
Osztály: 5.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Hiányok pótlása 

 

Kedves Ötödikesek! 

A mai alkalommal nem adok semmilyen új feladatot. Arra kérek mindenkit, hogy nézze meg a 

Classroom felületén, hogy magyarból milyen feladatai hiányoznak, és azok pótlását végezzétek 

el. 

Tehát, akinek nincs pótólnivalója, mert mindig megcsinálta és visszaküldte a feladatokat, annak 

ma nincs feladata. De többen vagytok, akiknek hiányai vannak. Nekik nagyon fontos lenne, 

hogy pótoljanak annak érdekében, hogy ne gyűjtsenek be újabb házi feladat egyest. 

Felhívom a figyelmeteket arra, hogy a melléklet nélkül visszaküldött feladat nem 

elfogadható! Az olyan, mintha nem küldtél volna semmit, hiszen én nem látom a 

megoldásodat. Ez pedig nem bemondásra működik! 

Azért hangsúlyozom ezt, mert különösen az elmúlt két hétben harapózott el többeknél ez 

a szokás, és vannak olyanok is, akikkel a digitális oktatás kezdete óta folyamatosan 

küzdök emiatt. Tehát a mellékleteket tessék csatolni!!!!!!!!!!! 

 

Class: 5.a 

Subject: Hungarian grammar 

Topic: Filling gaps 

 

Dear Fifths! 

I am not giving any new assignments this time. I ask everyone to look at the interface of the 

Classroom to see what tasks are missing from the Hungarians and to replace them. 

So whoever has nothing to do because he has always done and sent back the tasks has no task 

today. But there are several of you who have shortcomings. It would be very important for them 

to make up in order not to collect another homework one. 

Please note that a job returned without an attachment is not acceptable! It’s like you 

didn’t send anything, since I don’t see your solution. And that doesn't work for 

announcement! 

I emphasize this because, especially in the last two weeks, this habit has taken off, among 

others, and there are those with whom I have been constantly struggling for this since the 

beginning of digital education. So attach the attachments !!!!!!!!!!! 

 

 



Tantárgy: Történelem 
Téma: Buda, a középkori királyi város 

Osztály: 5.a 

Dátum: 2021. 05.06. 

 

Az alábbi linken nézd meg a középkori magyar városokat ábrázoló térképet, majd a Buda 

ábrázolása a Nürnbergi Krónikában kisfilmet: 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004 

 

Írd be a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

     55. óra      05.06. 

    A középkori Buda 

(1 sor kimarad) 

Buda kialakulásának helye: 

- A Duna partján 

- hegyvidék és alföld találkozásánál 

- a nyugati-keleti kereskedelmi útvonalon 

Buda építése: 

 1243-ban IV. Béla rendelte el megépítést 

 Nagy Lajos Visegrádról Budára helyezte át udvartartartását 

 Luxemburgi Zsigmond tovább bővíti 

 Hunyadi Mátyás idején fejeződnek be az építkezések 

Épületek Budán: 

 Kőből épült házak: gazdag kereskedők, mesterek 

 Házak hátsó szobái, romos épületek: szegények lakóhelye 

 Nagyboldogasszony-templom: német polgároké 

 Mária Magdolna templom: magyar polgároké 

 Zsinagóga: Mátyás idejében zsidó kereskedőknek épült 

 Zsigmond és Mátyás korában elkülönül a polgárvárostól a palotanegyed 

 

Az alábbi linken nézd meg az Egykor és ma – Budával foglalkozó részt 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_012 

 

Az alábbi linken nézd meg, hogyan oldották meg az ivóvizet a középkori Budán: 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZSgf3MESz0 

 

Folytasd a vázlatírást! 

Buda lakói és foglalkozásuk 

 német és magyar polgárok 

 de: örmény, olasz, mohamedánok, zsidók is éltek 

 kb. 13.500 lakos 

 hetente kétszer piac 

 céhes ipar – 29 céh 

 a céhek látták el a város védelmét is 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_012
https://www.youtube.com/watch?v=7ZSgf3MESz0


(pl. a halászok által védett részt nevezték el Halászbástyának) 

 

Buda önkormányzata 

 a város vezetője a városi tanács 

 létszámuk hat fő 

 kezdetben csak németek voltak 

 később 3-3 magyar és német tanácstag volt benne 

 a városi tanács vezetője a bíró 

 évente választották 

 1346-tól az egyik évben magyar, a másik évben német bírót választottak 

 szenátus: 

 a bíró munkáját segítette 

 leggazdagabb kereskedőkből állt 

Buda jogállása, kiváltságai: 

Szabad királyi város 

Kiváltságai:  

 fallal bekeríteni a várost 

 önkormányzat - bíráskodás joga - vezetők választásának joga 

 a beköltözőknek polgárjogot adhatnak 

 plébánosaikat maguk választhatták (két templom – két plébános) 

 vásártartás joga (évente 2-szer vásár) 

 naponta piac 

 árumegállító jog 

 szabadon végrendelkezhetnek 

 adóikat évente egyszer, egy összegben fizethették 

 

Az alábbi linken található animációval tegyél egy sétát Budán: 

https://www.youtube.com/watch?v=dr2Lrb0cmbA 

 

Az alábbi linken oldd meg a feladatokat: 

Buda és szabad királyi városok 

Régi mesterek, régi mestersége 

Buda a középkorban 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004 

 

Hf: Tk. 90. o. olvasni, tanulni + füzet 

A vázlatot már az iskolában ellenőrzöm. 

 

Joelle, James 

At the link below, look at the map of medieval Hungarian cities, followed by a video 

depicting Buda in the Nuremberg 

Chronicle:https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004 

 

In the booklet, type the outline below. 

https://www.youtube.com/watch?v=dr2Lrb0cmbA
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004


      55. lesson     05.06. 

    Medieval Buda 

(1 row skipped) 

Buda location: 

 On the banks of the Danube 

 at the junction of the highlands and lowlands 

 on the west-east trade route 

Construction of Buda: 

 In 1243, Iv. Bela ordered construction 

 Lajos Nagy moved his court holding from Visegrad to Buda 

 Zsigmond Of Luxembourg continues to expand 

 Construction works will be completed under Mátyás Hunyadi 

Buildings in Buda: 

 Stone houses: rich merchants, masters 

 Back rooms of houses, ruined buildings: residence of the poor 

 Assumption Church: German citizens 

 Church of Mary Magdalene: For Hungarian citizens 

 Synagogue: Built for Jewish merchants during Matthias' time 

 In the era of Zsigmond and Matthias, the palace district is separated from the 

 

See the Once and Today – Buda section at the link below 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_012 

 

See the link below to see how drinking water was solved in medieval Buda: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7ZSgf3MESz0 

 

Keep sketching. 

Residents of Buda and their occupation 

 German and Hungarian citizens 

 but: Armenian, Italian, Muslims, Jews also lived 

 about 13,500 inhabitants 

 market twice a week 

 guild industry - 29 guilds 

 the guilds also protected the city 

 (e.g. the part protected by fishermen has been named The Fisherman's Bastion) 

 

Municipality of Buda 

 the city manager of the city council 

• six employees 

• initially there were only Germans 

• later there were 3 Hungarian and German councillors 

 the head of the city council 

• selected annually 

• From 1346, a Hungarian judge was elected in one year and a German judge in the 

other year 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_5_nat2020/lecke_04_012
https://www.youtube.com/watch?v=7ZSgf3MESz0


 Senate: 

• assisted by the judge 

• made up of the richest traders 

Buda's status and privileges: 

Free Royal City 

Privileges:  

 wall to encirc out the city 

 municipality - right to judge - right to choose leaders 

 give movers civil rights 

 they could choose their own parish priests (two churches – two parish priests) 

 right to hold fairs (2 times a year fair) 

 daily market 

 right to stop goods 

 free to make a final order 

 they could pay their taxes once a year in one lump sum 

 

Take a walk in Buda with the animation at the following link: 

https://www.youtube.com/watch?v=dr2Lrb0cmbA 

 

Solve the tasks at the following link: 

Buda and free royal cities 

Old masters, old crafts 

Buda in the Middle Ages 

 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004 

 

lesson: book 90 read, learn + booklet 

I'm checking the sketch at school. 

 

 

 

Tantárgy: matematika 

Osztály: 5.a  

Az óra témája: Gyakorlás 

Időpont: 05. 06 

Feladatok:  

1. Ellenőrizzétek és zölddel javítsátok a házi feladatot! 

Munkafüzet 117. oldal 1. feladat  

Megadtuk egy-egy sorozat harmadik, negyedik, ötödik hatodik és hetedik tagját. Keress egy szabályt, 

és add meg a sorozat első, második, nyolcadik, kilencedik és tizedik tagját! 

a) ‒7, ‒2, 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38   b)  
𝟏

𝟖
,
𝟏

𝟒
,  
1

2
, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 

https://www.youtube.com/watch?v=dr2Lrb0cmbA
https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004


c) 1, 0, −1, 0, 1, 0, −1, 0, 1, 0    d) 47, 36, 25, 14, 3, −8, −19, −30, −41, −52 

2. Írjátok a füzetbe! 

                                                                 120. óra 

                                                              Gyakorlás 

 

1. Egy ábrasorozat első három-három tagját lerajzoltuk. Innentől kezdve ez a három tag 

ismétlődik ugyanebben a sorrendben, de a méretük váltakozva kicsi vagy nagy lesz, 

ahogy az ábra mutatja. 

♥ ☼ □ ♥ ☼ □ 

a) Mi lesz a sorozat 9. tagja? 
 

b) Hány nagy ábra lesz az első 20 tag között? 
 

c) Hány nagy ♥ lesz az első 30 ábra között? 

 

    2.  László minden harmadik nap, este 8-kor meglocsolja a virágokat.  

        Tudjuk, hogy július 5-én, vasárnap locsolt. 

 

    a)  Add meg a következő négy locsolási nap dátumát és nevét!  

 

 

 

 

 

    b)  Mikor esett a locsolás ismét vasárnapra? 

 

 

 

 

3. Bandi előre megvette mozijegyét a másnap délutáni filmre. A jegyén ez áll: 3. terem 11. sor 5. szék. Másnap 

barátja, Zoli is csatlakozni akar. A jegypénztárnál kiderül, mindkét szék foglalt már Bandi mellett. Az előtte lévő 

szék azonban szabad. Ezt a jegyet veszik meg Zolinak. (A sorokat a vetítő vászon felől számozzák, tehát az első sor 



van közvetlenül a vetítő vászon előtt. A székek pontosan egymás mögött helyezkednek el, minden sorban 

ugyanannyi szék van.) 

a) Mi áll Zoli jegyén? ____. terem ____. sor ____. szék 

b) Mi áll a Bandi mellett kétoldalt ülők jegyén? 

____. terem ____. sor ____. szék           és            ____. terem ____. sor ____. szék 

 

Most ellenőrizd le a megoldásaidat! 

a) Mi lesz a sorozat 9. tagja? kis négyzet 

 

b) Hány nagy ábra lesz az első 20 tag között? 20 : 2 = 10 db nagy elem lesz 

              

c) Hány nagy ♥ lesz az első 30 ábra között? 

 

Minden 2. elem nagy, azaz minden páros elemszámú rajz nagy lesz. 

Minden 1., 4., 7., … , 28. elem szívecske, így össze kell számolni, hány páros szám 

van ezek között. 

Ez összesen 10 darab elem, aminek a fele páros, így 5 db nagy szívecske lesz az első 

30 elem között. 

 

 a) Add meg a következő négy locsolási nap dátumát és nevét!  

Július 8. ‒ szerda;  július 11. ‒ szombat;  

július 14. ‒ kedd;  július 17. ‒ péntek  

  

 b) Mikor esett a locsolás ismét vasárnapra? Július 26-án 

 

 

          

a) Mi áll Zoli jegyén?                               3. terem 10. sor 5. szék 

b) Mi áll a Bandi mellett kétoldalt ülők jegyén? 

3. terem 11. sor 4. szék          és            3. terem 11. sor 6. szék 



 

 Házi feladat:  

1. Az osztálytánc egyik részében a gyerekeknek minden zenei ütemre lábat kell lendíteniük a 

következőképpen: jobbra – balra – előre – hátra … 

Minden harmadik láblendítésnél tapsolniuk is kell egyet. 

 

a) Milyen irányba lendítik a lábukat a 11. ütemre? 

 

b) Kell-e tapsolniuk a második hátra irányú láblendítésnél? Válaszodat indokold! 

 

c) Hány balra történő láblendítésnél kellett tapsolniuk az első 20 ütem alatt? 

 

2. Marianna elhatározta, hogy a lehulló faleveleket minden harmadik napon összesöpri. Tudjuk, 

hogy szeptember 3-án szerdán összesöpörte. 

 

a) Add meg a következő négy olyan nap dátumát, melyen Marianna söprögetett! A hét melyik 

napjára esnek egyenként ezek a dátumok? 

 

 

 

 

 

b) Hányadikán esik újra szerdára a levél összeszedés? 

 

 

 

 

3. Panka előre megvette mozijegyét a másnap délutáni filmre. A jegyén ez áll: 6. terem 8. sor 10. szék. Másnap 

barátja, Liza is csatlakozni akar. A jegypénztárnál kiderül, mindkét szék foglalt már Panka mellett. Az mögötte lévő 

szék azonban szabad. Ezt a jegyet veszik meg Lizának. (A sorokat a vetítő vászon felől számozzák, tehát az első sor 

van közvetlenül a vetítő vászon előtt. A székek pontosan egymás mögött helyezkednek el, minden sorban 

ugyanannyi szék van.) 

 



a) Mi áll Liza jegyén?                ____. terem  ____.sor  ____. szék 

b) Mi áll a Panka mellett kétoldalt ülők jegyén? 

____. terem ____. sor ____. szék             és             ____. terem ____. sor ____. szék 

Rajz 

5. o.  

Mai feladat: Művészettörténeti kvíz  

Oldjátok meg a kvízeket és a végeredményről készítsetek egy képernyő fotót és küldjétek el 

nekem. 

 

https://wordwall.net/hu/resource/6772554/m%C5%B1v%C3%A9szett%C3%B6rt%C3%A9n

et-5-z%C3%A1por 

https://wordwall.net/hu/resource/9717569/g%C3%B6r%C3%B6g-istenek-5oszt%C3%A1ly 

https://wordwall.net/hu/resource/11345998/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/egyiptom-

p%c3%a1ros%c3%adt%c3%b3 

https://wordwall.net/hu/resource/661850/m%c5%b1v%c3%a9szet/egyiptom 

https://wordwall.net/hu/resource/10941519/%C5%91skor-%C3%B3kor-

m%C5%B1v%C3%A9szete 

 

https://wordwall.net/hu/resource/6772554/m%C5%B1v%C3%A9szett%C3%B6rt%C3%A9net-5-z%C3%A1por
https://wordwall.net/hu/resource/6772554/m%C5%B1v%C3%A9szett%C3%B6rt%C3%A9net-5-z%C3%A1por
https://wordwall.net/hu/resource/9717569/g%C3%B6r%C3%B6g-istenek-5oszt%C3%A1ly
https://wordwall.net/hu/resource/11345998/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/egyiptom-p%c3%a1ros%c3%adt%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/11345998/t%c3%b6rt%c3%a9nelem/egyiptom-p%c3%a1ros%c3%adt%c3%b3
https://wordwall.net/hu/resource/661850/m%c5%b1v%c3%a9szet/egyiptom
https://wordwall.net/hu/resource/10941519/%C5%91skor-%C3%B3kor-m%C5%B1v%C3%A9szete
https://wordwall.net/hu/resource/10941519/%C5%91skor-%C3%B3kor-m%C5%B1v%C3%A9szete

