
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: Terület, térfogat - Área, volumen - Summary 

Időpont: 05.04. kedd 

Feladatok: 

8:00-kor csatlakozzatok az online órához! https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw 

 

Órai munka: (50 pont)  

Munkafüzet 103. oldal 1., 2., 3., 4., 5. feladat 

Oldjátok meg a feladatokat a füzetben! Ha kész, fotózzátok le, majd és küldjétek vissza a Google Classroomba! 

Resuelve las tareas del folleto. Cuando termines, toma una foto y envíala a Google Classroom. 

Solve the tasks in this booklet. When done, take a photo and submit it to Google Classroom. 

Okostankönyv: https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6/lecke_04_002 

 

Házi feladat: (24 pont)  

Tankönyv 193. oldal 3. a) b) e) f), 4. a) b) e) f), 5. a) b) e) f), i) j) 

https://www.convertworld.com/hu/terulet/ 

Tankönyv 193. oldal 8. a) b) e) f), 9. a) b) e) f), i) j) 

https://www.convertworld.com/hu/terfogat/ 

 

Jó munkát!  

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf  

https://meet.google.com/lookup/a3epx4rzlw
https://www.nkp.hu/tankonyv/matematika_6/lecke_04_002
https://www.convertworld.com/hu/terulet/
https://www.convertworld.com/hu/terfogat/
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010601_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010602_1__teljes.pdf


Órai munka 

Írjátok le a füzetbe az alábbiakat!  - Escriba lo siguiente en el folleto. - Write the following in the booklet. 

 

2021.05.04.                                                                    114. óra 

Terület, térfogat - Área, volumen - Area, volume 

A területmérés mértékegységei - Unidades de medida de área - Units of measure for area: 

négyzetmilliméter:  1 mm · 1 mm = 1 mm2  

négyzetcentiméter:  1 cm · 1 cm = 1 cm2 

négyzetdeciméter:  1 dm · 1 dm = 1 dm2 

négyzetméter:  1 m · 1 m = 1 m2 

ár: 10 m · 10 m = 100 m2,  jele: a,  

hektár: 100 m · 100 m = 10 000 m2, jele: ha, 

négyzetkilométer:  1 km · 1 km = 1 mm2 

 

A térfogatmérés mértékegységei - Unidades de medida de volumen - Volume measurement units: 

köbmilliméter:  1 mm · 1 mm · 1 mm = 1 mm3  

köbcentiméter:  1 cm · 1 cm · 1 cm = 1 cm3 

köbdeciméter:  1 dm · 1 dm · 1 dm = 1 dm3 

köbméter:  1 m · 1 m · 1 m = 1 m3 

köbkilométer:  1 km · 1 km · 1 km = 1 km3 

 

Az űrmérték egysége az 1 liter. 1 liter = 1 dm3  

Az űrtartalom mértékegységei: milliliter, centiliter, deciliter, liter, hektoliter. 

La unidad de volumen es 1 litro. 1 litro = 1 dm3  

Unidades utilizadas para medir el tonelaje: mililitros, centilitros, decilitros, litros, hectolitros. 

The unit of volume is 1 liter. 1 liter = 1 dm3  

Units used to measure tonnage: milliliters, centiliters, deciliters, liters, hectoliters. 

 

  

1 mm2    <    1 cm2    <    1 dm2    <    1 m2    <    1 a    <    1 ha    <    1 km2  

 

                                    · 100            · 100          · 100          · 100       · 100         · 100    

1 mm3    <    1 cm3    <    1 dm3    <    1 m3    <    1 km3  

 

                                                   · 1000            · 1000        · 1000    · 1 000 000 000    

1 ml    <    1 cl    <    1 dl    <    1 l   <   1 hl  

 

                                                           · 10           · 10          · 10       · 100    



Munkafüzet 103. oldal 

1. Írd be a hiányzó mértékegységeket! - Ingrese las unidades que faltan. - Enter the missing units. 

a) 5,3 dm² = 530 ____  = 53 000 ____ b) 120 cm² = 1,2 ____  = 12 000 ____ 

c) 225 m² = 22 500 ____ = 2 250 000 ____ d) 250 000 mm² = 2500 ____  = 25 ____ 

 

2. Rakd növekedő sorrendbe! - ¡Ponlo en orden ascendente! - Put it in ascending order! 

https://www.convertworld.com/hu/terulet/ (magyar) 

https://www.unitconverters.net/area-converter.html 

     

1200 mm²; 0,012 m²; 0,000012 km²; 12 dm²; 1,2 cm² 

______________ < ______________ < ______________ < ______________ < ______________ 

  

3. Írd le köbdeciméterben! - ¡Anótelo en decímetros cúbicos! - Write it down in cubic decimeters! 

https://www.convertworld.com/hu/terfogat/ (magyar) 

 

a) 3600 cm3 = ____________________ b) 81 000 cm3 = ____________________ 

c) 9 m3 = ________________________ d) 33 m3 = ________________________ 

e) 0,007 km3 = ___________________ f ) 0,000 6 km3 = ___________________ 

g) 900 000 mm3 = ________________ h) 1 710 000 mm3 = ________________ 

 

4. Add meg hektoliterben! - ¡Ingrese en hectolitros! - Enter in hectoliters! 

https://www.convertworld.com/hu/terfogat/ (magyar) 

 

a) 7800 liter = ___________ b) 655 liter = ________________ 

c) 960 000 dl = ___________ d) 12 000 000 ml = ___________ 

 

 

5. Két egyforma nagy, 1,4 hl űrtartalmú hordó lefejtését kezdték meg. Az egyikből 180 dl, 

a másikból 13 liter bor hiányzik. Hány liter van a két hordóban összesen? 

Se inició la descarga de dos barriles de igual tamaño, 1,4 hl. A uno le faltan 180 dl y al otro 13 

litros de vino. ¿Cuántos litros hay en los dos barriles en total?  

The unloading of two barrels of the same size, 1.4 hl, was started. One is missing 180 dl and the other 13 liters of 

wine. How many liters are in the two barrels in total?  

Első hordó: _______________________________ 

Primer barril: 

First barrel: 

Második hordó: ___________________________ 

Segundo barril: 

Second barrel: 

Összesen: _________________________________ 

Total: 

Total: 

 

https://www.convertworld.com/hu/terulet/
https://www.unitconverters.net/area-converter.html
https://www.convertworld.com/hu/terfogat/
https://www.convertworld.com/hu/terfogat/


Tantárgy: Történelem 
Téma: A felfedezések hatása 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 05.04. 

 

Írd le a vázlatot! 

     65. óra      05.04. 

    A felfedezések hatása 

(1sor kimarad) 

1494: tordesillasi (tordeszijjászi) szerződés 

 a pápa felosztja a világot a spanyolok és a portugálok között 

 spanyoloké: Amerika 

 portugáloké: Afrika, India 
 

A világkereskedelem kialakulása 

központja: Európa 

fő irányai: Atlanti-óceán 

 a nemesfémeket tömeges szállítják Európába Amerikából 

 új növények kerülnek Európába 

 kukorica, burgonya, paprika, paradicsom, dohány, kakaó (Amerika) 

 napraforgó, tök, ananász, gyapot, kinin, kaucsuk, vanília (Afrika, Ázsia) 

Gyarmatosítás kezdete 

1. Gyarmat: katonailag megszállt, gazdaságilag kizsákmányolt terület  

2. A gyarmatok kihasználása: 

 a gyarmaton lévő természeti kincsek kiaknázása 

 olcsó munkaerő kihasználása 

A felfedezések hatása Amerikában 

1. Gyarmattá válik 

2. Fejlett kultúrákat, civilizációkat (pl. az inkák, aztékok) lerombolták a hódítók 

3. A katolikus egyház térhódítása  

4. A rabszolgaság elterjedése 

 az indiánok nem váltak be rabszolgának 

 az őslakosok 90%-a meghalt a behurcolt európai betegségek miatt 

 fekete rabszolgákat vittek be Afrikából 

 virágzó iparág alakult: a rabszolgakereskedelem 

A felfedezések hatása Európában 

Nemesfémek beáramlása 

1. Hatása Spanyolországra és Portugáliára 

 a pénzt elköltik (fényűzés, építkezések) 

2. Hatása Angliára és Németalföldre 

a) manufaktúrákat építenek 

 egyszerű ipari üzemek 

 tulajdonos: övé a műhely, az alapanyag és a szerszámok 

 bérmunkások dolgoznak – munkájukért bért/fizetést kapnak 

 nincsenek céhszabályok 

 a munkafolyamatot részekre osztják, mindenki csak egyetlen részmunkát végez - munkamegosztás 

 felgyorsul a termelés 

 cél: profit (haszon) termelése 



 minőség helyett a mennyiségre törekednek 

b) bankok alapítása 

hiteleket nyújtanak a manufaktúrák alapításához 

Az újkor 

- ideje: 1492 – 1918 

- kezdő esemény: Amerika felfedezése 

 

Hf: 6. osztályos Tk. 44 – 46. o. olvasni, tanulni + füzet 

 Mf: 37-38. o. 1-8. feladatok 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 05.05. szerda 18.00 óráig a Classroomba! 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

Escriba el siguiente esquema en húngaro en el folleto 

     

     64.      05.03. 

  Impacto de los descubrimientos 

(1 fila omitida) 

1494: Tratado de Tordesillas 

• El Papa divide el mundo entre españoles y portugueses 

• Hispanos: Estados Unidos 

• Portugués: África, India 

Desarrollo del comercio mundial 

con sede en Europa 

principales direcciones: Océano Atlántico 

• los metales preciosos se envían en masa a Europa desde América 

• se están agregando nuevas plantas a Europa 

 maíz, patatas, pimientos, tomates, tabaco, cacao (América) 

 girasol, calabaza, piña, algodón, quinina, caucho, vainilla (África, Asia) 

Inicio del colonialismo 

1. Colonia: territorio militarmente ocupado y explotado económicamente  

2. Explotación de las colonias: 

• explotación de recursos naturales en la colonia 

• aprovechar la mano de obra barata 

Impacto de los descubrimientos en Estados Unidos 

1. Se convierte en una colonia 

2. Las culturas avanzadas, las civilizaciones (por ejemplo, tintas, Azts) fueron destruidas por los 

conquistadores 

3. El ascenso de la Iglesia Católica  

4. La propagación de la esclavitud 

• Los indios no se convirtieran en esclavos 

• El 90% de los indígenas han muerto a causa de enfermedades europeas 

• esclavos negros fueron traídos de África 

• una industria próspera: el comercio de esclavos 

Impacto de los descubrimientos en Europa 

Afluencia de metales preciosos 

1. Impacto en España y Portugal 

 el dinero se gasta (lujoso, construcción) 

2. Impacto en Inglaterra y las Tierras Bajas 

(a) construir fábricas 

• plantas industriales simples 

• propietario: es propietario del taller, materias primas y herramientas 

• trabajadores asalariados trabajan - se les paga / se les paga por su trabajo 

• sin reglas de gremio 



• el proceso de trabajo se divide en partes, todo el mundo hace sólo un trabajo a tiempo parcial - división 

de la mano de obra 

• acelerar la producción 

• objetivo: producción de beneficios 

• buscar cantidad en lugar de calidad 

(b) la fundación de los bancos 

préstamos para el establecimiento de fábricas 

La nueva era 

- tiempo: 1492 - 1918 

- evento para principiantes: Explorando América 

 

 

lección: 6.libro 44-46 o. (corte renacentista) leer, aprender + folleto 

  Mf: 37-38. o. 1-8. tareas 

  

Sube la imagen del boceto y el libro de trabajo en el folleto al Classroom a las 18.00 horas del Miércoles 

05.05. 

 

 

 

Tantárgy: Magyar nyelv 
Téma: Összefoglalás  

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 05.04. 

 

 

 

Elérkeztünk a névszókról tanultak összefoglalásához. 

Mivel jövő héttől visszatérünk az iskolába, ezért ezt a feladatot majd együtt oldjuk meg. 

Most nem küldök másolni való óravázlatot, de ettől még van feladatod. 

 

Ismételd át, mit tanultunk a névszókról: főnév, melléknév, számnév, névmás 

 

Oldd meg a Mf. 118-121. o. 1-10. feladatokat! 

A munkafüzetet fényképezd le és töltsd fel a Google Classroomba 05. 09-én vasárnap 18.00 óráig! 

 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

Hemos llegado a un resumen de lo que hemos aprendido sobre la pronología. 

Ya que volveremos a la escuela la próxima semana, vamos a hacer esto juntos. 

No te enviaré un plan de lección para copiar ahora mismo, pero aún tienes un trabajo que hacer. 

 

Repite lo que hemos aprendido sobre pronombres: sustantivo, adjetivo, nombre de número, pronombre 

 

Resolver tareas Mf. 118-121, p. 1-10. 

 

Fotografía el libro de trabajo y súbelo a Google Classroom antes de las 18:00 del domingo a las 05.09. 

 

 

 

 

 

 

 



Angol 6.a 1 csop    2021. május 4 

 
1. The Present continuous tense. Folyamatos jelen idő. 

 

Tk. 22.old. 1.f. 

Az új szavakat írd ki a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

 

1. instructions 

2. What’s wrong ? 

3. look for 

4. glue 

5. bone 

6. I can’t find it. 

7. I can’t move. 

8. I’m stuck 

Olvasd el és fordítsd le a „Mickey’s model dinosaur” szövegét ! A fordítást írd le a füzetbe ! 
Az új szavakat tanuld meg ! 

Házi feladat: Tk. 23.old. 2a. Párosítsd a feladatban lévő mondat részeit és írd le a mondatokat a füzetbe ! 

 

Határ idő: május 5. 

 

 

6.a Angol – 2. csoport_______________________________________ 
május 4. kedd 

Az óra témája: Ismétlés: vásárlási párbeszédek, személyek leírása, ruhák  

 

Kedves Tanuló! 
Online óra: kedd 9:00  
Ha nem tudsz csatlakozni, az alábbi feladatokat kell megoldanod. 
Folytatódik az ismétlés: Unit 6. A témazáró május 12-én, szerdán lesz az iskolában. 
 
A füzetedbe dolgozz!  
   Lesson 83   04/05 

1. Online gyakorlás ellenőrzéssel: 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise5?cc=hu&selLanguage=hu  

2. Tankönyv 74. oldal 3. feladat: 

 Egészítsd ki a párbeszédet egy-egy szóval! Segítség: tankönyv 70. oldal 3. feladat 

3. Tankönyv 74. oldal 4.a feladat: 

 Adj személyleírást a rajzokról! Először a testalkatról, majd a ruházatukról írj! 

 pl.  James is tall and slim. 

  He’s got short, black hair, green eyes and a beard. 

  He’s wearing a red T-shirt, blue jeans and trainers. 
Visszaküldés: füzet – még ma, KEDD - Classroom vagy kgabriella@vmaibp.hu  
Jó gyakorlást! 
Gabi néni 
 
¡Querido estudiante! 
Online lesson: Martes 9:00 
Si no puede conectarse, deberá completar las siguientes tareas. 
Continúa la repetición: Unit 6. La asignatura se cerrará en el colegio el miércoles 12 de mayo. 
¡Trabaja en tu folleto! 
   Lesson 83   04/05 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise5?cc=hu&selLanguage=hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


1. Práctica en línea con verificación: 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise5?cc=en&selLanguage=en  
2. Libro de texto (tankönyv) Página 74 Tarea 3: 

Completa el diálogo con una palabra. Ayuda: Libro de texto Página 70 Tarea 3 
3. Libro de texto Página 74 Tarea 4a: 

¡Da una descripción personal de los dibujos! Primero escribe sobre tu físico y luego sobre su ropa. 

pl.  James is tall and slim. 

  He’s got short, black hair, green eyes and a beard. 

  He’s wearing a red T-shirt, blue jeans and trainers. 
enviar de vuelta: folleto (füzet) - hoy, Martes - Classroom o kgabriella@vmaibp.hu  
 
Si no puede conectarse, deberá completar las siguientes tareas. 
Repita el Capítulo 6 (Unit 6). El tema de cierre será en la escuela el 12 de mayo. 
¡Trabaja en tu folleto! 
Gabi néni 

 

 

Etika  

Osztály: 6.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Téma: Távoktatás - fogalmazás készítése 

Határidő: 05.11. személyesen, az órán kell majd beadni az elkészített munkát! 

 

Sziasztok!  

A mostani helyzet alapján a jelenléti oktatás 05.10-én úja elkezdődik. Így a mai feladatot majd az 

etika órán kell beadnotok, az a határidő! 

 

Feladat: Készíts fogalmazást, értékelést a távoktatás időszakáról. Mi tetszett benne, mi volt a nehézség, 

hogyan sikerült teljesítenetek a feladatokat, hogyan teltek a napjaitok,napirendet hogy sikerült kialakítani 

stb. ...Terjedelem kb. 1 oldal normál betűmérettel, A5 méretű füzetben. 

Jó munkát! 

Eszter néni 

 

Testnevelés 
6a 

Erősítés 

https://www.youtube.com/watch?v=hnDZn5pBHzo 
 

 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise5?cc=en&selLanguage=en
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=hnDZn5pBHzo

