
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Egyenlet megoldási módszerek: próbálgatás és lebontogatás 

Időpont: 04.21. szerda 

11:00-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 147. oldal 1. példa, 148. oldal 1., 2. 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 (26 pont)- Tarea - Homework:  

Házi feladat: munkafüzet 95. oldal 1. a) b), 2. a) b) 

 

Szorgalmi feladat: munkafüzet 95. oldal 2. feladat c) d) (20 pont) 

 

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

nem találtam (magyar) 

nem találtam (español) 

nem találtam (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.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. 

2021.04.21.                                                  Egyenlet megoldási módszerek: próbálgatás és lebontogatás  

Métodos de resolución de ecuaciones: ensayo y descomposición - Equation Solving Methods: Trial and Decomposition 

 

A lebontogatása módszerét akkor tudjuk hatékonyan használni, ha az egyenlet egyik oldalán egy szám áll. Ilyenkor az egyenlet ismeretlent is tartalmazó oldalán 

szereplő utolsó művelet ellentettjével változtatjuk a jobb oldal értékét. Ezt a lépést többször alkalmazva eljutunk az ismeretlen (pl. x) értékének meghatározásához. 

El método de descomposición se puede utilizar eficazmente si hay un número en un lado de la ecuación. En este caso, cambiamos el valor del lado derecho al 

opuesto de la última operación en el lado desconocido de la ecuación. Usando este paso varias veces, podemos determinar el valor de la incógnita (por ejemplo, 

x). 

The method of decomposing can be used effectively if there is a number on one side of the equation. In this case, we change the value of the right side to the 

opposite of the last operation on the unknown side of the equation. Using this step several times, we get to determine the value of the unknown (e.g. x). 

 

Tankönyv 147. oldal 1. példa 

1. Oldjuk meg az egyenleteket a korábban tanult módszerek segítségével!  

    Resuelve las ecuaciones usando los métodos previamente aprendidos. - Solve the equations using the methods previously learned. 

a) (3x + 8) ⋅ 2 − 5 = 17  

 (3x + 8) ⋅ 2 = 22 /: 2 

 3x + 8 = 11 /− 8 

 3x = 3 /: 3 

 x = 1  

   

 Ellenőrzés: Control: 

 Baloldal: (3 · 1 + 8) ⋅ 2 − 5 = 11 · 2 − 5 = 17 ✓ 

 Jobboldal: 17 ✓ 

  



A próbálgatás módszerét akkor érdemes alkalmazni, ha az egyenlet vagy egyenlőtlenség alaphalmazának kevés eleme van. 

Vale la pena utilizar el método de prueba si el conjunto básico de la ecuación o desigualdad tiene pocos elementos. 

The trial method is worth using if the basic set of the equation or inequality has few elements. 

 

b) Van-e megoldása az alábbi egyenletnek a 10-nél kisebb prímszámok között? x ⋅ (x −1) = 6 

¿Existe una solución para la siguiente ecuación entre números primos menores que 10?  

Is there a solution to the following equation between prime numbers less than 10? 

Az alaphalmaz elemei: 2; 3; 5; 7 

Elementos del conjunto base: Elements of the base set: 

  x = 2 x = 3 x = 5 x = 7 

b) x ⋅ (x − 1) = 6 2 ⋅ (2 − 1) = 2  3 ⋅ (3 − 1) = 2 ✓ 5 ⋅ (5 − 1) = 20  7 ⋅ (7 − 1) = 42  

 

  



Az összevonásról, zárójelfelbontásról tanult azonosságok nem változtatják meg az algebrai kifejezések értékét, tehát használhatjuk őket az egyenletek megoldása 

során is. 

Tankönyv 148. oldal  

1. Oldd meg az alábbi egyenleteket a lebontogatás módszerének felhasználásával! 

1. Resuelve las siguientes ecuaciones usando el método de descomposición. 

1. Solve the following equations using the decomposition method. 

 

a) 𝟓[𝟒 ∙ (𝟔𝒙 − 𝟑) + 𝟐] − 𝟒 = 𝟐𝟔  

   

   

   

   

   

   

   

   

 Ellenőrzés: Control: 

 Baloldal:  

 Jobboldal:  

 

 

  



1. Oldd meg az alábbi egyenleteket a lebontogatás módszerének felhasználásával! 

1. Resuelve las siguientes ecuaciones usando el método de descomposición. 

1. Solve the following equations using the decomposition method. 

 

b) 𝟐 · [𝟑 ∙ (𝟒𝒙 + 𝟏) + 𝟑] − 𝟐 = 𝟐𝟖  

   

   

   

   

   

   

   

 Ellenőrzés: Control: 

 Baloldal:  

 Jobboldal:  

 

  



Tankönyv 148. oldal  

2. Végezd el a lehetséges összevonásokat, majd a próbálgatás módszerének segítségével döntsd el, van-e az egyenleteknek 5-nél nem nagyobb megoldása 

a pozitív egész számok halmazán!A számoláshoz készíts táblázatot a füzetedben! 

2. Haga las posibles sumas y luego use el método de prueba para decidir si las ecuaciones tienen una solución de no más de 5 en el conjunto de números 

enteros positivos. Haga una hoja de cálculo en su folleto para el cálculo. 

2. Make the possible additions, and then use the trial method to decide if the equations have a solution of no more than 5 on the set of positive integers. 

Make a spreadsheet in your booklet for the calculation. 

 

Az alaphalmaz elemei: 1; 2; 3; 4; 5 

 

a) 𝟐𝒙 + 𝟑 + 𝟖𝒙 − 𝟕 + 𝟐 = 𝟓𝒙 − 𝟏𝟐 /összevonás 

 𝟏𝟎𝒙 − 𝟐 = 𝟓𝒙 − 𝟏𝟐  

 x x = 1 x = 2 x = 3 x = 4 x = 5 

Baloldal: 𝟏𝟎𝒙 − 𝟐 𝟏𝟎 ∙ 𝟏 − 𝟐 = 𝟖     

Jobboldal: 𝟓𝒙 − 𝟏𝟐 𝟓 ∙ 𝟏 − 𝟏𝟐 = −𝟕     

 

 

 

b) 𝟒𝒙 − 𝟖 − 𝟏𝟎𝒙 + 𝟐 + 𝒙 + 𝟔 = 𝟒 − 𝟒𝒙 /összevonás 

   

 x x = 1 x = 2 x = 3 x = 4 x = 5 

Baloldal:       

Jobboldal:       

  



c) 𝒙 + 𝟒𝒙 + 𝟐 − 𝟐𝒙 + 𝟐
= 𝟑𝒙 + 𝟓 + 𝟑𝒙 − 𝟒 

/összevonás 

   

 x x = 1 x = 2 x = 3 x = 4 x = 5 

Baloldal:       

Jobboldal:       

Az x = 1 megoldása az egyenletnek. 

 

d) 𝟑𝒙 − 𝟔 + 𝟏𝟎𝒙 − 𝟐 − 𝟔𝒙
= 𝟓𝒙 − 𝟖 − 𝟐𝒙 + 𝟏𝟐 

/összevonás 

   

 x x = 1 x = 2 x = 3 x = 4 x = 5 

Baloldal:       

Jobboldal:       

Az x = 3 megoldása az egyenletnek. 

 

  



Házi feladat: munkafüzet 95. oldal 1. a) b) feladat (8 pont) 

 

1. A zárójelek felbontása és összevonás után oldd meg az egyenleteket a lebontogatás módszerével! 

1. Después de descomponer y fusionar los paréntesis, resuelva las ecuaciones mediante el método de descomposición. 

1. After decomposing and merging the parentheses, solve the equations by the decomposition method. 

 

a) 𝟑(𝒙 − 𝟐) + 𝟒(−𝒙 − 𝟑) = 𝟖 /( ) felbontás 

 𝟑𝒙 − 𝟔 − 𝟒𝒙 − 𝟏𝟐 = 𝟖 /összevonás 

 −𝟏𝒙 − 𝟏𝟖 = 𝟖 /+ 18 

 −𝟏𝒙 = 𝟐𝟔 /: (−1) 

 𝒙 = −𝟐𝟔  

   

 Ellenőrzés: Control: 

 Baloldal:  

 Jobboldal:  

 

 

b) 𝟐(𝟑 − 𝟒𝒙) + 𝟑(𝟔 + 𝟐𝒙) + 𝟒𝒙 = 𝟏𝟔  

   

   

   

   

   

 Ellenőrzés: Control: 

 Baloldal:  

 Jobboldal:  



 

Házi feladat: munkafüzet 95. oldal 2. feladat a) b) (18 pont) 

 

2. Van-e az alábbi egyenleteknek megoldása a –2-nél nagyobb és 3-nál kisebb egész számok között? A megoldáshoz a próbálgatás módszerét használd! 

2. ¿Existe una solución para las siguientes ecuaciones entre números enteros mayores que −2 y menores que 3? ¡Utilice el método de prueba para la 

solución! 

2. Is there a solution to the following equations between integers greater than −2 and less than 3? Use the trial method for the solution! 

Az alaphalmaz elemei: −1; 0; 1; 2 

 

𝒂) 𝟔𝒙 − 𝟏𝟐 = 𝟗𝒙 − 𝟏𝟓 

x x = −1 x = 0 x = 1 x = 2 

𝟔𝒙 − 𝟏𝟐     

𝟗𝒙 − 𝟏𝟓     

Az x = 1 megoldása az egyenletnek. 

 

𝒃) 𝟏 − 𝟑𝒙 = 𝟏𝟑 + 𝟗𝒙 

x x = −1 x = 0 x = 1 x = 2 

     

     

Az x = −1 megoldása az egyenletnek. 

  



Szorgalmi feladat: munkafüzet 95. oldal 2. feladat c) d) (20 pont) 

Az alaphalmaz elemei: −1; 0; 1; 2 

 

𝒄) 𝟏𝟎(𝒙 + 𝟏) = 𝟔(𝒙 + 𝟑) 

x x = −1 x = 0 x = 1 x = 2 

     

     

Az x = 2 megoldása az egyenletnek. 

 

𝒅)𝟗 − 𝟔(𝒙 − 𝟑) = 𝒙 − 𝟗 − 𝟕𝒙 

x x = −1 x = 0 x = 1 x = 2 

     

     

Nincs megoldása az adott számhalmazon. 

 

Osztály: 7.a 

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

 

Az alábbi videóban a mű színpadi feldolgozását nézhetitek meg! Nézzétek meg nagyon figyelmesen, és közben válaszoljatok a felsorolt kérdésekre! 

Minden válasz elhangzik vagy látható a videóban. 

 

Fontos, hogy a válaszokat a színpadi mű alapján, és nem az olvasott mű alapján kell megadni!  

 

A leírt válaszokat mindenképpen fel kell tölteni a Classroomba, mert jegyet fogok adni rá! 

https://www.youtube.com/watch?v=reBTUvQ8xo4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=reBTUvQ8xo4


A kérdések: 

1. Hogy hívják a két főszereplőt? 

2. Mi van a beszélgető, verekedő szomszédasszonyok kezében? 

3. Mit eszik a szemüveges fiú? 

4. Mi helyettesíti a fülemüle hangját a színjátékban? 

5. Mi „játssza” a darabban a diófát? 

6. Milyen tárgy van a két telek határán? 

7. Hány pénzt tesz Péter a bíró kezébe? 

8. Melyik kezébe teszi? 

9. Mi a tyúkper? 

10. Miért vesznek a gazdák újra össze a darab végén? 

 

Clase: 7.a 

Asunto: literatura húngara 

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

 

¡En el siguiente video puedes ver el procesamiento escénico del trabajo! Mírelo con mucho cuidado mientras responde las preguntas enumeradas. Todas las 

respuestas se expresan o se ven en el video. 

¡Es importante que las respuestas se den sobre la base del trabajo escénico y no sobre la base del trabajo leído! 

¡Las respuestas descritas deben cargarse en el Classroom porque les daré un boleto! 

https://www.youtube.com/watch?v=reBTUvQ8xo4  

Las preguntas: 

1. Hogy hivják a két főszereplőt? ¿Cómo se llaman los dos protagonistas? 

2. Mi van a beszélgető, verekedő szomszédasszonyok kezében? ¿Qué hay en manos de vecinos que conversan y pelean? 

3. Mit eszik a szemüveges fiú? ¿Qué come el niño de los vasos? 

4. Mi helyettesíti a fülemüle hangját a színjátékban? ¿Qué reemplaza el sonido del auricular en la obra? 

5. Mi “játssza” a darabban a diófát? ¿Qué “juega” el nogal en la pieza? 

https://www.youtube.com/watch?v=reBTUvQ8xo4


6. Milyen tárgy van a két telek határán? ¿Qué tipo de objeto hay en el borde de las dos parcelas? 

7. Hány pénzt tesz Péter a bíró kezébe? ¿Cuánto dinero pone Pedro en manos del juez? 

8. Melyik kezébe teszi? ¿En qué mano lo pones? 

9. Mi a tyúkper? ¿Qué es un césped para gallinas? 

10. Miért vesznek a gazdák újra össze a darab végén? ¿Por qué los agricultores se reúnen al final de la pieza? 

 

 

Class: 7.a 

Subject: Hungarian literature 

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

In the video below you can watch the stage processing of the work! Look at it very carefully while answering the questions listed! All responses are spoken or 

seen in the video. 

It is important that the answers are given on the basis of the stage work and not on the basis of the work read! 

The answers described must be uploaded to the Classroom because I will be giving you a ticket! 

https://www.youtube.com/watch?v=reBTUvQ8xo4  

The questions: 

1. Hogy hívják a két főszereplőt? What are the two protagonists called? 

2. Mi van a beszélgető, verekedő szomszédasszonyok kezében? What is in the hands of conversing, fighting neighbors? 

3. Mit eszik a szemüveges fiú? What does the boy with the glasses eat? 

4. Mi helyettesíti a fülemüle hangját a színjátékban?  What replaces the earpiece sound in the play? 

5. Mi “játssza” a darabban a diófát?  What “plays” the walnut tree in the piece? 

6. Milyen tárgy van a két telek határán?  What kind of object is on the border of the two plots? 

7. Hány pénzt tesz Péter a bíró kezébe? How much money does Peter put in the hands of the judge? 

8. Melyik kezébe teszi?  In which hand do you put it? 

9. Mi a tyúkper? What is a hen lawn? 

10. Miért vesznek a gazdák újra össze a darab végén?  Why do farmers reunite at the end of the piece? 

 

 

7.a   FÖLDRAJZ          
április 21. szerda 

Óra témája: Az Amerikai Egyesült Államok földrajza 2. 

 

Kedves Tanuló! 

A mai órán folytatódik az Amerikai Egysült Államok (röviden: USA) tananyagunk.  

https://www.youtube.com/watch?v=reBTUvQ8xo4


A mai feladat: a tegnap küldött vázlat (Classroom, Kréta) kitöltésének befejezése. Másold át vagy ragaszd be a kitöltött vázlatot a füzetedbe! A vázlatot osztályozni 

fogom!  

Okostankönyv: 1. rész: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_005, 

2. rész: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_006  

Visszaküldés: kitöltött vázlat - április 27. 16 óráig! Jegyet kapsz rá!  

Jó munkát kívánok! 

Gabi néni 

 

 

Querido estudiante, 

La lección de hoy: la segunda parte de USA.: Economía de USA 

Tu tarea: completar el boceto que envié ayer (Classroom, Kréta). Copie o pegue el boceto completo en su libro de ejercicios. Daré una marca por tu trabajo. 

NKP Okostankönyv: Parte 1: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_005 , 

Parte 2: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_006  

ENVIAR DE NUEVO: boceto completo - 27 de abril hasta las 4 p.m. ¡Obtienes una marca por eso! 

Gabi néni 

 

 

Dear Student, 

today’s lesson: the second part of the USA: Economy of the USA. 

Your task: to complete the sketch that I sent yesterday (Classroom, Kréta). Copy or stick the completed sketch into your exercie book. I will give a mark for your 

work. 

NKP Okostankönyv: Part 1: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_005 , 

Part 2: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/lecke_05_006  

SEND BACK: completed sketch - April 27 until 4 p.m. You get a mark for it! 

Gabi néni 

 

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!) 

 

42. óra 

A mérsékelt övi lombhullató erdők növényvilága 

 

 

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
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


Lombhullató erdők általános jellemzői: 

Éghajlat: mérsékeltövi lombos erdőkben csak egy vagy kevés fafaj fordul elő. Lomberdők a mérsékelt égöv kedvezőbb csapadékellátottságú területein alakulnak 

ki.  

Csapadék: - évi mennyisége meghaladja az 500 mm-t. 

Talaj: tápanyagban gazdag  

Tölgyerdők:  

 

 
Meleg nyár, fénykedvelő és kevés csapadék is elég számukra.  

Magassága: 20-30 m 

Magyarországon való előfordulásuk: a középhegységek 400-600 m-es magasságig, dombvidékeken és az Alföld nedvesebb területein. 

Virágzata: barkavirágzat, egylaki növény: (a porzós és a termős virágok egy növényen találhatók) 

Törzse: Sötétszürke vagy szürkésbarna. Kérge fiatalon sima, majd idős korban mélyen barázdált. 

Levélzete: osztott levél 

Szaporodása: szél porozta 

Termése: makktermés 

Tölgyfajok: kocsányos tölgy, kocsánytalan tölgy, csertölgy 

A tölgyerdők szintjei: lazán záródó lombkorona szint, cserjeszint, gyepszint és avar szint 

 

Bükkösök: 

                                                      
Kedveli a hűvösebb, csapadékos területeket, viszont fénykedvelő.  

Magassága: 20-30 m 

Magyarországon való előfordulásuk: a középhegységek 600 m magasság felett 

Virágzata: barkavirágzat, egylaki növény 

Törzse: szürke, egyenes 

Levélzete: épszélűek 

Szaporodása: szél porozta 

Termése: makktermés 

A tölgyerdők szintjei: szorosan záródó lombkorona szint, gyepszint és avarszint 



 

 

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 

 

 

 

mailto:tandrea@vmai.hu


INFORMATIKA 

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

 

File:   04 21 info 7a2 GCR 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Témazáró: Az informatika alapfogalmai, kommunikáció 

 

Kedves Gyerekek! 

 

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

 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
 
https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzI0NzUxOTY1NTE4/details 

Házi feladat: 

A teszt kitöltése 
 
Határidő:  2021.04.23. 16:00 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

  

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzI0NzUxOTY1NTE4/details


 

 

 

 

 

Unit 4 Name:____________________________ Mark: ___/40 

        2 Read about Joseph’s day. 

Correct the mistakes in the sentences. 

My name is Joseph. I’m chef in a restaurant. This 

is how I spend my day. 

I start work at seven o’clock in the morning. My 

first job is to do the shopping. I go to the market 

very early and I choose the best fruit, vegetables, 

meat and fish for the day’s menu.  

I only cook dinners because another chef cooks 

lunches. After the market, I go home and relax. I 

have lunch at home, and after that I go back to 

the restaurant. We look at the food I bought at the 

market and decide what I’m going to cook with it. 

Then I write the evening’s menu on the 

blackboard. There are usually some salads on the 

menu and there’s always a vegetable dish 

because some people don’t eat meat. In the 

afternoon, before the restaurant opens, we make 

the soup and cut and prepare all the vegetables.  

The restaurant opens for dinner at seven o’clock 

and closes at half past eleven. I cook all evening, 

but I don’t clean or wash up. I usually go home at 

about midnight, but if there are a lot of customers, 

I sometimes leave at half past twelve. 

 Joseph cooks lunches and dinners at the 

restaurant. 

  Joseph (only) cooks dinners at the 

restaurant. 

1 Joseph has lunch at the restaurant. 

 ___________________________________ 

2 There are never salads on the menu. 

 ___________________________________ 

3 Joseph makes soup in the evening. 

 ___________________________________ 

4 Joseph cleans the kitchen before he goes 

home. 

 ___________________________________ 

5 He normally goes home at half past eleven. 

 __________________________________ 

 

 

 

 

 

_____ 10 

3 Complete the sentences. Choose from these 

words. 

a      an      0 (no article) 

 Can I have a ham sandwich, please? 

1 Do you like _______ bananas? 

2 I don’t eat _______ eggs. 

3 Can I have _______ packet of crisps, 

please? 

4 We need _______ loaf of bread. 

5 Have you got _______ tin of tomatoes? 

 

 

_____ 5 



 

 

 

 

 

4 Write the questions for the answers. Use 

How much or How many. 

 There are two bananas. 

  How many bananas are there?__________ 

1 I bought some meat. 

 ___________________________________ 

2 I put some salt in the soup. 

 ___________________________________ 

3 We’ve only got one apple. 

 ___________________________________ 

4 There’s one pot of yoghurt. 

 ___________________________________ 

5 There’s a lot of cheese. 

 ___________________________________ 

 _____ 5 

5 Underline the correct alternatives. 

There’s only a little / some / a few butter 

left. 

1 Do we need an / the / any eggs? 

2 There are a little / a few / the people in the 

restaurant. 

3 Put the flour in a bowl with any / a little / a 

few water. 

4 I always put a / any / some cheese on my 

pasta. 

5 We need some / the / an onions. 

 _____ 5 

6 Underline the odd word out. 

beef salmon lamb pork 

1 fish tuna lettuce salmon 

2 grapes pasta satsumas bananas 

3 cheese beans tomatoes lettuce 

4 chicken pork lamb rice 

5 beans orange juice tea coffee 

 _____ 5 

7 Write the words under the correct heading. 

water   ham   wine   milk   cabbage   potatoes    

sausages 

 

Drinks Meat Vegetables 

water  

 

 

 

  

 
 _____ 5 

8 Complete the dialogue. Choose from these 

words. 

an   for lunch   ham sandwiches   lunchbox    

some   ’ve got some 

Dan Hi Elsa. What have you got for lunch 

today? 

Elsa I’ve got two (1) _______________ and 

an orange. What’s in your  

 (2) _______________? 

Dan Oh, I (3) _______________ tuna salad. 

Oh, and (4) _______________ apple, 

too. 

Elsa Mmm! I love tuna. 

Dan Do you want (5) _______________ of my 

salad? 

Elsa Yes, please. And you can have a ham 

sandwich. 

 _____ 5 

 

 

 

 

A válaszokat lehet írni a füzetbe, 

csak érthető és olvasható legyen  ! 

 

 



 

 

 

 

 

Angol 7.a – 2 csoport     2021.április 21. 

1. Write down the new words (Sb.p.44, ex.1) in your vocabulary and translate them! 

Tk. 44.old. 1.feladatban lévőj szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

 

A szavakat tanuld meg ! Learn the words.   

Nézd meg a videókat ! Watch the videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=uEvPs2ZOQDc&ab_channel=RaptorFilmz       un/countable 

https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg&ab_channel=7ESLLearningEnglish   un/countable 2 

 

Countables – megszámlálható főnév     Pl: 1 apple -10apples  

Uncountables – megszámlálhatatlan főnév   Pl: apple juice 

A megszámlálható főneveket lelet használni többes számban is ! 

A megszámlálhatatlan főnevek csak egyes számban használhatóak ! 

 

Tk.45,old 4.f.a). Read the rules and the examples. Olvasd el a példákat ! 

 4.f. b) A feladatban lévő szavakat oszd szét kategória szerint és írd le a füzetbe ! 

Countables: 

Uncountables: 

Tk. 44. oldalon lévő párbeszédet (3.feladat) olvasd el és fordítsd le  (írásban) Read and translate the text. 

 

Házi feladat: Mf.34.old. 1., 2w., 3. 

 

Határ idő: április 23.   Day of appearance: 23 April. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uEvPs2ZOQDc&ab_channel=RaptorFilmz
https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg&ab_channel=7ESLLearningEnglish

