
Tantárgy: fizika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

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

Időpont: 04.13. kedd 

 

Feladat: 

1. 8:00-kor csatlakozzatok az online órához! https://meet.google.com/lookup/btkqxq5gwk 

 

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 79. oldalon! Olvassátok végig a leckét vagy nézzétek meg a feltöltött PPT bemutatót! 

Tanuljátok meg!  

 

3. Órai munka: Tudáspróba (50 pont) 

Munkafüzet 62. oldal összes feladata 

Ha kész fotózzátok le a megoldásokat és küldjétek vissza! 

Tarea: todas las tareas en la página 62 del libro de trabajo. 

Cuando haya terminado, tome una foto de las soluciones y envíelas de regreso. 

Task: all tasks on page 62 of the workbook. 

When you're done, take a photo of the solutions and send them back! 

 

4. Házi feladat: munkafüzet 63. oldal összes feladata. (22 pont) 

Ha kész fotózzátok le a megoldásokat és küldjétek vissza! 

Tarea: todas las tareas en la página 63 del libro de trabajo. 

Cuando haya terminado, tome una foto de las soluciones y envíelas de regreso. 

Homework: all tasks on page 63 of the workbook. 

When you're done, take a photo of the solutions and send them back! 

 

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://meet.google.com/lookup/btkqxq5gwk?authuser=0&hs=179
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040701_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040702_1__teljes.pdf


Tudáspróba A - Munkafüzet 62. oldal összes feladata 

1. Írd rá a vonalakra, hogy a Celsius-fél hőmérsékleti skála alappontjaihoz milyen fizikai jelenségek 

tartoznak!  

1. Escriba en las líneas qué fenómenos físicos pertenecen a los puntos base de la escala Celsius de media 

temperatura. 

1. Write on the lines what physical phenomena belong to the base points of the Celsius half temperature 

scale! 

 

2. Olvasd le a hőmérsékletet! 

2. ¡Lee la temperatura! 

2. Read the temperature! 

 

3. Egy téli napon a hőmérséklet −2°C-ról, éjszaka −15°C-ra csökkent.  

Hány °C volt a hőmérséklet-változás?  

3. En un día de invierno la temperatura bajó de −2°C y por la noche a −15°C.  

¿Cuántos ° C fue el cambio de temperatura? 

3. On a winter day the temperature dropped from −2°C and at night to −15°C.  

How many °C was the temperature change? 

 

4. Írd rá a nyilakra a halmazállapot-változás nevét! 

Sorold fel azokat a halmazállapot-változásokat, amelyekhez melegíteni kell az anyagot! 

4. Escriba el nombre del cambio de estado en las flechas. 

Enumere los cambios de estado para los que se debe calentar el material. 

4. Write the name of the state change on the arrows. 

List the state changes for which the material must be heated. 

 

5. Milyen halmazállapot-változás történik? 

a) A vizes hajunkat hajszárítóval szárítjuk: 

b) Az üdítőnkbe jégkockát teszünk: 

5. ¿Qué cambio de estado ocurre? 

a) Seca tu cabello mojado con un secador de pelo: 

b) Ponemos cubitos de hielo en nuestro refresco: 

5. What state change occurs? 

a) Dry your wet hair with a hair dryer: 

b) We put ice cubes in our soft drink: 

 

6. A cukor olvadáspontja 160°C. 

a) Milyen halmazállapot-változás lehetséges ezen a hőmérsékleten? 

b) Mennyi a cukor fagyáspontja? 

c) Milyen halmazállapotú a cukor? 

6. El azúcar tiene un punto de fusión de 160 ° C. 

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

b) ¿Cuál es el punto de congelación del azúcar? 

c) ¿Cuál es el estado del azúcar?  

6. The sugar has a melting point of 160 ° C. 

a) What state change is possible at this temperature? 

b) What is the freezing point of sugar? 

c) What is the state of the sugar? 



7. A grafikon a víz hőmérsékletének változását mutatja, folyamatos melegítés közben 

a) Hogyan változik a hőmérséklete? 

b) Milyen a halmazállapota? 

c) Hogyan változik az energiája? 

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

a) ¿Cómo cambia su temperatura? 

b) ¿Cuál es su estado? 

c) ¿Cómo cambia tu energía? 

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

a) How does its temperature change? 

b) What is its state? 

c) How does your energy change? 

 

8. Ha fagyni kezd a víz, akkor (minden állítás elé írj I = igaz, vagy H = hamis betűt): 

….. csökken a hőmérséklete; ….. csökken a sűrűsége; ….. csökken a térfogata. 

8. Si el agua comienza a congelarse, entonces (escriba I = verdadero o H = letra falsa antes de cada 

declaración): 

… .. su temperatura disminuye; … .. su densidad disminuye; … .. su volumen disminuye. 

8. If the water starts to freeze, then (write I = true or H = false letter before each statement): 

… .. its temperature decreases; … .. its density decreases; … .. its volume decreases. 

  



Házi feladat: munkafüzet 63. oldal összes feladata. 

1. Írd rá a vonalakra, hogy a Celsius-féle hőmérsékleti skála alappontjaihoz hány °C tartozik! 

1. Escribe en las líneas a cuántos ° C pertenecen los puntos base de la escala de temperatura Celsius. 

1. Write on the lines to how many ° C the base points of the Celsius temperature scale belong. 

 

2. Olvasd le a hőmérsékletet! 

2. ¡Lee la temperatura! 

2. Read the temperature! 

 

3. Miért kell a (°) jel mellé  a C betűt is odaírni? 

3. ¿Por qué se debe agregar la letra C junto al signo (°)? 

3. Why should the letter C be added next to the (°) sign? 

 

4. Milyen halmazállapot-változás történik? 

a) A festék megszáradásakor: 

b) Lábasban zsír melegítésekor:  

 

5. A rakott krumplihoz megfőzött krumplikat hideg vízbe tesszük. 

A grafikon a krumpli és a víz hőmérsékletének alakulását mutatja. 

 krumpli tealevél 

Hány °C-os volt kezdetben a hőmérséklete?   

Hogyan változott a hőmérséklete?   

Hány °C-os lett végül a hőmérséklete?   

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

5. Las patatas hervidas se colocan en agua fría. 

El gráfico muestra la temperatura de la papa y el agua. 

 patata agua 

¿Cuántos °C tenía inicialmente su temperatura?   

¿Cómo cambió tu temperatura?   

¿Cuántos °C alcanzó finalmente su temperatura?   

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

 

5. The boiled potatoes are placed in cold water. 

The graph shows the temperature of the potato and the water. 

 potato water 

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 

  



6. Hogyan változik a +4°C-os víz térfogata, 

a) ha hűtjük? ................................  b) ha melegítjük? ......................... 

6. Cómo cambia el volumen de agua a + 4 ° C, 

a) si se enfría? ................................  b) si se calienta? ......................... 

6. How the volume of water changes at + 4 ° C, 

a) if it gets cold? ................................  b) if it gets hot? ......................... 

 

7. Milyen hőterjedési módokat ismersz? 

a) Szilárd testekben: 

b) Folyadékokban:  

c) Gázokban:  

d) A világűrben: 

7. ¿Qué métodos de disipación de calor conoce? 

a) En sólidos: 

b) En líquidos: 

c) En gases: 

d) En el espacio ultraterrestre: 

7. What methods of heat dissipation do you know? 

a) In solids: 

b) In liquids: 

c) In gases: 

d) In outer space: 

 

8. Miért kell a fagyasztót rendszeresen leolvasztani? 

Hogyan nevezik hővezetési tulajdonsága alapján a jeget? 

8. ¿Por qué se debe descongelar el congelador con regularidad? 

¿Cuál es el nombre que se le da al hielo en función de su conductividad térmica? 

8. Why should the freezer be defrosted regularly? 

What is the name given to ice based on its thermal conductivity? 

 

 

Osztály: 7.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Magyarország a napóleoni háborúk korában 

Határidő: 04.15. 

 

Olvassátok el aTK.144-146.oldalát, majd másoljátok le az alábbi vázlatot és tanuljátok meg! A végén 

találtok 4 db írásbeli kérdést, arra válaszoljatok! Küldjétek vissza az óra vázlatát és a házi feladat 

megoldását a fent megjelölt időpontig! Késők egy jeggyel rosszabbat fognak kapni. 

Magyarország a napóleoni háborúk korában 

 

I. Győri csata 

 Napóleon kétszer támadt Mo.ellen. 



  2. támadás alkalmával, 1809  Győrnél ütköztek meg. Utolsó olyan ütközet,ahol nemesekből és  nem 

besorozott katonákból álló magyar hadsereg harcol. Képzetlenek, fegyvereik hiányosak a franciákéhoz 

képest 

↓ 

francia győzelem  

II. Háború hatása a gazdaságban 

 Franciák ellen harcoló katonák ellátására sok gabona kellett 

     ↓ 

nemesek, jobbágyok egy része  meggazdagodik, fejlesztik a bevételekből a gazdaságukat. 

  

III. Lassú polgári fejlődés 

 - Napóleoni háborúkban harcoló magyar katonák megismerték a fejlettebb nyugati országokat. pl.: 

Széchenyi István, aki harcolt a lipcsei "népek" csatájában. 

 - A meggazdagodott  nemesi családok támogatták a magyar kultúra fejlődését:  irodalmat, 

művészeteket 

 - Nyelvújító mozgalom indult. Vezetője: Kazinczy Ferenc 

 - Megnyílt Európa első felsőfokú gazdasági tanintézete 

 - Tudományos és irodalmi folyóiratok jelentek meg 

 - Megnyílt az Országos Széchényi Könyvtár    

 - Megalakul a Nemzeti Múzeum 

  

IV: A nemzetiségek ébredése 

 Mária Terézia idején Mo. soknemzetiségű országgá vált. felvilágA nemzetiségek között is hatottak a 

felvilágosodás eszméi 

↓ 

 - nemzetiségek fejlesztették a saját nyelvüket 

 - megírták népük történetét 

 - Mo.-n belül külön területeket és kormányzati hivatalokat követeltek maguknak 

 

Házi feladat:  Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

  

 

 1. Mi volt a nyelvújító mozgalom célja? Írj néhány példát is rá! / TK. 145.oldal, jobb    szélen az 

5.pont/ 



 

 2. Hol nyílt meg Európa első felsőfokú gazdasági  tanintézete és mi volt a neve? /TK.145/6. pont/ 

  

 3. Ki alapította meg az Országos Széchényi Könyvtárat és a Nemzeti Múzeumot? 

 

 4. Mi a nemzetiség? Magyarázd meg a fogalmat! 

 

ETIKA 

 

Osztály: 7.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Húsvét 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.20. 

For the pupils who don't speak hungarian:  

1. Find in the vocabulary and translate the following words:  Húsvét, feltámadás, ünnep, vallás, népszokás, 

sonka, tojás 

2. Please list tipycal Easter foods of your country! 

 

Kedves Gyerekek!  

Küldök néhány feladatot, ami még a Húsvéthoz kötődik. Jó munkát!  

 

1. feladat: 

  Írd le, mit ünneplünk Húsvétkor! 

2. feladat:  

Írj rövid ismertetőt  az alábbi  húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó eseményekről, szokásokról! 

 

 - Virágvasárnap 

 - Nagyhét, nagyböjt 

 - Nagypéntek 

 - Nagyszombat 

Szorgalmi ötösért: milyen húsvéti szimbólumok vannak Magyarországon? Írj  róluk pár mondatot! 
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Unit 4, practice 

Grammar: Countable and uncountable nouns 

1. Write the plural form of the nouns. 

1. a tomato  ___________ 

2. a carton of milk ___________ 

3. a loaf of bread ___________ 

4. a potato  ___________ 

5. a tin of tuna  ___________ 

6. a bar of chocolate ___________ 

2. Write the correct plural form of the nouns if there is one. If there isn’t, write 0. 

1. sandwich  ______ 

2. ham   ______ 

3. orange  ______ 

4. cheese  ______ 

5. apple   ______ 

6. banana  ______ 

3. Circle the mistakes in the sentences. Write the sentences correctly. 

1. Do you like an orange? 

 

2. I never eat a meat. 

 

3. Tom wants cheese sandwich. 

 

4. I usually have egg for breakfast. 

 



5. I had cheeses today. 

 

6. Can I have apple, please? 

 

4. Underline the correct forms. 

1. I never eat tomato / tomatoes. 

2. I don’t like fruits / fruit. 

3. Can I have a tuna / tuna, please? 

4. There’s ham / hams in this sandwich. 

5. I’ve got a lemonade / lemonade. 

6. I often have meat / meats for lunch. 

Grammar: How much / How many? 

5. Put the words in the correct order to make questions. 

1. cream / need / much / we / how / do / ? 

 

2. apples / eat / many / you / how / did / ? 

 

3. much / do / pasta / how / want / you / ? 

 

4. there / how / sugar / is / much / ? 

 

5. tuna / many / there / tins / how / of / are / ? 

 

6. ham / got / sandwiches / we / many / have / how / ? 

 

6. Complete the questions. Choose A or B. 

1. _____ bananas did you eat yesterday? 

A. ☐ How much 

B. ☐ How many 

2. How many tins of tomatoes _____ there? 

A. ☐ are 

B. ☐ is 

3. How _____ loaves of bread have we got? 



A. ☐ much 

B. ☐ many 

4. _____ many apples are there? 

A. ☐ How 

B. ☐ What 

5. _____ packets of soup do you need? 

A. ☐ How much 

B. ☐ How many 

6. _____ butter do you eat every week? 

A. ☐ How much 

B. ☐ How many 

7. Correct the mistake(s) in the sentences. 

1. How many butters do we need? 

 

2. How much pepper are there in the soup? 

 

3. How much sausages do you want? 

 

4. How many water did you put in the saucepan? 

 

5. How much loaves of breads did you buy? 

 

6. How much potatoes do you eat every week? 

 

8. Underline the correct forms. 

1. How much / many salt did you put in the soup? 

2. How much / many eggs are there in the cake? 

3. How much / many apples do we need for the crumble? 

4. How much / many milk have we got? 

5. How much / many fruit do you want? 

6. How much / many bars of chocolate did you buy? 

Grammar: Definite and indefinite articles (a, an, some, a few, a little) 

9. Complete the sentences. Use a little or a few. 

 



1. There’s _______ cheese. 

2. There are _______ sausages in the fridge. 

3. We need _______ milk. 

4. We need _______ tomatoes. 

5. Put ________ cream in a bowl. 

6. There are only _______ tins of dog food left. 

10. Complete the sentences. Choose A or B. 

1. I cooked _____ fish for dinner. 

A. ☐ any 

B. ☐ some 

2. Have we got _____ satsumas? 

A. ☐ any 

B. ☐ some 

3. I usually have _____ milk for breakfast. 

A. ☐ any 

B. ☐ some 

4. Is there _____ sugar left? 

A. ☐ any 

B. ☐ some 

5. Did you put _____ salt in the soup? 

A. ☐ any 

B. ☐ some 

6. I bought _____ cheese. 

A. ☐ any 

B. ☐ some 

 

 

Határidő :  április 16. 

 

 

Testnevelés 

7.a 

A héten a következő edzéstervet kell betartanod, és mellette minden órán nézd meg az elméleti videókat, 

vagy oldd meg a tankockákat! 

 



 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sJz-x6Q3aw 

Házi feladat: Mi a sport célja? 

A választ a videó megnézése után küldd vissza! 

 

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!) 

 

 

41. óra 

A mediterrán-szubtrópusi tájak élővilága 

 

 

A trópusi éghajlatot elhagyva, északi és déli irányban a mérsékelt éghajlati övezetbe érkezünk.  

 

Az övezeten belül többféle éghajlat alakult ki: mediterrán, szárazföldi, óceáni. 

 

Mediterrán éghajtat területei: Földközi tenger környéke, Észak- Amerika (Kalifornia), Dél- Ausztrália, 

Dél-Afrika egy kis részén 

 

Főbb jellemzői: 

1. Csapadék: - főleg eső, ritkán hó 

2. Éghajlat: - mérsékelt éghajlat 

3. Évi középhőmérséklet: 0-20 °C között mozog 

3. Évszak: - Négy évszak: -a nyár: forró, száraz 

                                           -a tél: enyhe 

https://www.youtube.com/watch?v=8sJz-x6Q3aw


                                          - ősz, tavasz: rövid 

4.Talaj: - csapadékosabb területeken: barna mediterrán talajok – humuszban gazdagabb  

              - csapadékszegényebb területeken: fahéjszínű talajok – humusztartalom szegényebb  

              - mészkőterületek: terra rossa – vörös színű (vas-oxidos) – erős erózió jellemzi 

5. Növényzet: - keménylombú erdő (magyal, paratölgy); tűlevelűek (mandulafenyő: pinea); örökzöld 

cserjések (macchia), nemesbabér, levendula; olajfa, citrusfélék 

6. Állatvilág: - szarvasok, őzek, vaddisznók, hüllők: görög teknős, kaméleon, gekkó, óriás énekesgabóca 

 

 

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. 64-67. oldal olvasása és a fenti vázlat tanulása! + Az állatok és növények jellemzése! 

 

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 

 

Üdv: 

Andi néni 

 

Technika 

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

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

mailto:tandrea@vmai.hu


 

File:   04 12 technika 7a GCR 

Tantárgy: Technika 

Téma:  A szék 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A ma egy 80-100 éves szék felújításának fogunk neki! 

További információkat a Classroom felületén találtok az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDcw/a/MzIyNzQxMzI0MTcx/details 

 

 

Házi feladat: 

 

1 Írjátok le, hogy milyen eszközöket és anyagokat használtam! 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.04.16. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDcw/a/MzIyNzQxMzI0MTcx/details


Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Százalékszámítás - gyakorlás 

Időpont: 04.13. kedd 

10:00-kor csatlakozzatok az online órához! 

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

Puede unirse a la clase en línea a las 11:00 a.m .: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

You can join the online class at 11:00 a.m.: https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

 

Órai munka - Trabajo por horas - Hourly work: (50 pont) 

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 - Tarea - Homework: (30 pont) 

Oldjátok meg a feladatokat! - ¡Resuelve las tareas! - Solve the tasks!  

 

Szorgalmi feladat: nincs 

 

Videók: 

https://www.youtube.com/watch?v=XRp3RU7aDJo 

https://www.youtube.com/watch?v=fZkF2f2nl70 (english) - percentage calculation 

https://www.youtube.com/watch?v=LKwYjUV5Exo (español) cálculo de porcentajes 

https://www.youtube.com/watch?v=jjyJ4p3E4KM (español) cálculo de porcentajes 

 

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://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://www.youtube.com/watch?v=XRp3RU7aDJo
https://www.youtube.com/watch?v=fZkF2f2nl70%20
https://www.youtube.com/watch?v=LKwYjUV5Exo%20
https://www.youtube.com/watch?v=jjyJ4p3E4KM
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. 

2021.04.13.                                         Százalékszámítás - gyakorlás - Cálculo de porcentaje - practica - Percentage calculation - practice 

 

Mennyi 1500-nak a 60%-a? Melyik szám 60%-a a 900? Hány százaléka 1500-nak a 900? 

%é𝐫𝐭é𝐤 = 𝐚𝐥𝐚𝐩 ∙
%𝐥á𝐛

𝟏𝟎𝟎
 𝐚𝐥𝐚𝐩 =

%é𝐫𝐭é𝐤

%𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 %𝐥á𝐛 =

%é𝐫𝐭é𝐤

𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 

 

¿Cuál es el 60% de 1500? ¿Qué número es 60% 900? ¿Qué porcentaje de 1500 es 900? 

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥 = 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 ∙
𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞

𝟏𝟎𝟎
 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 =

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐞𝐣𝐚
· 𝟏𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 =

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐯𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 
· 𝟏𝟎𝟎 

 

What is 60% of 1500? Which number is 60% 900? What percentage of 1500 is 900? 

 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐞 =  𝐛𝐚𝐬𝐞 ∙
𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 

𝟏𝟎𝟎
 𝐛𝐚𝐬𝐞 =

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐞

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞
· 𝟏𝟎𝟎 𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 =

𝐩𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐠𝐞 𝐯𝐨𝐥𝐮𝐞

𝐛𝐚𝐬𝐞 
· 𝟏𝟎𝟎 

 

  



1. Melyik több és mennyivel? - ¿Cuál es más y por cuánto? - Which is more and by how much? 

a) 20 000 Ft 40%-a, vagy 100 000 Ft 10%-a?   

 Alap (100%) % láb % érték 

20 000 Ft 40%-a    

 

 Alap (100%) % láb % érték: 

100 000 Ft 10%-a    

Válasz (responder, answer): ________________________ 

 

b) 100 liter 12%-a, vagy 200 liter 6%-a? 

 Alap (100%) % láb % érték 

100 liter 12%-a    

 

 Alap (100%) % láb % érték 

200 liter 6%-a    

Válasz (responder, answer): ________________________ 

 

c) 1 nap 25%-a, vagy 3 óra 150%-a? - ¿25% de 1 día o 150% de 3 horas?- 25% of 1 day or 150% of 3 hours? 

 Alap (100%) % láb % érték 

1 nap 25%-a    

 

 Alap (100%) % láb % érték 

3 óra 150%-a    

Válasz (responder, answer): ________________________ 



2. Az év elején a 240 000 Ft-os laptop árát 15%-kal növelték. Mennyiért lehet megkapni most? 

 A principios de año, el precio de la computadora portátil de 240.000 HUF se incrementó en un 15%. ¿Cuánto puedes conseguir ahora? 

 At the beginning of the year, the price of the HUF 240,000 laptop was increased by 15%. How much can you get now? 

 Ha 15%-kal nőtt az ára, akkor 100 + 15 = 115%-ot kell most fizetnem érte. 

 Si el precio ha aumentado en un 15%, ahora tengo que pagar 100 + 15 = 115%.  

 If the price has increased by 15%, I have to pay 100 + 15 = 115% now for it. 

Alap (valor de base, base) : 

%é𝐫𝐭é𝐤 = 𝐚𝐥𝐚𝐩 ∙
%𝐥á𝐛

𝟏𝟎𝟎
= %láb (porcentaje, porcentage): 

% érték (valor porcentual, porcentage volue): 

   Válasz (responder, answer): 276 000 Ft-ért lehet megkapni. 

 

  Tavasszal a laptop árát 15%-kal csökkentették. Mennyibe kerül tavasszal? 

En la primavera, el precio de la computadora portátil se redujo en un 15%. ¿Cuánto cuesta en primavera? 

In the spring, the price of the laptop was reduced by 15%. How much does it cost in the spring? 

Alap (valor de base, base) :  

%é𝐫𝐭é𝐤 = 𝐚𝐥𝐚𝐩 ∙
%𝐥á𝐛

𝟏𝟎𝟎
= %láb (porcentaje, porcentage):  

% érték (valor porcentual, porcentage volue):  

  Válasz (responder, answer): 234 600 Ft-ba kerül tavasszal.  



3.  Andris a százalékszámítás-dolgozatra készül. Megoldotta a feladatgyűjtemény összes ide-vágó példáját. A végeredmények ellenőrzésekor 

megállapította, hogy a feladatok 80%-át, szám szerint 32 darabot helyesen oldott meg. Hány feladatot oldott meg András? 

 Andris se está preparando para el documento de cálculo de porcentaje. Resolvió todos los ejemplos relevantes en la colección de tareas. Al 

verificar los resultados finales, encontró que resolvió el 80% de las tareas correctamente, 32 en número. ¿Cuántas tareas resolvió András? 

 Andris is preparing for the percentage calculation paper. He solved all the relevant examples in the task collection. When checking the final 

results, he found that he solved 80% of the tasks correctly, 32 in number. How many tasks did András solve? 

Alap (valor de base, base) :  

 %láb (porcentaje, porcentage):  

% érték (valor porcentual, porcentage volue):  

 

Válasz (responder, answer): ____________________________________ 

  



4. Egy cipőbolt tél végi akcióját reklámozó szóróanyagon látható: 

Hány százalékos volt a leárazás? 

En un folleto publicitario de la campaña de fin de invierno de una zapatería: 

¿Qué porcentaje fue el descuento? 

On a leaflet advertising the end of winter campaign of a shoe store: 

What percentage was the discount? 

 

Hány százaléka 

¿C uánto porcentaje  

How many percentage 

%érték (megtakarítás) 

(ahorros) 

(savings) 

%alap (régi ár) 

(precio anterior) 

(old price) 

%𝐥á𝐛 =
%é𝐫𝐭é𝐤

𝐚𝐥𝐚𝐩
· 𝟏𝟎𝟎 

a megtakarítás a régi árnak? 

los ahorros sobre el precio 

anterior? 

the savings on the old price? 

   

Válasz (responder, answer): ___________________________  

(megtakarítás) 

(ahorros) 

(savings) 



Házi feladat: (30 pont) 

1. a) 12 km 150%-a, vagy 50 km 20%-a?  

 Alap (100%) % láb % érték 

12 km 150%-a    

 

 Alap (100%) % láb % érték 

50 km 20%-a    

Válasz (responder, answer): ________________________ 

 

  

1. b) 4000 m 120%-a vagy 20 km 30%-a? 

 Alap (100%) % láb % érték: 

50 km 20%-a    

 

 Alap (100%) % láb % érték: 

20 km 30%-a    

Válasz (responder, answer): ________________________ 

  



2. A tablet ára a 20%-os árcsökkenés után 40 000 Ft. Mennyibe került eredetileg? 

 El precio de la tableta es de 40.000 HUF después de la reducción de precio del 20%. ¿Cuánto costó originalmente? 

 The price of the tablet is HUF 40,000 after the 20% price reduction. How much did it originally cost? 

 

Alap (valor de base, base) :  

𝐚𝐥𝐚𝐩 =
%é𝐫𝐭é𝐤

%𝐥á𝐛
· 𝟏𝟎𝟎 = %láb (porcentaje, porcentage):  

% érték (valor porcentual, porcentage volue):  

 

Válasz (responder, answer): _____________________________________ 

 

 

3.  Az autót újonnan 4 200 000 Ft-ért vásárolták Szabóék. Két év múlva eladták az autót  2 800 000 Ft-ért.  

Hány százalékkal csökkent az ára két év alatt? 

El coche fue comprado por Szabó por 4.200.000 HUF nuevos. En dos años, el coche se venderá por 2.800.000 HUF.  

¿Qué porcentaje ha bajado su precio en dos años? 

The car was bought by the Szabó for a new HUF 4,200,000. In two years, the car will be sold for HUF 2,800,000.  

What percentage has its price dropped in two years? 

 

Válasz (responder, answer): ________________________________ 

 


