

 

2. Elemezzük a következő mondatokat! 

 

Tegnap leszakadt a gomb a kabátomról. 

Csütörtökön és pénteken én szoktam levinni a szemetet. 

Reggel Berci csomagot talált az ajtaja előtt. 

Mikor láttad Bálintot? 

Bármikor meglátogathatsz. 

Arany János 1817-ben született Nagyszalontán. 

 

3. Gyakorlásképpen oldjátok meg az alábbi linkeken található feladatokat! 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1727146/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3 

https://wordwall.net/hu/resource/11647201/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3-sz%c3%b3fajai-

helyes%c3%adr%c3%a1sa 

https://learningapps.org/view8987105 

Házi feladat: Megtanulni a helyhatározó szabályát. 

https://learningapps.org/view17888097 

https://wordwall.net/hu/resource/9613009/nyelvtan/helyhat%c3%a1roz%c3%b3-

id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3 

A feladatokat figyelmesen oldjátok meg, mert a következő alkalommal, hétfőn röpdolgozat lesz a hely-  és az 

időhatározóból. (Szabályok és elemzés is.) 

 

Clase: 7.a 

Asunto: gramática húngara 

Tema: Posicionamiento 

1. Copie la regla de tiempo en el folleto de gramática. 

Időhatározó 

 

A helyhatározó az alaptaggal kifejezett cselekvés, történés, létezés időpontját vagy 

időtartamát fejezi ki. 

Kérdései: Mikor?, Mióta?, Mettől?, Meddig? 

Jelölése: mondatban: i (hullámos vonal) ágrajzban: Hi 

Kifejezőeszközei: - ragos névszó (pl. hatkor, délben, péntekig) 

- névutós névszó (pl. órák hosszat, ebéd közben) 

- határozószó (pl. azonnal, egyszer, holnaután) 

- névmás (pl. akkor, mikor, bármikor) 

                                   Az időhatáozó az alaptaggal időhatározós szerkezetet alkot. 

   Pl. éjjel aludtam, ekkor lépett oda, tegnap háborgott 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1727146/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/11647201/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3-sz%c3%b3fajai-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/11647201/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3-sz%c3%b3fajai-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://learningapps.org/view8987105
https://learningapps.org/view17888097
https://wordwall.net/hu/resource/9613009/nyelvtan/helyhat%c3%a1roz%c3%b3-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/9613009/nyelvtan/helyhat%c3%a1roz%c3%b3-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3


2. ¡Analiza las siguientes oraciones! 

Tegnap leszakadt a gomb a kabátomról. (Ayer se me rompió el botón del abrigo.) 

Csütörtökön és pénteken én szoktam levinni a szemetet. (Los jueves y viernes sacaba la basura.) 

Reggel Berci csomagot talált az ajtaja előtt. (Por la mañana, Berci encontró un paquete frente a su puerta.) 

Mikor láttad Bálintot? (¿Cuándo viste a Bálint?) 

Bármikor meglátogathatsz. (Puedes visitar en cualquier momento.) 

Arany János 1817-ben született Nagyszalontán. (János Arany nació en 1817 en Nagyszalonta.) 

3. Como práctica, resuelva las tareas en los enlaces a continuación. 

https://wordwall.net/en/resource/1727146/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3  

https://wordwall.net/hu/resource/11647201/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3-sz%c3%b3fajai-

helyes%c3%adr%c3%a1sa 

https://learningapps.org/view8987105  

Tarea: aprende la regla del localizador. 

https://learningapps.org/view17888097  

https://wordwall.net/en/resource/9613009/language/locative-local-docent-decent  

Resuelve las tareas con cuidado, porque la próxima vez, el lunes, habrá un folleto del determinante de lugar y 

hora. (Reglas y análisis también). 

Clase: 7.a 

Asunto: gramática húngara 

Tema: Posicionamiento 

1. Copie la regla de tiempo en el folleto de gramática. 

Időhatározó 

 

A helyhatározó az alaptaggal kifejezett cselekvés, történés, létezés időpontját vagy 

időtartamát fejezi ki. 

Kérdései: Mikor?, Mióta?, Mettől?, Meddig? 

Jelölése: mondatban: i (hullámos vonal) ágrajzban: Hi 

Kifejezőeszközei: - ragos névszó (pl. hatkor, délben, péntekig) 

- névutós névszó (pl. órák hosszat, ebéd közben) 

- határozószó (pl. azonnal, egyszer, holnaután) 

- névmás (pl. akkor, mikor, bármikor) 

                                   Az időhatáozó az alaptaggal időhatározós szerkezetet alkot. 

   Pl. éjjel aludtam, ekkor lépett oda, tegnap háborgott 

 

 

 

 

Class: 7.a 

Subject: Hungarian grammar 

Topic: Positioning 

1. Copy the timing rule into the grammar booklet. 

Időhatározó 

 

A helyhatározó az alaptaggal kifejezett cselekvés, történés, létezés időpontját vagy 

időtartamát fejezi ki. 

Kérdései: Mikor?, Mióta?, Mettől?, Meddig? 

Jelölése: mondatban: i (hullámos vonal) ágrajzban: Hi 

Kifejezőeszközei: - ragos névszó (pl. hatkor, délben, péntekig) 

- névutós névszó (pl. órák hosszat, ebéd közben) 

- határozószó (pl. azonnal, egyszer, holnaután) 

- névmás (pl. akkor, mikor, bármikor) 

                                   Az időhatáozó az alaptaggal időhatározós szerkezetet alkot. 

   Pl. éjjel aludtam, ekkor lépett oda, tegnap háborgott 

 

2. Analyze the following sentences! 

https://wordwall.net/en/resource/1727146/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/11647201/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3-sz%c3%b3fajai-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/11647201/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3-sz%c3%b3fajai-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://learningapps.org/view8987105
https://learningapps.org/view17888097
https://wordwall.net/en/resource/9613009/language/locative-local-docent-decent


Tegnap leszakadt a gomb a kabátomról. (The button broke off my coat yesterday.) 

Csütörtökön és pénteken én szoktam levinni a szemetet. (On Thursdays and Fridays, I used to take out the 

trash.) 

Reggel Berci csomagot talált az ajtaja előtt. (In the morning, Berci found a package in front of his door.) 

Mikor láttad Bálintot? (When did you see Bálint?) 

Bármikor meglátogathatsz. (You can visit at any time.) 

Arany János 1817-ben született Nagyszalontán. (János Arany was born in 1817 in Nagyszalonta.) 

3. As a practice, solve the tasks at the links below. 

https://wordwall.net/en/resource/1727146/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3  

https://wordwall.net/hu/resource/11647201/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3-sz%c3%b3fajai-

helyes%c3%adr%c3%a1sa 

https://learningapps.org/view8987105  

Homework: Learn the rule of the locator. 

https://learningapps.org/view17888097  

https://wordwall.net/en/resource/9613009/language/locative  

Solve the tasks carefully, because next time, on Monday, there will be a pamphlet from the place and time 

determiner. (Rules and analysis as well. 

 

Angol 7.a 1csop     2021. április 26 
. 

1.Írd le az alábbi szavakat a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

   Writge down the new (unknown) words in your vocabulary and translate them. 

a river 

a hill 

the sea 

a bridge 

a forest 

a valley 

a cliff 

an island 

a tunnel 

a canal 

a skyscraper 

a power station 

a field 

a motorway 

a harbour 

 

Learn the new words ! 

 

Sb (Tk) p.56. ex1 Look at bthe pictures and add the missing words. 

Ex.2 Please do this exercise in your exercise book. Answer the questions in full 

sentence. (Válaszolj a kérdésekre teljes mondattal !) 

https://wordwall.net/en/resource/1727146/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/11647201/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3-sz%c3%b3fajai-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://wordwall.net/hu/resource/11647201/nyelvtan/az-id%c5%91hat%c3%a1roz%c3%b3-sz%c3%b3fajai-helyes%c3%adr%c3%a1sa
https://learningapps.org/view8987105
https://learningapps.org/view17888097
https://wordwall.net/en/resource/9613009/language/locative


 

Wb (Mf) p.78.5/1. Study the rule about How questions. 

Sb(Tk) p.56. ex4. Use the table and write down the questions in your exercise book and 

answer them ! 

 

Homework: Wb (Mf) p 44. ex.1 

Határidő: április 27. 
 

 

Angol 7.a – 2 csoport     2021.április 26. 

 

1. Write down the new words (Sb.p.46, ex.1) in your vocabulary and translate them! 

Tk. 46.old.  

1.feladatban lévő szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

Water, bread,cabbage, ham,milk, saussages, sugar, carrots, cream, salt, wine,lemons, butter,pepper, onions, 

potatoes,mushrooms, yoghurt 

A szavakat írd le megfelelő helyre ! Put the words in  the right column.  

  Countabe nouns   Uncountable nouns 

  carrots     sugar 

A szavakat tanuld meg ! Learn the words 

 

A megszámlálható egyes számban lévő főneveket   a/an  határozótlan névelővel kell használni  ! 

Singular countable nouns are used with   a/an  indefinite article. 

pl. a carrot, a potato, an egg 

A megszámlálható többes számban lévő főnév előtt és megszámlálhatatlan főnév előtt   some  szokták 

használni ! Plural countable and uncountable nouns can be used wih  some ! 

pl. some carrots, some eggs 

      some water, some butter 

Nagyon figyelmesen olvasd ezt a szabályt és gyakorlásnak csináld a Mf. 36.old lévő 3.feladatot. 

Do ex. 3 on p.36 in your work book. 

 

Házi feladat: Mf.36.old. 1., 2. 

Határ idő: április 28.   Day of appearance: 28 April. 

 

 

Biológia 

 

(Ezt az órai vázlatot másoljátok le a füzetetekbe!) 

(Copie el esquema de esta lección en su cuaderno!) 

(Copy this lesson outline into your notebook!) 
 

43. óra 
 

A mérsékelt övi lombhullató erdők: Az állatvilág 
 

A lombhullató erdőkben az állatok az összes szintet benépesítik.  
 

Szinteken lakó állatok: 

Talajszint: földigiliszták, rovarlárvák, hangyák, egér, vakond (talajba építik a járataikat, lakóhelyüket) 

Mohaszint (avarszint): rovarok, csigák, egerek. 

Gyepszint: itt is élnek rovarok, a csigák, a sünök, rágcsáló emlősök, rovarevő madarak, és a legtöbb vadállat: 

vaddisznó, őzek, szarvasok, róka. 

Cserjeszint: itt is élnek énekesmadarak, rovarok, emlősök, de itt élnek pókok is. 

Lombkoronaszint: főleg madarak, rovarok, de néhány fajta emlősállat: mókus, pele is itt él. 
 



Nappal aktív állatok: főleg növényevők és mindenevők 

Éjjel aktív állatok: ragadozók 
 

Az életközösségek: 

A természetben az élőlények nem elszigetelten, magányosan élnek, hanem életközösségeket alkotnak. A hazai 

tájak jellemző életközösségei például a tölgy- és a bükkerdők, a füves puszták, a nádasok stb. Azt, hogy egy 

területen milyen életközösségek alakulhatnak ki, a környezeti tényezők (csapadékmennyiség, napsugárzás, 

hőmérséklet, talaj szerkezete stb.) határozzák meg. 

Tápláléklánc: Tk.:74. oldal 6. ábra! Tanulni! Nem kell leírni!!! 
 

Házi feladat:  

A vázlatot mindenki másolja le! / Everyone copies the sketch! / ¡Todos copian el boceto! 

Fotót kérek a vázlatról! / ¡Me gustaría una foto del boceto! / I would like a photo of the sketch! 

 

Tk.71-74. oldal olvasása és a fenti vázlat tanulása!  

A linket nyissátok meg és a jobb oldalon levő: A VALÓDI MÉRSÉKELT ÖV ÁLLATAI – PÁROSÍTÁS 

feladatot oldjátok meg és az eredményt lefotózva küldjétek el! /At the end of the task, photograph the result! 

/ Al final de las tarea, fotografíe el resultado! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_03_035 

 

A következő diákoknak csak a pirossal jelzett dolgokat kell tanulniuk! 

¡Los siguientes estudiantes solo necesitan aprender las cosas marcadas en rojo y verde! 

The following students only need to learn the things marked in red and green! 

 

A tanulók nevei: 

Andres Alejandro Molina Gazdag 

Bich Van Nguyen Tran 

Karen Angelica Barrueta Neumann 

Loreanys Valentina Bolivar Korossy 

Nicole Espinosa Mikly 

Jose Ignacio Batista Lozsan 

Jose Manuel Medina Gonzalez 

Shahwaiz Zahid 

  

Akinek bármilyen kérdése van a feladatokkal kapcsolatban a következő e-mail címre küldjétek: 

tandrea@vmai.hu 

Szép napot! 

Andi néni 

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 

File:   04 26 info 7a1 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Témazáró: Az informatika alapfogalmai, kommunikáció 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal az informatika alapfogalmairól, a kommunikációról szóló témakör záródolgozatára kerül 

sor. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/biologia_7/lecke_03_035
mailto:tandrea@vmai.hu


 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
 
https://classroom.google.com/u/1/w/MjI5NjE4MjMyMjcy/tc/MjgxMDAwNjIzMzg3 

Házi feladat: 

A teszt kitöltése 
 
Határidő:  2021.04.28. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

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

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

 
File:   04 26 info 7a2 

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/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzMwNTA3OTU5MjUw/details 

Házi feladat: 

A házi feladatot a Classroomba töltsétek fel. 
 
Határidő:  2021.04.28. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/1/w/MjI5NjE4MjMyMjcy/tc/MjgxMDAwNjIzMzg3
https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzMwNTA3OTU5MjUw/details

