
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Gyakorlás: Függvények 

Időpont: 04.22. csütörtök 

Feladat: Tankockák 

 

 

Órai munka: Tankockák (80 pont) 

Oldjátok meg a feladatokat! 

https://learningapps.org/19337430 

 

Holnap, pénteken témazáró dolgozat lesz. 

90 percet kaptok a feladatok megoldásra.  

Aki késve küldi, rosszabb osztályzatot kap. 

Leadási határidő: 11:30 (ma, péntek) 

 

Házi feladat: nézzétek át a tegnapi összefoglaló feladatait! 

A megoldásokat feltöltöttem. 

 

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 

 

 

Tantárgy: fizika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: A Nap és a Hold 

Időpont: 04.22. csütörtök 

Feladatok: 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 70. oldalon! (Összesen: 50 pont) 

Olvassátok végig figyelmesen a leckét a 72. oldalig! 

Írjátok le a füzetbe a 72. oldalon az összefoglalást és tanuljátok meg! 

https://learningapps.org/19337430
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf


Készíts róla egy képernyőképet és küldd vissza ezt is! (10 pont) 

 

Nézzétek meg az alábbi videót! (Persze csak akkor, ha van elég adatforgalmad.) 

Napfogyatkozás 1999 - Balatonról (3:08 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=agMme3Xcc2M 

 

8:00-kor csatlakozhattok az online órához: https://meet.google.com/lookup/fhhsmafc67 

 

2. Órai munka: munkafüzet 56-58. oldal 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9. és 11. feladata. (40 pont = 25 + 

15 pont) 

A +15 pont akkor jár, ha ott vagy az órán. 

Készíts róla egy képernyőképet és küldd vissza ezt is! 

 

3. Házi feladat: (50 pont) 

Tankockák 

https://learningapps.org/7617890 

Oldd meg a feladatokat tetszőleges sorrendben! (5 db) 

Ha kész vagy egy feladattal, nyomja a pipára! Ha jó lett, nyomj a bal felső sarokban a kék vissza 

nyílra és válassz egy másik feladatot!  

A legvégén egy üzenetet, egy jelmondatot és egy kérdést kapsz, ha helyesen oldottad meg a 

feladatot. 

Készíts képernyőről fotót, ha mindegyiket megoldottad! 

Írd le és küldd el vissza ezt és a jelmondatot a válasszal még ma! 

  

4. Szorgalmi feladat (12 pont): munkafüzet 58. oldal 8., 11. és 12. feladat  

Fotózzátok le és küldd el! 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040802_1__teljes.pdf 

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 
File:   04 22 info 8a 

Tantárgy: informatika 

https://www.youtube.com/watch?v=agMme3Xcc2M
https://meet.google.com/lookup/fhhsmafc67
https://learningapps.org/7617890
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040802_1__teljes.pdf


Téma:  Zene és exportálás 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Az elmúlt órákon készített anyagunk befejezéséhez értünk. 

A szerkesztési utómunkák utolsó fázisa a zenei aláfestés, illetve az exportálás. 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MjgyMzUwMTQ2NDQ5/details 

Házi feladat: 

A látottak alapján fejezzétek be filmeteket és a kész munkát tegyétek fel a Classroomra! 
A műveket egy témazáró jeggyel fogom leosztályozni. 
 
Határidő:  2021.04.26. 

Jó munkát! 

Zsolt bácsi 

 

Angol 8.a     2021. április 22 

1. Have to  kell, szükséges 

Tankönyv 72 oldal fenti részen lévő táblázat: készítsd el a mondatokat a megadott szavakból és 

fordítsd le ezeket!  

Pl.: We have to revise for a test. 

Fordítsd le az alábbi mondatokat is ! 

72.old. 1 feladat:  Egészítsd ki a mondatokat have to/has to plusz a feladatban lévő igével 

Pl. I have to get up early tomorrow. 
 

2. Don’t have to  nem kell, nem szükséges 
 

Írd le a füzetbe és fordítsd le magyarra az alábbi mondatokat ! 

1. I don’t have to get up early. 

2. She doesn’t have to wear a school uniform. 

3. We don’t have to go to school on Saturday. 

72.old.3.f.: Írd le a mondatokat ! Használd doesn’t have to 

 

Házi feladat : Tk. 72.old. 2f., 4.f ( a feladatokat füzetben kell csinálni !). 
 

Határidő : április 21. 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MjgyMzUwMTQ2NDQ5/details


Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Hivatkozás a forrásokra 

Ha valamilyen témában házi dolgozatot, tanulmányt, előadást írunk, akkor felhasználjuk nem 

csak a saját gondolatainkat, hanem forrásokat is igénybe veszünk, azokból tájékozódunk. Az 

viszont nem a saját munkánk. Ezért a munkánkhoz felhasznált szakirodalmat mindig pontosan 

fel kell tüntetnünk, hivatkoznunk kell rá. Ez a hivatkozás.  

Könyvek, tanulmányok, egyéb írásmunkák végén Felhasznált irodalom vagy Felhasznált 

források cím alatt találkozhatsz ezzel.  

1. Másoljátok le a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

Hivatkozás a forrásokra 

 

1. A hivatkozásokban a következő adatoknak kell szerepelni: 

- könyvre: szerző, cím, kiadó, kiadás helye, kiadás ideje, oldalszám 

- tanulmányra: szerző, cím, a könyv címe, amelyben megjelent, kiadó, 

kiadás helye, kiadás ideje, oldalszám 

- folyóiratra: szerző, cím, folyóirat címe, évfolyama, folyóirat száma, 

oldalszám 

- internetes forrásokra: szerző (ha van), cím, közzététel helye, megjelenés 

ideje, url-címe, letöltés időpontja 

 

 

2. Ha a munkád végén a felhasznált forrásokat nem jelölöd meg, azzal törvénysértést 

követsz el, mert az plágium. 

A megadott linken olvasd el figyelmesen a plágiumról szóló írást! A 

nyelvtanfüzetedbe 2. vázlatpontként írd le röviden az olvasottak alapján, hogy mit 

jelent a plágium! 

 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/4077/plagium 

 

Házi feladat: Megtanulni a vázlatot!  

Írásbeli: Az Okostankönyv alábbi oldalán a kék keretben lévő feladatok közül a 2/a,b feladat. 

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

 

 

Rajz 8. o. Kubizmus 

Mai feladat: Az Barokk művészete ehhez néhány videó linket küldök. A feladat megnézitek a 

videókat, majd válaszoljatok a kérdésekre. 

1. Ki volt Pabló Piccasso? Mi a leghíresebb műve? 

 

2. Mit jelent a Cubus?  

Kubizmus feladattal 
https://www.youtube.com/watch?v=XSp3nf-Mp8M 
 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/4077/plagium
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_007
https://www.youtube.com/watch?v=XSp3nf-Mp8M

