
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Azonosság, ellentmondás, egyenletek megoldása 

Időpont: 04.28. szerda 

8:00-kor csatlakozzatok az online órához!  

 

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

Tankönyv 156. oldal 1. a) b) c) d) e) f) 

 

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 (20 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=qaDV-0I1lek (español) resolver una ecuación lineal 

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
https://www.youtube.com/watch?v=5avnZQWXOU4%20
https://www.youtube.com/watch?v=qaDV-0I1lek%20
https://www.youtube.com/watch?v=LDIiYKYvvdA
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. 

2021.04.28.                      Azonosság, ellentmondás, egyenletek megoldása 

Identidad, contradicción, resolución de ecuaciones - Identity, contradiction, solving equations 

 

Tankönyv 156. oldal 

1. Hány megoldása van az alábbi egyenleteknek? Az a) feladat hibás a könyvben. 

    Ellenőrizd a megoldásod helyességét! 

 Az egyenlet A lépések jelölése 

a) 𝟔(𝟐 + 𝒙) − 𝟑 = 𝟔(𝒙 − 𝟓) + 𝟑𝟗 /𝐳á𝐫ó𝐣𝐞𝐥𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

    /ö𝐬𝐬𝐳𝐞𝐯𝐨𝐧á𝐬 

     

     

     

 A két oldal ugyanaz, az egyenletnek minden szám megoldása. → Azonosság 

Los dos lados son iguales, la solución de la ecuación son todos los números. → Identidad 

The two sides are the same, the solution of the equation is all numbers. → Identity 

  

 Ell.: 𝐋𝐞𝐠𝐲𝐞𝐧 𝐩𝐥.  𝒙 = 𝟏 

 B. o.: 𝟔 · (𝟐 + 𝒙) − 𝟑 = 

 J. o.: 𝟔 · (𝒙 − 𝟓) + 𝟑𝟗 = 

 

 Az egyenlet A lépések jelölése 

b) 𝟏𝟎(𝟐𝒙 − 𝟑) + 𝟓 = 𝟏𝟓 + 𝟐𝟎(𝒙 + 𝟏) /𝐳á𝐫ó𝐣𝐞𝐥𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

    /ö𝐬𝐬𝐳𝐞𝐯𝐨𝐧á𝐬 

     

     

     

 Nincs megoldása az egyenletnek. → Ellentmondás. 

No hay solución para la ecuación. → Contradicción. 

There is no solution to the equation. → Contradiction. 

  

 Ell.: 𝐋𝐞𝐠𝐲𝐞𝐧 𝐩𝐥.  𝒙 = 𝟐 

 B. o.: 𝟏𝟎 · (𝟐𝒙 − 𝟑) + 𝟓 = 

 J. o.: 𝟏𝟓 + 𝟐𝟎 · (𝒙 + 𝟏) = 

  



 Az egyenlet A lépések jelölése 

c) 𝟗 − 𝟔(𝒙 − 𝟑) = 𝟏𝟐𝒙 − 𝟐𝟏 /𝐳á𝐫ó𝐣𝐞𝐥𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

    /ö𝐬𝐬𝐳𝐞𝐯𝐨𝐧á𝐬 

     

     

     

     

     

     

     

     

 Ell.:  

 B. o.: 𝟗 − 𝟔 · (𝒙 − 𝟑) =  

 J. o.: 𝟏𝟐 · 𝒙 − 𝟐𝟏 

 

 

 Az egyenlet A lépések jelölése 

d) 𝟐 · (𝒙 + 𝟕) − 𝟐 · 𝒙 = 𝟕 /𝐳á𝐫ó𝐣𝐞𝐥𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

     

     

     

  

   

 Ell.: 𝐋𝐞𝐠𝐲𝐞𝐧 𝐩𝐥.  𝒙 = 

 B. o.: 𝟗 − 𝟔 · (𝒙 − 𝟑) =  

 J. o.: 𝟕   

 

  



 Az egyenlet A lépések jelölése 

e) 𝟕 = 𝟐 · 𝒙 + 𝟏𝟒 − 𝒙 /ö𝐬𝐬𝐳𝐞𝐯𝐨𝐧á𝐬 

     

     

     

 Ell.:  

 B. o.: 𝟕  

 J. o.: 𝟐 · 𝒙 + 𝟏𝟒 − 𝒙 = 

 

 

 Az egyenlet A lépések jelölése 

f) −𝟏𝟒 = 𝟐 · (𝒙 − 𝟕) − 𝟐 · 𝒙 /𝐳á𝐫ó𝐣𝐞𝐥𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

     

     

   

 Ell.: 𝐋𝐞𝐠𝐲𝐞𝐧 𝐩𝐥.  𝒙 = 

 B. o.: −𝟏𝟒  

 J. o.: 𝟐 · (𝒙 − 𝟕) − 𝟐 · 𝒙 = 

 

 

  

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

Zárójelfelbontás és összevonás után alkalmazd a mérlegelvet az egyenletek megoldásához! Ellenőrizz! 

Después de poner entre corchetes y fusionar, aplique el principio de equilibrio para resolver las 

ecuaciones. ¡Échale un vistazo! 

After bracketing and merging, apply the balance principle to solve the equations. Check it out! 

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) 𝟐 · (𝒙 − 𝟑) + 𝟏 = 𝟐 · 𝒙 − 𝟓 /𝐳á𝐫ó𝐣𝐞𝐥𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

     

     

     

     

     

     

 Ell.: 𝐋𝐞𝐠𝐲𝐞𝐧 𝐩𝐥.  𝒙 = 



 B. 

o.: 

 

 J. o.:  

 

 Az egyenlet A lépések jelölése 

b) 𝟐 · (𝒙 − 𝟑) + 𝟐 = 𝟐 · 𝒙 − 𝟓 /𝐳á𝐫ó𝐣𝐞𝐥𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

     

     

     

     

     

   

 Ell.: 𝐋𝐞𝐠𝐲𝐞𝐧 𝐩𝐥.  𝒙 = 

 B. 

o.: 

 

 J. o.:  

 

 

 

Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Eszközhatározó 

1. Másoljátok le a füzetbe az eszközhatározó szabályát! 

 

Eszközhatározó 

Az eszközhatározó azt mutatja  meg, hogy milyen eszközzel, minek a segítségével hajtjuk végre a 

cselekvést. 

Kérdése: Kivel? Mivel? Kikkel? Mikkel? Ki által? Mi által? Kinek a segítségével? Minek a segítségével?  

Az eszközhatározó szófaját tekintve lehet ragos névszó: Tollal írtam meg a levelet; névutós névszó: 

Közvetítő útján találta meg a párját.  

Jelölése:  szó aláhúzása hullámos vonallal, és az elején kis e betű, ágrajzban: He 

 

2. Gyakorlásként másoljátok le és elemezzétek a tanult módon az alábbi mondatokat! 

 

A cipészek kalapáccsal dolgoznak. 

Tollal írd a levelet! 

Napjainkban legtöbben gépkocsival közlekednek. 

Régen zsúppal fedték be a házakat. 

 

3. Fontos! Eszköz határozó élőlény, személy is lehet a mondatban. Pl.  

Petivel küldtem el a levelet a postára. 

A barátai révén jutott segítséghez. 

Ezekben a mondatokban az eszközhatározó a Petivel, illetve a barátai révén. Nyelvtani 

értelemben itt eszközként használjuk a személyeket a cselekvés végrehajtásában. 

Házi feladat: Megtanulni az eszközhatározó füzetbe leírt szabályát! Írásbeli: Mf. 50. oldal 17/a. feladat. 



Szorgalmi feladat: Nézz utána, mi a zsúp! Írd le röviden a füzetedbe! 

 

Clase: 7.a 

Asunto: gramática húngara 

Tema: determinante de activos 

Copie la regla de definición de dispositivo en el folleto. 

Eszközhatározó 

Az eszközhatározó azt mutatja  meg, hogy milyen eszközzel, minek a segítségével hajtjuk végre a 

cselekvést. 

Kérdése: Kivel? Mivel? Kikkel? Mikkel? Ki által? Mi által? Kinek a segítségével? Minek a segítségével?  

Az eszközhatározó szófaját tekintve lehet ragos névszó: Tollal írtam meg a levelet; névutós névszó: 

Közvetítő útján találta meg a párját.  

Jelölése:  szó aláhúzása hullámos vonallal, és az elején kis e betű, ágrajzban: He 

 

Como ejercicio, copie y analice las siguientes oraciones a medida que aprendió. 

A cipészek kalapáccsal dolgoznak. (Los zapateros trabajan con martillos.) 

Tollal írd a levelet! (Escribe la carta con bolígrafo!) 

Napjainkban legtöbben gépkocsival közlekednek. (Hoy en día, la mayoría de la gente conduce automóviles.) 

Régen zsúppal fedték be a házakat.(Las casas solían estar cubiertas de barro.) 

¡Importante! Una herramienta es una criatura decisiva, una persona también puede ser una sentencia. 

P.ej. 

Envié la carta a la oficina de correos con Peti. 

Recibió ayuda a través de sus amigos. 

En estas frases, el determinante es a través de Peti y sus amigos. Gramaticalmente, aquí utilizamos a 

las personas como herramienta en la ejecución de una acción. 

 

Tarea: ¡Aprenda la regla de la definición de dispositivo descrita en el folleto! Escrito por Mf. Página 50 17 / 

a. tarea. 

Diligencia: ¡Descubre qué es el pantano! Escríbalo brevemente en su folleto. 

 

Class: 7.a 

Subject: Hungarian grammar 

Topic: Asset determinant 

1. Copy the device definition rule into the booklet. 

Eszközhatározó 

Az eszközhatározó azt mutatja  meg, hogy milyen eszközzel, minek a segítségével hajtjuk végre a 

cselekvést. 

Kérdése: Kivel? Mivel? Kikkel? Mikkel? Ki által? Mi által? Kinek a segítségével? Minek a segítségével?  



Az eszközhatározó szófaját tekintve lehet ragos névszó: Tollal írtam meg a levelet; névutós névszó: 

Közvetítő útján találta meg a párját.  

Jelölése:  szó aláhúzása hullámos vonallal, és az elején kis e betű, ágrajzban: He 

 

2. As an exercise, copy and analyze the following sentences as you learned. 

A cipészek kalapáccsal dolgoznak. (Shoemakers work with hammers.) 

Tollal írd a levelet! (Write the letter with a pen!) 

Napjainkban legtöbben gépkocsival közlekednek. (Nowadays, most people drive cars.) 

Régen zsúppal fedték be a házakat. (The houses used to be covered with mud.) 

3. Important! A tool is a decisive creature, a person can also be a sentence. E.g. 

I sent the letter to the post office with Peti. 

He got help through his friends. 

In these sentences, the determinant is through Peti and his friends. Grammatically, we use individuals 

here as a tool to carry out an action. 

Homework: Learn the rule of the device definition described in the booklet! Written by Mf. Page 50 17 / a. 

task. 

Diligence: Find out what the swamp is! Write it down briefly in your booklet. 

 

 

7.a   FÖLDRAJZ          
április 28. szerda 

Óra témája: Latin-Amerika gazdasága 

 

Kedves Tanuló! 

A mai órán Latin-Amerika gazdaságáról fogsz tanulni. 

Feladatok: 

1. Nézd meg a videót (4-5 perc)!  https://www.youtube.com/watch?v=q-Dnb6sse4M  

2. Olvasd el a tankönyvi leckét! https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_007  

3. Az indián kultúrák földjén – online feladat: https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/74469956  

4. Gyakorlás: https://wordwall.net/hu/resource/1016936/f%c3%b6ldrajz/latin-amerika  

Visszaküldés: képernyőfotók – május 3. hétfő 16:00 

Figyelem!  

Az Amerika földrajza fejezet lezárásaként a jövő hét szerdán (május 5.) 8-18 óra között témazáró 
dolgozatot kell írnod és elküldened.  

Gabi néni 

 

Querido estudiante, 

Hoy aprenderá sobre la economía de América Latina. 

Ejercicios: 

1. ¡Vea el video (4-5 minutos)! https://www.youtube.com/watch?v=q-Dnb6sse4M  

2. Lea la lección del libro de texto (tankönyv).  

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_007  

3. En la tierra de las culturas nativas americanas - tarea en línea: 

https://www.nkp.hu/felasat/megjelenites/74469956  

4. Práctica: https://wordwall.net/hu/resource/1016936/f%c3%b6ldrajz/latin-amerika  

https://www.youtube.com/watch?v=q-Dnb6sse4M
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/74469956
https://wordwall.net/hu/resource/1016936/f%c3%b6ldrajz/latin-amerika
https://www.youtube.com/watch?v=q-Dnb6sse4M
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/felasat/megjelenites/74469956
https://wordwall.net/hu/resource/1016936/f%c3%b6ldrajz/latin-amerika


Enviar de vuelta: capturas de pantalla - Lunes 3 de mayo a las 4 p.m. 

¡Atención! 

Para cerrar el capítulo de Geografía de América, debe escribir y enviar una Temas finales de tesis el 

próximo miércoles (5 de mayo) de 8 a.m. a 6 p.m. 

Gabi néni 

 

Dear Student, 

Today you will learn about the economy of Latin America. 

Exercises: 

1. Watch the video (4-5 minutes)! https://www.youtube.com/watch?v=q-Dnb6sse4M  

2. Read the textbook (tankönyv) lesson. https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_007  

3. In the land of Native American cultures - online task:  

https://www.nkp.hu/felasat/megjelenites/74469956  

4. Practice: https://wordwall.net/hu/resource/1016936/f%c3%b6ldrajz/latin-amerika  

Send back: screenshots - Monday, May 3 at 4 p.m. 

Attention! 

To close the Geography of America chapter, you must write and send a Final test next Wednesday (May 

5) from 8 a.m. to 6 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 28 info 7a2 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Digitális fényképezés: mélységélesség 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Az elmúlt alkalommal betekintést nyerhettetek a digitális fényképezés világába. 

Megismerkedtetek a rekesszel, a blendével és az érzékenységgel, azaz az ISO-val. 

Megtanultátok, hogy hogyan lehet állítani a mélységélességet, amit most a gyakorlatban is kipróbálhattok, 

igaz teljesen digitális formában, de mégis látványos eredménnyel, a telefonotokon. 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzI3NTk2NTc4ODIy/details 

Házi feladat: 

Készíts a telefonoddal hasonló képeket és töltsd fel a Classroomba. 
 
Határidő:  2021.05.03. 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q-Dnb6sse4M
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_007
https://www.nkp.hu/felasat/megjelenites/74469956
https://wordwall.net/hu/resource/1016936/f%c3%b6ldrajz/latin-amerika
https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzI3NTk2NTc4ODIy/details


 

Angol 7a – 1 csoport     2021.április 28. 
1. Write the new (unknown) words in your vocabulary and translate them! 

Az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! (ha még nincsenek) 

Vocabulary: 

What is the weather like ?   winter   North 

It’s warm     summer  South 

It’s cool      spring   East 

It’s wet. It’s raining    autumn (fall)  West 

It’s dry 

It’s cloudy 

It’s windy 

It’s snowing 

It’s freezing 

It’s icy 

It’s foggy 

Learn the words.  A szavakat tanuld meg ! 

Write the sentences about: 

1. What’s the weather like today ? 

2. What’s the weather was like yesterday ? 

3. What’s the weather like in your country  

- in winter ? 

- in summer ? 

- in spring ? 

- in autumn ? 

Ex.: Today it’s sunny but a little bit cool.  

Use your dictionary and find some more words connected with the weather.Write them down and translate 

them. 

 

Házifeladat : Mf46.old.1.2.f. Wb. p.46. ex.1., 2. 

 

Határ idő: május 3.   

 

 

Angol 7.a – 2 csoport     2021.április 28. 
1. Write the new (unknown) words in your vocabulary and translate them! 

Az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt !  

Vocabulary: 

a tramp    stone   pocket    almost 

knock ont he door  soup   take (took) out   I can find 

anything   I need   after a while   cellar 

a lot of    fetch   taste    cupboard 

mean woman   saucepan  vegetables   bottle 

Go away !   put   It’s a pity   knife 

magic    cooker   bring (brought)   fork 

spoon    delicious  pick up    slice 

cut 

 

Learn the words.  A szavakat tanuld meg ! 

Tankönyv/Students book page 46 : Read the text  „Stone soup” and decide wheather the sentences true or 

false.. Olvasd el a 46.oldalon lévő „Stone soup” szöveget és döntsd el hogy az alábbi mondatok igaz vagy 

hamis.   



1.The tramp was hungry 

2.The old woman didn’t have any food. 

3.The old woman was very kind. 

4.The tramp had a stone in his pocket. 

5.The tramp put the saucepan ont he cooker. 

6.The tramp needed some salt, pepper and vegetables. 

7.The old woman cut the vegetables. 

8.The tramp needed some beef and the old woman brought some ham and some sausages. 

9.The tramp asked the old woman for some wine. 

10.The old woman liked the soup. 

 

Házifeladat :  Fordítsd le a „Stone soup” első bekezdését ! 

Homework : Translate the first paragraph of „Stone soup” 

 

 

Határ idő: április 30.   Day of appearance: 30th April. 

 

 

Testnevelés 
7.a 

Egyszerű feladatok mosdófellépővel 

https://www.youtube.com/watch?v=S_dZzHIX3z8&t=20s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_dZzHIX3z8&t=20s

