
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Adatgyűjtés 

1. Másoljátok le a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

Adatgyűjtés 

 

1. Az adatgyűjtés forrásai:  

- általános alapelv: megbízható forrásból dolgozzunk 

- nyomtatott források: szakkönyvek, tanulmánykötetek, monográfiák (egy 

adott témát részletesen feldolgozó mű), lexikonok, szótárak, folyóiratok 

- elektronikus források: rádió- és televízióadások, hírműsorok, 

ismeretterjesztő programok, dokumentumfilmek, internet, videótár 

 

2. Olvassátok el az Okostankönyv megadott oldalán a Források hitelessége című részt a 

Hivatkozás a forrásokra részig! Az olvasottak alapján válaszoljatok írásban a megadott 

kérdésekre. Ez lesz a füzeti vázlat 2. pontja. 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_007 

 Források hitelessége: 

            Hogyan ellenőrizhetjük a nyomtatott források hitelességét az alábbi esetekben? 

- sajtótermékek: 

- könyvek: 

Hogyan ellenőrizhető az internetes források hitelessége? Írd le röviden az erről szóló 

bekezdés alapján! 

Hogyan kell „okosan” használni a Wikipédiát? 

 

3. Gyakorlásképpen keressétek meg az Okostankönyv alábbi oldalán a Melyik adat 

hiányzik? és a Meríts a forrásból! című feladatokat, és oldjátok meg! 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_007 

 

 

Házi feladat: Megtanulni a vázlatot!  

Írásbeli: A mai órától előkészítünk és megírunk egy kiselőadást. Ehhez az első feladat, hogy 

soroljátok fel, milyen nyomtatott és elektronikus forrásokat tudtok felhasználni a kiselőadás 

elkészítéséhez!  

A kiselőadás témája: Radnóti Miklós élete és költészete 

(Tehát most csak annyi a feladat, hogy gyűjtsétek össze és soroljátok fel, milyen forrásokat 

lehet ehhez felhasználni!) 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_007
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_007


Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: Az első világháború kirobbanása 

1. Másoljátok le a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

A háború kirobbanása 

1. Erőviszonyok:  

- a központi hatalmak előnye: összefüggő terület, így könnyebb a csapatokat 

mozgatni, élelmet, fegyvert szállítani 

hátránya: nincs elég nyersanyaga felhalmozva egy elhúzódó háború esetére 

- az antanthatalmak előnye: jelentős gyarmatbirodalmuk szinte 

kimeríthetetlen nyersanyagbázist jelent, nagyobb a felhalmozott 

fegyverkészlete is 

hátránya: egy gyors, nagy erejű támadással legyőzhetők, mert szárazföldi 

hadseregeik gyengébbek 

2. Haditervek: 

- Schlieffen-terv: (Németország terve): feltételezi Oroszország lassú 

mozgósítását 

Első lépés: Németország egyfrontos háborút vív Franciaország, az OMM 

pedig Szerbia ellen. Ezeken a frontokon villámháborús győzelmet 

aratnak. 

Második lépés: Németország és az OMM együtt legyőzi Oroszországot 

- Angol-francia haditerv: az első támadást ki kell védeni 

- Oroszország: lehetőleg azonnali támadás Németország és az OMM ellen 

3. A háború kitörése:  

- 1914 júniusában az OMM serege hadgyakorlatot tartott Szerbiában 

- a hadgyakorlatra ellátogatott Ferenc Ferdinánd trónörökös és felesége 

- június 28-án egy merénylő, Gavrilo Princip, lelőtte a trónörököst és 

feleségét – ez az esemény volt az ürügy a háború kirobbanására 

- július 28-án az OMM hadat üzent Szerbiának (német egyetértéssel) 

- augusztus végéig a nagyhatalmak szövetségi kötelezettségeiknek eleget téve 

hadba léptek 

- az USA, Olaszország!, Románia, Bulgária semlegességi nyilatkozatot tett 

-  

2. A szarajevói merénylethez kapcsolódóan olvassátok el a Tk. 88. oldalán lévő 

anyagot! 

3. Nézzétek meg figyelmesen az alábbi linken található videót! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nKTU3qj-HGo 

 

Házi feladat: Megtanulni a vázlatot. Írásbeli: Nézz utána és írd le a füzetedbe, mit jelent a 

villámháború kifejezés.  

https://www.youtube.com/watch?v=nKTU3qj-HGo


Testnevelés 

A mai feladat a tegnapi fordítottja lesz. Most az adott idő alatt elvégzett gyakorlatok számát kell 

elküldeni. 

Óra ma is kell, hogy letudjátok mérni az egy perceket! Az első négy feladatnál kérem megszámolni, 

hogy egy perc alatt hányszor tudtátok elvégezni az adott gyakorlatot!  

Ezeket kérem visszaküldeni: térdemelés      db, hegymászó gyakorlat:        db, guggolás:         db, 

biciklizés:         db. 

Mérd az időt és számold a végrehajtásokat! 

La tarea de hoy será la inversa de ayer. Ahora se debe enviar el número de ejercicios completados en 

ese tiempo. 

¡Aún necesita poder medir los minutos hoy! Para las primeras cuatro tareas, cuente cuántas veces 

pudo completar el ejercicio en un minuto. 

Por favor envíelos de vuelta: Uds. De levantamiento de rodillas, práctica de escalada: Uds., 

Sentadillas: Uds. 

¡Mide el tiempo y cuenta las ejecuciones! 

 

 

Küldd vissza a kért számokat!      ¡Devuelva los números solicitados! 



Angol 8.a     2021. április 21 

. 

1.What are these things ? Mik ezek ? 

Olvasd el az alábbi leírásokat és találd el, miről van szó ! 

 

1. You pack your things in it and carry it on your back. 

2. You need it when you go abroad (külföld) , ex. the USA. 

3. Sometimes you can’t use your credit card. What do you need ? 

4. You use it int he dark. 

5. You need it ont he beach. It protects your skin. 

6. You need it when you want to know when a train (coach, plane, ferry, etc.) leaves or 

arrives. 

7. You sleep in it when you go camping. 

8. You need it when you want to know where North or South is. 

Használd az új szavakat (Tk.71.old. 4f.) 

Szótárfüzet: abroad  külföldón 

                      credit card  bank kártya 

                      protect  véd 

                     skin   bőr 

2. Egészítsd ki a 71.oldalon lévő feladatot ! 

     7. feladat: Írd le a füzetbe hasonló párbeszédet a képen lévő szavakkal ! 

 

Házi feladat : Mf. 62.old. 2f., 63.old. 3f.   

Határidő : április 22. 

8.a  FÖLDRAJZ_________________________________________________ 
április 21. szerda 
Az óra témája: Németország földrajza 
 
Kedves Tanuló! 
A mai órai feladatod:  
egészítsd ki az általam küldött (Classroom, Kréta) vázlatot Németországgal kapcsolatosan  
a tankönyved 130-135. oldala, ill. az Okostankönyv 
(https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_006_7 ) segítségével.  
Munkádra jegyet kapsz! 
Visszaküldés: április 23. péntek 16 óráig - Classroomban vagy a kgabriella@vmaibp.hu címre! 
Jó munkát kívánok! 
Gabi néni  
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_006_7
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


NÉMETORSZÁG 

1.TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 

- II.világháborúig: Németország 

- II.vh után: vesztes  

Német Szövetségi Köztársaság   Német ………………….. Köztársaság  

……………………… gazdasági fejlődés  lassúbb fejlődés  

→ „német gazdasági csoda”  

- 1990 (berlini fal leomlása) → újra egységes Németország 

- fő cél ma is: a keletnémet rész folyamatos felzárkóztatása 

 

2. FÖLDRAJZI HELYZET, NÉPESSÉG 

- határai: ……………………… 

- területe, népessége (tk. 130.old.) 

- …………………….. a természetes szaporodás: fogyó és elöregedő népesség,  

de: sok …………………………………. (vendégmunkások) 

- EU alapító tag (1957) 

- fővárosa: ……………………………. – a legnagyobb város, de: más városoknak is van igazgatási-gazdasági  

szerepköre (pl. 6.2.ábra: ……………………......., ............................) 

- Európa és a világ egyik vezető, Európa gazdasági-politikai nagyhatalma!  

 

3. TÁJAI 

északról dél felé magasodnak 

1. …………………………-ALFÖLD: jégtakaró → tóvidékek 

2. ………………………..-KÖZÉPHEGYSÉG: óidei táj folyókkal, völgyekkel 

3. ……………………….: magashegység, mészkő  

 

4. MEZŐGAZDASÁGA  

- nagy hagyományok, gépesítettség 

- az északi, csapadékosabb éghajlat terménye: ………………………, állata: ………………..……… 

- a Felső-Rajna-völgy legfőbb terménye: ………………….….…. → bor 

 

5. IPARA 

1. nehézipar: - bányászat, kohászat → válság → ipari ………………………, új technológiák → 

acéltermelés! (3.) 

- …………………-vidék: Európa legnagyobb nehézipari vidéke 

2. ………………ipar – húzóágazat! - gyógyszergyártás! (ismer márka pl.: ……………………..) 

- bio- és géntechnológia 

3. gépipar:- személygépkocsi-gyártás  (ismert márka pl.: ……………………….) 

- élenjár a megújuló energiaforrások használatában 

 

6. KÖZLEKEDÉS, IDEGENFORGALOM  

- a legsűrűbb út- és vasúthálózat, 

- óriási ……………………………… forgalom 

- vízi utak: Elba, D………..……..-M………..……..-R……..…………-csatorna 

- turizmus célpontjai – például: ……………………………….., ……………………………………. 

 


