
Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: A sokarcú város: Budapest 

 

1. Olvassátok el az Okostankönyv megadott oldalán a  következő című anyagrészeket! 

        Az ország központja 

        A nemzet fővárosa 

        Az ellentétek városa 

        Az ország ünnepe és a város öröme 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_02_012  

 

2. Az anyagrészek szövege alapján válaszoljatok írásban a következő kérdésekre!  

 

Mikor és mely városok egyesítésével jött létre Budapest? 

Milyen rangra emelkedett a 19. század végén Budapest? 

Sorold fel, mi igazolja, hogy Budapest a századfordulóra európai nagyváros lett! 

(beruházások, építkezések) 

Sorold fel, mi igazolja, hogy Budapest pénzügyi, tudományos és művészeti központ is 

lett! 

Milyen ünnepségsorozatra került sor 1896-ban? 

Sorold fel, milyen épületeket, beruházásokat adtak át az ünnepségekre! 

Mi volt a fővárosi megemlékezések központi helyszíne? 

 

 

3. Nézzétek meg a szintén ezen az oldalon található A Hősök tere című rövid videót! 

 

Házi feladat: Az Okostankönyv fent megadott oldalán keressétek és oldjátok meg a következő 

feladatokat! 

Így néz ki Budapest címere 

Kakukktojások a Hősök terén 

Hiányos Budapest 

Évszámok, portrék, találmányok a 19. sz. végéről 

 

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_02_012


Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: A vita 

A mai alkalommal a vita műfajával kell részletesebben foglalkoznotok. Az emberek közötti 

kommunikációnak ez is nagyon gyakori és fontos eleme. Sokan összekeverik azonban a 

vitatkozással A vita érvek ütköztetése, és a vitapartner meggyőzése sosem jelentheti a 

legyőzését.  A mai anyagban a kulturált vita szabályaival is megismerkedhettek. 

1. Olvassátok el figyelmesen az Okostankönyv oldalán a vitáról szóló rövid szöveget!  
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_003 

2. Másoljátok le a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

Vita 

1. Vita: - beszélgetés, megbeszélés során alakulhat ki, ha a beszélgető felek 

           véleménye eltérő 

   - a vitázók érveket sorakoztatnak fel véleményük mellett, vagy a  

     másik fél véleménye ellen 

   - az érvekkel kialakított gondolatmenet az érvelés, melynek alapja a 

     tétel 

                        2. Szabályai: Légy informatív! (ne mondj felesleges információkat) 

             Mondj igazat! 

             Maradj a témánál! 

             Légy világos és érthető! 

             Figyelj a vitapartneredre! 

 

3. Az ismeretek további mélyítése érdekében nézzétek meg figyelmesen az alábbi videót! 

 
https://zanza.tv/magyar-nyelv/retorika/kulturalt-vita 

 

Házi feladat: Megtanulni a vázlatot! 

  Írásbeli: Az Okostankönyv fenti oldalán keressétek meg és oldjátok meg a  

  következő feladatokat!  Szabályszegők 

        A vitában nincs helye személyeskedésnek 

 

 

8.a  FÖLDRAJZ_________________________________________________ 
április 7. szerda 
Az óra témája: Románia földrajza 
 
Kedves Tanuló! 
Egészítsd ki a csatolt (Classroom, Kréta) vázlatot Romániáról, melyet tanulj is meg! 
Tankönyv: 118-121. oldal  

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_003
https://zanza.tv/magyar-nyelv/retorika/kulturalt-vita


okostankönyv: https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_003  
A vázlatot másold le vagy kiegészítve ragaszd be a füzetedbe! 
 
Visszaküldés: kiegészített vázlat, április 9. péntek 16 óráig! 
Classroomban v. a kgabriella@vmaibp.hu címre! 
 
Jó munkát kívánok! 
Gabi néni  
 

 

Testnevelés 

A sok evés-ivás után jól fog esni ez a kis könnyed táncos mozgás retro zenére. 

Ez is élvezetesebb nagy képernyő előtt, tehát ha van, kapcsold be az okostévét! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs 

Végezd el minden nap, akár többször is! 

 

Después de comer y beber mucho, este pequeño movimiento de baile ligero irá bien con la música 

retro. 

También es más agradable frente a la pantalla grande, así que si tienes una, ¡enciende tu televisor 

inteligente! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs 

Hágalo todos los días, ¡incluso varias veces! 

 

8.a     2021. április 7 

. 

1.Írd le az alábbi szavakat a szótárfüzetbe fordítással együtt! 

 

enormous 

walkway 

area 

together 

entrance 

connect 

entertaiment 

cashier 

tunnel 

at the top 

A szavakat tanuld meg! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_04_003
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs
https://www.youtube.com/watch?v=Xewf0Ecyrfs


 

2.Olvasd el  a szöveget (Mf 59. old) és fordítsd le ! Válaszold az utána lévő kérdésekre ! 

Egészítsd ki a 2.f. lévő táblázatot ! 

A 3.f. lévő kérdéseket másold le a füzetbe és válaszolj rájuk (teljes mondattal). 

 

 

Határidő : április 12. 

 


