
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Összefoglalás: Függvények 

Időpont: 04.20. kedd 

Feladat: 

9:00-kor csatlakozhattok az online órához: https://meet.google.com/lookup/hstduleejz  

Engedélyezzétek a kamerát és a mikrofont, mert akkor láthatjuk és hallhatjuk is egymást! 

 

 

Órai munka: (60 pont) 

Oldjátok meg a feladatokat a füzetetekben! 

Maximális pontszámot az kap, aki részt vett az órán és mindent leírt. 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomban! 

 

Házi feladat: (5 + 6 + 9 = 20 pont) 

Tankönyv 189. oldal 1., 2. feladat, 190. oldal 4. feladat 

Oldjátok meg a feladatokat a füzetben! 

Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomban! 

 

Jó munkát! 

Kriszta néni 

 

Április  22-én, csütörtökön témazáró dolgozat lesz.  

A feladatok 10-kor fognak megjelenni és 90 percet kaptok a megoldásra.  

Aki késve küldi, rosszabb osztályzatot kap. 

 

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 

  

https://meet.google.com/lookup/hstduleejz
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf


2021-04-20 Összefoglalás ……………………………………………………….. 

 Függvények név, osztály 

 

1. Igaz vagy hamis? Írj I vagy H betűt a feladat után! Például: a) H. 

 

/6 pont 

 a) Ha 4 pohár limonádé elkészítéséhez 2 liter vízre van szükség, akkor 3 liter víz 7 po-

hár  limonádéhoz elegendő. 

  

 b) 600 db csokit dobozokba csomagolnak úgy, hogy minden dobozba 20 darabot tesz-

nek. Ha háromszor annyit tennének egy dobozba, akkor harmadannyi dobozt kellene 

felhasználni. 

  

 c) A lineáris függvény grafikonja egyenes.   

 d) Az abszolútérték-függvény grafikonja parabola.   

 e) Az állandó (konstans) függvény meredeksége 1.   

 f) A fordított arányosság grafikonja hiperbola.   

   

   

2. Tölts ki a táblázatot, majd ábrázold a megadott lineáris függvényeket! /21 

pont 

   

  Mere-

dekség 

y tengely-

metszet 

𝑎(𝑥) =  𝑥 + 4 m = ..... b = ..... 

𝑏(𝑥) = −
3

4
𝑥 m = ..... b = ..... 

𝑐(𝑥)
= −3𝑥 + 4 

m = ..... b = ..... 

𝑑(𝑥) =
1

3
𝑥 − 2 m = ..... b = ..... 

𝑒(𝑥) = −2 m = ..... b = ..... 
 

 
 

 

 

 

 

Melyik függvény 

a) egyenes arányosság: ...................... 

b) nulladfokú: .................................. 

c) növekedő: .................................... 

d) csökkenő: .................................... 

   

   

3. Párosítsd a függvényeket a grafikonjukkal!  

Írd a függvények betűjele után a megfelelő grafikon betűjelét! Például: 𝒂 − 𝐃. 
/4 pont 

   

 
𝑎: 𝑥 ↦ 𝑥 − 3 𝑏: 𝑥 ↦ 2𝑥 − 3 𝑐: 𝑥 ↦

3

2
𝑥 − 1 𝑑: 𝑥 ↦ −

1

2
𝑥 + 2 

 

 

 

 

 



 

    

 

   

4. a) Töltsd ki az értéktáblázatokat! /16 

pont 

   

 x −3 −2 −1 0 1 2 3 

𝑓: 𝑥
↦ −𝑥 + 2 

       
 

 

   

 x −3 −2 −1 0 1 2 3 

𝑔: 𝑥 ↦ 𝑥2 − 4        
 

 

   

 

b) Ábrázold az 𝑓: 𝑥 ↦ −𝑥 + 2 és a 𝑔: 𝑥 ↦

𝑥2 − 4 függvényeket! 

 

 

c) Oldd meg grafikusan az 𝑥2 − 4 = −𝑥 + 2 

egyenletet!  

Hány megoldást találtál? 

Melyek ezek? 

 

d) Milyen x értékekre teljesül az 𝑥2 − 4 ≤

−𝑥 + 2 egyenlőtlenség?  

Ábrázold és írd fel a megoldásokat! 

 

   

5. Délelőtt 10-től 12-ig 4 fokkal emelkedett a hőmérséklet, aztán beborult az ég és egy órán keresz-

tül nem változott. Az eleredő eső miatt a következő órában 2 fokot hűlt a levegő, de aztán kisütött 

a nap és két óra elteltével, 8 fokkal melegebb lett. (Minden hőmérsékletváltozás egyenletesen 

történt.) 

/8 pont 

   

 a) Ábrázold a megadott koordináta-rendszer-
ben a hőmérséklet változását az eltelt idő 
függvényében!  

 

 

b) Mennyi idő telik el délelőtt 10-től a feladat-
ban? 
6 óra 

c) Hány fokkal nőtt a hőmérséklet délelőtt 10-
től? 
10 fokkal  

d) Mennyi idő alatt nőne ugyanennyit a hő-
mérséklet, ha óránként 2 fokkal emelkedett 
volna?  
10 : 5 = 2 óra 
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6. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő kifejezésekkel! Csak a szavakat írd le! /5 pont 

   

 a) Ha egy lineáris függvény meredeksége                               , akkor a függvény csökkenő.  

 b) A lineáris függvény 𝑥 → 𝑚𝑥 + 𝑏 alakjában a(z)                                szám mutatja meg, 

hogy a függvény hol metszi az y tengelyt. 

 

 c) Ha két adag muffin elkészítéséhez 250 g liszt szükséges, akkor három adag muffin készítésé-

hez                                g liszt kell. 

 

 d) A csokoládégyár egy nap alatt legyártott müzlis csokiszeleteit dobozokba rakják. Egy dobozba 

15 szelet kerül. Ha egy dobozba                  szelet kerülne, akkor háromszor annyi dobozra lenne 

szükség egy nap. 

 

 e) Az abszolútérték-függvény grafikonja                                alakú.  

   

 Elért pontszám/összes pontszám /60 

pont 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 109. oldalon, és olvassátok el figyelmesen Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

című versét!  

 

2. Az alábbi linkre kattintva hallgassátok meg a verset! 

https://www.youtube.com/watch?v=V5u_zjBWI2k 

3. Hallgassátok meg  verset egy modern feldolgozásban is! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u2GP1EFHxqk  

 

4. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a vers elemzését! 

 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

 

1. Keletkezése: 1944 januárjában írta 

  A háborús pusztítások még nem érték el hazánkat, de a zsidó népességet 

  már több megkülönböztető törvény sújtotta. Radnóti nem taníthatott, 

  többször elvitték munkaszolgálatra. 

2. Témája: hazaszeretet, hűség, elkötelezettség a hazájához 

3. Műfaja: óda  elégikus hangvétellel 

        a haza magasztalásán keresztül jut el a fohászig 

4. Szerkezete: Radnóti költészetére jellemző, hogy verseinek szabályossága annál szembetűnőbb, mi-

nél nagyobb a káosz a világban. Mintha a háború poklát, borzalmait a belső rend harmóniájával 

próbálná ellensúlyozni. 

I. rész: 1-10. sor – hitvallás a hazaszeretetről 

                   Tételmondat: „Itthon vagyok.” 

II. rész: 11-28. sor – egyetlen mondat 

           egy képzeletbeli párbeszéd a költő és a bombázó gép  

 pilótája között 

III. rész: 29-35. sor – saját életének képei után az egész magyarság nevében 

           beszél  -  mélységes békevágy 

https://www.youtube.com/watch?v=V5u_zjBWI2k
https://www.youtube.com/watch?v=u2GP1EFHxqk


IV. rész: 36. sor – elkülönül 

      egy hatalmas szárnyon megjelenő védő-óvó madár képe 

      a virrasztó éji felleg a Bibliában a Gondviselő Istent jelenti 

a költő védelemért, menedékért könyörög az úrhoz az egész  

szenvedő emberiség számára 

5. A vers II. részéhez kapcsolódóan oldjátok meg a következő feladatot!  

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_013 

A Mit tudhatunk a nézőpontokról? című feladat. 

Házi feladat: Megtanulni a vers elemzését! Írásbeli: Fogalmazás, szövegalkotás. Az olvasott verset meghall-

gathattátok a  mai fiatalok felfogásában is. Szeretném, ha elgondolkodnátok és megírnátok 8-10 mondatban, 

hogy nektek mit jelent ez a tájék, amit úgy hívunk otthon, szülőhaza. 

A fogalmazás címe: Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, nekem… 

Osztályozni fogom! 

 

 

Osztály: 8.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Hit, vallás, hitvallás 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 04.27. 

 

1. feladat: 

A következő szövegben két magzat elképzelt beszélgetését olvashatod. Adj nevet a babáknak! Készíts listát 

két oszlopban arról, melyikük miben hisz, és miben nem! Milyen vitára emlékeztethet a beszélgetés a „szü-

letés utáni életről”? 

 

– Te hiszel a születés utáni életben? 

– Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk 

arra, ami ezután következik. 

– Butaság! Semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is, hogyan nézne ki? 

– Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és 

majd a szánkkal eszünk. 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_013
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_8/img/F3/89_shutterstock_72753865.png?max_width=2048


– Hát ez ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal enni… ez meg végképp nevetséges! Hiszen mi a köldökzsi-

nóron keresztül táplálkozunk. De mondok én neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köl-

dökzsinór már most túlságosan rövid. 

– De, de, valami biztosan lesz. Csak valószínűleg kicsit másképp, mint amihez itt hozzászoktunk. 

– De hát onnan még soha senki nem tért vissza. A születéssel az élet egyszerűen véget ér. Különben is, az 

élet nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben. 

– Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, mindenesetre meglátjuk a mamát, és ő majd gon-

doskodik rólunk. 

– A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted ő mégis hol van? 

– Hát mindenütt körülöttünk! Benne, és neki köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán nem lennénk. 

– Ezt nem hiszem! Én soha, semmilyen mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. 

– No de néha, mikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt is érezzük, ahogy simogatja körülöt-

tünk a világot. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk. 

A. J. Christian: A teljesség hangja – részlet 

 

2. feladat: 

Hitünk  változatai: 

 

 
Giovanni di Paolo: A Teremtés és kiűzetés a Paradicsomból, 1445 

Minden ember legalább egyszer életében felteszi magának a kérdést, vajon milyen teremtőerők hozták létre 

és működtetik a világot. Aki ateistának vallja magát, az nem hisz Istenben vagy istenekben, természetfölötti 

erők, lények létezésében. Úgy gondolja, a világon minden tisztán anyagi, fizikai természetű. Az ember min-

den „lelki” jelensége visszavezethető idegrendszeri, vagyis anyagi összetevők együtthatására. Az ember 

https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_8/img/F3/17_2_shutterstock_325620023.png?max_width=2048
https://www.nkp.hu/tankonyv/etika_8/img/F3/17_2_giovanni_di_paolo_the_creation_of_the_world_and_the_expulsion_from_paradise.png?max_width=2048


élete a halállal véget ér, a személyiség megszűnik létezni. Sokan elhárítják maguktól, hogy a természetfö-

lötti erők vagy Isten létezésére vonatkozó kérdéssel foglalkozzanak. Az istenhívők többségének valamilyen 

vallás tanításaira épül a hite. Vannak olyanok is, akik ha családjuk, lakóhelyük eseményei úgy hozzák, nem 

maradnak távol a templomoktól, de nem tartják magukat vallásosnak. Mások úgy vélik, van ugyan Isten, de 

a vele való kapcsolatot nem az egyházak közösségeiben keresik. „A magam módján vagyok hívő” – mond-

hatják magukról. 

Próbáld összefüggésbe hozni a szöveget az előző feladatban olvasottakkal! Melyik magzat meggyőző-

dése melyik világnézet gondolatára emlékeztet az itt bemutatottak közül? Írd le! 

 Házi feladat: 

 Milyen vallásokat ismersz? Gyűjts néhányat az internetről! 

 

 

Testnevelés 
Ma egy nagyon rövid, pörgős mozgásanyagot kaptok. 
Mielőtt nekiláttok a gyakorlatok elvégzéséhez, állítsátok be a  stoppert, mert mérni kell a 12 feladat elvégzésének 
időtartamát. Ezt kell elküldeni nekem! Többször ismételd meg és a legjobb időt küldd el! 
 
Végezd el a gyakorlatokat – és mérd az időt! 
 
Hoy tienes un movimiento muy, muy rápido y muy rápido. 
Antes de comenzar a hacer los ejercicios, configure el cronómetro porque necesita medir la duración de las 12 tareas. 
¡Esto tiene que enviármelo a mí! ¡Repite varias veces y envía el mejor tiempo! 
 
Haga los ejercicios y mida el tiempo. 
 

 
 

Állítsd meg a stoppert és írd fel az eredményt!  

Ponga el cronómetro y anote el resultado. 



INFORMATIKA 

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

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

 
File:   04 20 info 8a 

Téma:  Átmenet és felirat 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Az elmúlt órán elkészített anyagunkon fogunk tovább dolgozni. 

Megnézzük milyen szerkesztési utómunkák szükségesek és lehetségesek a film végleges elkészítéséhez. 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzI0NTUyMzYxMTgw/details 

Házi feladat: 

A látottak alapján készítsetek filmetekben átmeneteket és egy tetszőleges feliratot. 
 
A házi feladatot most nem kell feltöltenetek, majd csak akkor, ha teljesen befejeztük a projectet, de ha-
marosan sor kerül rá, amiért egy témazáró jegyet fogtok kapni!! 
 
Határidő:  2021.04.22. 

Jó munkát! Zsolt bácsi 

 

Technika 

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

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

 
File:   04 20 technika 8a 

Téma:  Torta 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal a konyhában tüsténkedünk! 

További információkat a Classroomban találtok: 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwODUw/a/MzI0NTU0NTA3MjM4/details 

 

Házi feladat: 

 

1 Írjátok le, hogy milyen alapanyagokra van szükség a tortakrém elkészítéséhez! 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.04.23. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzI0NTUyMzYxMTgw/details
https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwODUw/a/MzI0NTU0NTA3MjM4/details

