
Kémia 8. osztály 2021.04.16. 

Gyakorlás 

 Kérlek, hogy másold be a füzetedbe és egészítsd ki a mondatokat a tankönyved 58-69. oldala, vagy 

az eddigi online órák alapján.  

40. óra 

Gyakorlás 

1) A gyógyszerek legfontosabb összetevője a ……………………………… 

2) A vényköteles gyógyszereket csak …………………………………..írhatja fel a betegnek. 

3) A kávé, a tea és a kóla jól ismert hatóanyaga a  ……………………………………… 

4) A vízben oldott kalcium- és magnéziumvegyületek okozzák a vizek………………………………………. 

5) A kemény víz desztillációjával …………………………………vizet kapunk. 

6) A szappanok két fő részből állnak: ……………………………..és a ……………………………………… 

7) Az optikai fehérítők különleges hatása, hogy UV fény hatására ……………………………… 

8) A hipót nem szabad összekeverni más tisztítószerekkel, mert  ……………………………………. 

9) Az ……………………………..70%-os oldatát külsőleg fertőtlenítésre használjuk. 

10) A Betadine……………………………tartalmú szer, melyet sebfertőtlenítésre használhatunk. 

11) Szabad levegőn állva a vas teljes tömegében……………………………………………… 

12) A rozsdamentes acél úgy készül, hogy a vasat………………………………………………….egy másik 

fémmel. 

*** 

Please put the appropriate word below into the sentences: 

doctor; hardness; caffeine; emitting blue light; chlorine gas; iodine; soft; rust; melted; active 

ingredient; 

1) The most important component of medicines is ……………………………… 

2) Prescription drugs can only be prescribed by ……………………………….to the patient. 

3) The well-known active ingredients of coffee, tea and cola are ……………………………………… 

4) Calcium and magnesium compounds in water cause ………………………………….of water. 

5) By distilling hard water, ………………………………… water is obtained. 

6) The special effect of optical brighteners to UV light is ............ 

7) The hipo should not be mixed with other cleaning materials because …………………….can be 

formed. 

8) Betadine …………………………… -containing agent that can be used for wound disinfection. 

9) Standing outdoors the total mass of iron will be……………………… 



10) Stainless steel is made by iron ………………………………………………… .with another metal. 

 

Kérlek, fotózd le a füzetedet és töltsd fel a Classroom-ba, vagy küldd el az alábbi e-mail címre: 

bgabriella@vmai.hu. 

Határidő: 2021. április 22. 

Jó munkát kívánok! 

 

Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Olvassunk  grafikonról! 

Időpont: 04.16. péntek 

Feladat: 

 

Órai munka: (28 pont) 

Tankönyv 156-158. oldal 1., 2. és 3. példa  

Olvassátok el figyelmesen a kidolgozott példákat! 

Oldjátok meg ezután a tesztet! 

 

Házi feladat: nincs 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Radnóti Miklós: Töredék 

A mai alkalommal szeretném, ha kicsit közelebbről meg tudnátok ismerni azt a kort és 

környezetet, amiben Radnóti élt, ami a verseit ihlette. Ő maga ad erről nagyon pontos és keserű 

képet Töredék című versében. Ezt fogjátok most feldolgozni. 

1. Olvassátok el a verset az alábbi linken! 

mailto:bgabriella@vmai.hu
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf


https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Szoveggyujtemeny-szoveggyujtemeny-1/a-

xx-szazad-irodalma-9C3D/radnoti-miklos-1909-1944-A5A2/versei-A5A3/toredek-A66B/ 

2. Hallgassátok meg a verset! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6NBGrvFdNBM 

 

 

 

3. Másoljátok le az irodalomfüzetbe az alábbi vázlatot! 

 

Radnóti Miklós: Töredék 

 

1. Keletkezése: 1944. május 19.    az utolsó munkaszolgálatra való bevonulása előtt 

írta 

2. Témája: pontos, részletes képet ad kora kegyetlen, embertelen világáról, melynek 

miden borzalmát bemutatja – ezeket ő maga is megtapasztalta 

3. Műfaja: rapszódia 

4. Hangulata: indulatos, keserű korrajz 

5. Költői eszközök: metafora, megszemélyesítés, alliteráció, ismétlés 

 

Házi feladat: Megtanulni Radnóti életrajzát. Írásbeli: Írjatok a vers szövegéből mindegyik költői 

eszközre egy-egy példát! 

 

Angol 8.a     2021. április 16 

 

Csináld meg a munkafüzetben 60 -61 oldalon lévő feladatokat ! (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.) 

Ez a feladat a témazáró dolgozat helyett lesz. Leosztályozom ! Úgy csináld meg és küldj el nekem, 

hogy kiolvasható legyen ! 

 

Határidő : április 19. 

 

Technika 

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

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

 

File:   04 16 technika 8a GCR 

Tantárgy: Technika 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Szoveggyujtemeny-szoveggyujtemeny-1/a-xx-szazad-irodalma-9C3D/radnoti-miklos-1909-1944-A5A2/versei-A5A3/toredek-A66B/
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Szoveggyujtemeny-szoveggyujtemeny-1/a-xx-szazad-irodalma-9C3D/radnoti-miklos-1909-1944-A5A2/versei-A5A3/toredek-A66B/
https://www.youtube.com/watch?v=6NBGrvFdNBM


Téma:  Fűtés 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal fűtünk! 

További információkat a Classroom oldalán találtok: 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwODUw/a/MzE2NDU1Mjc2MzQ5/details 

 

Házi feladat: 

 

1 Írjátok le, hogy mi okozta a robbanást! 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.04.20. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwODUw/a/MzE2NDU1Mjc2MzQ5/details

