
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 6.a  

Az óra témája: A sokszögek kerülete - El perímetro de los polígonos - The perimeter of the polygons 

Időpont: 05.03. hétfő 

Feladatok: 

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

 

Órai munka: (50 pont)  

Munkafüzet 101. oldal 1., 2., 3., 4., 102. oldal 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_001 

 

Házi feladat: (30 pont)  

Másoljátok le a füzetbe a táblázatot! 

Copie la tabla en el folleto. Cuando termines, toma una foto y envíala a Google Classroom. 

Copy the table into the brochure. Cuando termine, toma una foto y envíala a Google Classroom. 

 

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_001
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. 

 

2021.05.03.                                                                    113. óra 

A sokszögek kerülete - El perímetro de los polígonos - The perimeter of the polygons 

A síkidom kerülete a határvonal hossza. 

Sokszögek kerülete: a határoló oldalszakasz hosszának összege. 

El perímetro del plano es la longitud de la línea límite. 

Perímetro de polígonos: la suma de las longitudes de la sección lateral delimitadora. 

The perimeter of the plane is the length of the boundary line. 

Perimeter of polygons: the sum of the lengths of the bounding side section. 

 

Munkafüzet 101. oldal 

1. Számítsd ki az a oldalú négyzet, illetve a b oldalú rombusz kerületét! 

1. Calcula el perímetro de un cuadrado de lado a y un rombo de lado b. 

1. Find the perimeter of a square with side a and a rhombus with side b. 

a) a = 405 mm:  k  = _______________________________________________________________ 

b) b = 5,2 cm:  k  = _______________________________________________________________ 

 

 

2. Számítsd ki  

a) a téglalap;  b) a deltoidkerületét,  

ha egyik oldala a, másik oldala b hosszúságú!  

2. Calcula  

a) el rectángulo;  b) el perímetro del deltoides  

si un lado tiene una longitud a y el otro lado tiene una longitud b! 

2. Calculate  

a) the rectangle;  b) the perimeter of the deltoid  

if one side is of length a and the other side is of length b!  

a) a = 12 cm, b = 3,5 cm.  k = __________________________________________________________ 

b) a = 5,6 dm, b = 240 mm.  k = __________________________________________________________ 

  



3. Egy paralelogramma két különböző hosszúságú oldalának összege 17,2 cm.  

a) Mekkora a paralelogramma kerülete? __________________________________________________________ 

b) A paralelogramma két azonos hosszúságú oldalát megnöveltük, s így egy 42 cm kerületű rombuszt kaptunk. 

Mennyivel kellett megnövelni egy oldalt? __________________________________________________________ 

3. La suma de los dos lados de un paralelogramo de diferentes longitudes es 17.2 cm.  

a) ¿Cuál es el perímetro del paralelogramo? __________________________________________________________ 

b) Se agrandaron dos lados del paralelogramo de igual longitud para obtener un rombo con una circunferencia de  

42 cm. ¿Cuánto tenías que aumentar una página? ______________________________________________________ 

3. The sum of the two sides of a parallelogram of different lengths is 17.2 cm.  

a) What is the perimeter of the parallelogram? ________________________________________________________ 

b) Two sides of the parallelogram of equal length were enlarged to obtain a rhombus with a circumference of 42 cm. 

How much did you have to increase a page? __________________________________________________________ 

 
 

 

4. Melyik igaz? 

a) Egy négyszög kerülete kisebb, mint a leghosszabb oldal hosszának négyszerese.  

 La circunferencia de un cuadrilátero es menos de cuatro veces la longitud del lado más largo. 

The circumference of a quadrilateral is less than four times the length of the longest side.  

b) Egy háromszögben bármely két oldal hosszának összege nagyobb, mint a kerület fele.  

 La suma de las longitudes de dos lados de un triángulo es mayor que la mitad de la circunferencia. 

The sum of the lengths of any two sides in a triangle is greater than half the circumference.  

c) A téglalap kerülete kisebb a két átló hosszának összegénél.  

 El perímetro del rectángulo es menor que la suma de las longitudes de las dos diagonales. 

The perimeter of the rectangle is less than the sum of the lengths of the two diagonals.  

d) A trapéznak lehet négy különböző hosszúságú oldala.  

 El trapecio puede tener cuatro lados de diferentes longitudes. 

The trapeze can have four sides of different lengths.  

e) Ha egy paralelogramma oldalainak hossza méterben mérve egész szám, akkor a kerülete 

páros.  

 Si la longitud de los lados de un paralelogramo, medida en metros, es un número entero, entonces su perímetro 

es par. 

If the length of the sides of a parallelogram, measured in meters, is an integer, then its perimeter is 

even. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Munkafüzet 101. oldal 

5. Mérj és számolj! Mekkora kerületű sokszögeket látsz az ábrán?  

5. ¡Mida y calcule! ¿Cuántos polígonos de perímetro ves en la figura? 

5. Measure and calculate! How many perimeter polygons do you see in the figure? 

 

A tizenkétszög egy oldala: ________________________________ 

Un lado del dodecágono: 

One side of the dodecagon: 

A tizenkétszög kerülete: __________________________________ 

El perímetro del dodecágono:   

The perimeter of the dodecagon: 

A tizenhatszög egy oldala: _________________________________ 

Un lado del hexágono:  

One side of the 16-gon:   

A tizenhatszög kerülete: ___________________________________ 

El perímetro del sedecágono (16): 

The perimeter of the sedecigon (16): 

 

 

 

 

 



Házi feladat (30 pont): 

Másoljátok le a füzetbe a táblázatot! 

Háromszög 

Triangulo 

Triangle 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒄 

𝒕 =
𝒂 ∙ 𝒎𝒂

𝟐
=

𝒃 ∙ 𝒎𝒃

𝟐
=

𝒄 ∙ 𝒎𝒄

𝟐
 

Derékszögű háromszög 

Triángulo rectángulo 

Right triangle 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒄 

𝒕 =
𝒂 ∙ 𝒃

𝟐
 

Egyenlő szárú háromszög 

Un triángulo isósceles 

An isosceles triangle 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒃 = 𝒂 + 𝟐 · 𝒃 

𝒕 =
𝒂 ∙ 𝒎𝒂

𝟐
=

𝒃 ∙ 𝒎𝒃

𝟐
 

Szabályos háromszög 

Triángulo regular 

Regular triangle 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒂 + 𝒂 = 𝟑 · 𝒂 

𝒕 =
𝒂 ∙ 𝒎𝒂

𝟐
 

Négyszög 

Cuadrilátero  

Quadrilateral 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒄 + 𝒅 

𝒕 = 𝒕𝟏∆ + 𝒕𝟐∆ 

Téglalap 

Rectángulo 

Rectangle 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒂 + 𝒃 = 𝟐 · (𝒂 + 𝒃) 

𝒕 = 𝒂 · 𝒃 

Négyzet 

Cuadrado 

Square 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒂 + 𝒂 + 𝒂 = 𝟒 · 𝒂 

𝒕 = 𝒂 · 𝒂 

Húrtrapéz - egyenlő szárú 

trapéz 

Trapecio isósceles 

Isosceles trapezoid 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒄 + 𝒃 = 𝒂 + 𝟐 · 𝒃 + 𝒄 

𝒕 =
(𝒂 + 𝒄) ∙ 𝒎

𝟐
 

Paralelogramma 

Paralelogramo 

Paralellogram 

 

𝒌 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒂 + 𝒃 = 𝟐 · (𝒂 + 𝒃) 

𝒕 = 𝒂 · 𝒎𝒂 = 𝒃 · 𝒎𝒃 

  

  
  

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

  



Rombusz 

Rombo 

Rhombus 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒂 + 𝒂 + 𝒂 = 𝟒 · 𝒂 

𝒕 = 𝒂 · 𝒎    𝒗𝒂𝒈𝒚   𝒕 =
𝒆 ∙ 𝒇

𝟐
 

Deltoid 

Deltoides 

Deltoid 
 

𝒌 = 𝒂 + 𝒃 + 𝒂 + 𝒃 = 𝟐 · (𝒂 + 𝒃) 

𝒕 =
𝒆 ∙ 𝒇

𝟐
 

 

 

Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Fogalmazás a Toldihoz kapcsolódóan 

A mai alkalommal egyetlen feladatotok van, a fogalmazás megírása. Ezt a feladatot a következőképpen kell 

megírnotok: 

 

A fogalmazás címe:  A viadal nézője voltam 

Terjedelme: min. 1 teljes oldal, 12-es betűmérettel, 1,5-ös sortávolsággal írva 

A fogalmazást word dokumentumban írjátok meg és úgy töltsétek fel a Classroom felületére! 

 

Amire érdemes figyelni: 

Célszerű újra elolvasni/meghallgatni a Toldi 11. és 12. énekét. Ezek a részek szólnak a cseh vitézzel 

vívott viadalról és Miklós és a király találkozásásról. 

Figyelj oda arra, hogy a címet egyes szám első személyben adtam meg. Tehát a történetet úgy kell 

megírni, mintha te is ott lettél volna a nézők között, és elmeséled, mit láttál. 

 

Erre a fogalmazásra most csak egy jegyet fogtok kapni a tartalomra, de az piros jegy! 

 

Jó munkát kívánok! 

 

 

Clase: 6.a 

Asunto: literatura húngara 

 

Resuelve las siguientes tareas con destreza! 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1776098/magyar-mint-idegen-nyelv/%c3%a9rzelmek-hogyan-

%c3%a9rzed-magad  Diccionario de las palabras de la tarea y escríbalas en su folleto de literatura. 

https://wordwall.net/hu/resource/4471848/magyar-mint-idegen-

nyelv/mondatp%c3%a1ros%c3%adt%c3%b3-igeragoz%c3%a1s   

https://wordwall.net/hu/resource/15227276/nyelvtan/h%c3%a9tk%c3%b6znapi-szitu%c3%a1ci%c3%b3k  

https://wordwall.net/hu/resource/9549294/nyelvtan/melyik-ige-hi%c3%a1nyzik-j%c3%b6n-megy-mid-a1  

 

 

 

Clase: 6.a 

Asunto: literatura húngara 

Resuelve las siguientes tareas. 

https://wordwall.net/hu/resource/9141855/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/cs%c3%b6rg%c5%91-

kigy%c3%b3-p%c3%b3told-hi%c3%a1nyz%c3%b3-szavakat 

 
  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/1776098/magyar-mint-idegen-nyelv/%c3%a9rzelmek-hogyan-%c3%a9rzed-magad
https://wordwall.net/hu/resource/1776098/magyar-mint-idegen-nyelv/%c3%a9rzelmek-hogyan-%c3%a9rzed-magad
https://wordwall.net/hu/resource/4471848/magyar-mint-idegen-nyelv/mondatp%c3%a1ros%c3%adt%c3%b3-igeragoz%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/4471848/magyar-mint-idegen-nyelv/mondatp%c3%a1ros%c3%adt%c3%b3-igeragoz%c3%a1s
https://wordwall.net/hu/resource/15227276/nyelvtan/h%c3%a9tk%c3%b6znapi-szitu%c3%a1ci%c3%b3k
https://wordwall.net/hu/resource/9549294/nyelvtan/melyik-ige-hi%c3%a1nyzik-j%c3%b6n-megy-mid-a1
https://wordwall.net/hu/resource/9141855/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/cs%c3%b6rg%c5%91-kigy%c3%b3-p%c3%b3told-hi%c3%a1nyz%c3%b3-szavakat
https://wordwall.net/hu/resource/9141855/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/cs%c3%b6rg%c5%91-kigy%c3%b3-p%c3%b3told-hi%c3%a1nyz%c3%b3-szavakat


https://wordwall.net/hu/resource/3629105/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/alkoss-%c3%a9rtelmes-

mondatokat-seg%c3%adtenek-nagybet%c5%b1k  Diccionario de las palabras y frases de la tarea y cópielas 

en el folleto de literatura. 

https://wordwall.net/hu/resource/13616707/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/toj%c3%a1sfest%c3%a9s-

sz%c3%a948-7 

 

 

Class: 6.a 

Subject: Hungarian literature 

Solve the following tasks! 

https://wordwall.net/hu/resource/9141855/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/cs%c3%b6rg%c5%91-

kigy%c3%b3-p%c3%b3told-hi%c3%a1nyz%c3%b3-szavakat 

https://wordwall.net/hu/resource/3629105/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/alkoss-%c3%a9rtelmes-

mondatokat-seg%c3%adtenek-nagybet%c5%b1k  Explain the words and phrases in the task and copy them 

into the literature booklet. 

https://wordwall.net/hu/resource/13616707/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/toj%c3%a1sfest%c3%a9s-

sz%c3%a948-7 

 

 

Tantárgy: Történelem 
Téma: Fölfedezők és hódítók 

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 05.03. 

 

Ellenőrizd a házi feladat vázlatod. a Fölfedezők és hódítók részbe írtak alapján! 

Ha hiányos, egészítsd ki! 

Ha jó munkát végezték, akkor csak a Nagy földrajzi felfedezésektől írd le a vázlatot! 

Használd a KTA 26. o. térképeit! 

 

     64. óra      05.03. 

    Fölfedezők és hódítók 

(1sor kimarad) 

Az Európán kívüli világ 

India 

- Több királyságra oszlott 

- Társadalom: kasztrendszer 

- Mezőgazdaság: fűszerek, kávé, tea, gyapot, rizs, fűszerek (bors, fahéj) 

- Ipar: szövetek előállítása 

- Vallás: Hindu, Buddhizmus, Iszlám 

Kína 

- Császárság 

- Mezőgazdaság: öntözéses földművelés (rizs, tea) 

- Ipar: selyem, porcelán 

- Kereskedelem: szárazföldi, tengeri (dzsunka = hajó)) 

Afrika 

1.) Arab-Afrika 

 a Szaharától északra , arab államok alakultak ezen a területen 

 kereskedelem: arany, ezüst, elefántcsont, rabszolga 2.) Fekete-Afrika 

 a Szaharától délre, néger törzsek lakják 

https://wordwall.net/hu/resource/3629105/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/alkoss-%c3%a9rtelmes-mondatokat-seg%c3%adtenek-nagybet%c5%b1k
https://wordwall.net/hu/resource/3629105/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/alkoss-%c3%a9rtelmes-mondatokat-seg%c3%adtenek-nagybet%c5%b1k
https://wordwall.net/hu/resource/13616707/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/toj%c3%a1sfest%c3%a9s-sz%c3%a948-7
https://wordwall.net/hu/resource/13616707/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/toj%c3%a1sfest%c3%a9s-sz%c3%a948-7
https://wordwall.net/hu/resource/9141855/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/cs%c3%b6rg%c5%91-kigy%c3%b3-p%c3%b3told-hi%c3%a1nyz%c3%b3-szavakat
https://wordwall.net/hu/resource/9141855/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/cs%c3%b6rg%c5%91-kigy%c3%b3-p%c3%b3told-hi%c3%a1nyz%c3%b3-szavakat
https://wordwall.net/hu/resource/3629105/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/alkoss-%c3%a9rtelmes-mondatokat-seg%c3%adtenek-nagybet%c5%b1k
https://wordwall.net/hu/resource/3629105/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/alkoss-%c3%a9rtelmes-mondatokat-seg%c3%adtenek-nagybet%c5%b1k
https://wordwall.net/hu/resource/13616707/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/toj%c3%a1sfest%c3%a9s-sz%c3%a948-7
https://wordwall.net/hu/resource/13616707/sz%c3%b6veg%c3%a9rt%c3%a9s/toj%c3%a1sfest%c3%a9s-sz%c3%a948-7


 sokféle nyelv, vallás, kultúra jellemzi 

Amerika: 

1.) Szárazföldi összeköttetés Amerika és Ázsia között (a mai Bering-szoros)  

2.) Észak-Amerika: 

- életmód: halászat, vadászat, gyűjtögetés 

- fegyverek: íj és nyíl 

- lakóhely: préri (hatalmas füves puszták), sátrak 

kulturálisan sokszínű kontinens: újkőkori szinten élő törzsek és fejlett civilizációjú birodalmak is léteztek az európai 

hódítók megérkezésekor 

A maják országa (i.e. 1000-i.sz. 1550) 

- Közép-Amerika 

- Hatalmas városok 

- Gazdaság: öntözéses földművelés (kukorica, bab, dohány, tök) 

- Tudomány: képírás, matematika, csillagászat 

- Vallás 

 sokistenhit, főisten: Tollaskígyó 

 piramistemplomok 

Az aztékok (14-15. század) 

- Közép-Amerika – mai Mexikó területén 

- társadalom csúcsán papok és katonák állnak 

- Gazdaság: öntözéses földművelés (kakaó, vanília) 

- Tudomány: arany, ezüst megmunkálás 

- Nevelés: közös iskolák – katonai kiképzés 

- Vallás 

 sokistenhit , főisten: Napisten, Esőisten 

 piramistemplomok, áldozatok 

- Városaik: 

 Tenochtitlan (tenocstitlán), Teitihuacan (teotihuakán) 

Az inkák (13-15. század) 

- Dél-Amerika – mai Peru területén 

- Gazdaság: öntözéses teraszos földművelés 

- Háziállat: láma 

- Fejlett út és csatornahálózat 

- Tudomány: csomóírás, matematika, csillagászat 

- Vallás 

 sokistenhit, főisten: Napisten 

 piramistemplomok 

- Városaik: 

 Cuzco (kuszkó), Machu Pichu (macsu picsu) 

 

Nagy földrajzi felfedezések 

Okai 

1.) Európai változások 

- 15. sz-ban jelentős mértékben nő Európa lakossága  

- kevés a rendelkezésre álló termőföld  „földéhség”, új területek kellenek 

- megerősödött a központi, királyi hatalom  versengés az uralkodók között óriásira növekedett a keleti 

luxuscikkek és a fűszerek (India) iránti igény 



- hétköznapi áruk iránti nagy kereslet (pl. cukor, gabona, fa) 

- kíváncsiság, az ismeretlen felfedezésének vágya (földrajzi ismeretek) 

- a gyors meggazdagodás reménye (kalandorok, „szerencselovagok”) 

- a keresztény hit terjesztésének további lehetősége és feladata 

2.) Aranyéhség 

- az európai aranybányák kimerültek 

- szükség lett volna az aranyra, mert a távol-keleti luxuscikkekért arannyal kellett   fizetni 

3.) Az Indiába vezető szárazföldi út lezárul 

- a török birodalom terjeszkedése 

- a birodalom elfoglalja a távol-keleti kereskedelmi útvonalakat a Földközi-tengeren 

- magas vámokat vetnek ki a karavánokra, túlságosan magasak lesznek az árak 

4.) Új kereskedelmi útvonalak keresése 

- dél felé: Afrika megkerülésével (Vasco da Gama: 1498.) 

- nyugat felé: az Atlanti-óceánon át, a Föld megkerülésével 

 

Feltételei 

1.) A tudomány fejlődése 

- világkép változása: a Föld gömb alakú – körülhajózható 

- Marco Polo és az arab utazók beszámolói 

- térképészeti ismeretek fejlődése 

2.) Technikai fejlődés 

- navigációs eszközök fejlődése: iránytű, kvadráns 

- tűzfegyverek 

- új hajótípus: caravella (kormánylapát felszerelése, állítható vitorla) 

3.) Uralkodók  

- sok uralkodó mecénása (támogatója) lesz az utazásoknak  

- Tengerész Henrik portugál herceg tengerészeti akadémiát hozott létre 

A felfedezések: 

1. hullám - portugálok 

 cél: dél felé haladva az afrikai partvidék feltérképezése (Szaharától nyugatra aranybányák, a kontinens 

megkerülésével Indiába jutni) 

 Tengerész Henrik iskolája ösztönzi és támogatja a hajóutakat 

 tökéletesítették a tengerjáró hajókat (caravella) 

 a tájékozódás és a helymeghatározás fejlődése, iránytű használata, az uralkodó szelek és tengeráramlások 

kiismerése 

 Bartolomeu Dias: 1487-ben elérte Afrika legdélebbi pontját, „Jóreménység fok” (remény, hogy Afrika 

megkerülésével tengeri úton eljutnak Indiába) 

 1497-1498: Vasco da Gama a Jóreménység fokának megkerülésével első európaiként eljut ezen az úton 

Indiába 

 első európaiként jutottak el tengeri úton Kínába (1516) és Japánba (1543) 

 a portugálok megszerezték az Indiai-óceán feletti kereskedelmi uralmat, s óriási haszonra tettek szert (főleg a 

fűszerkereskedelem miatt) 

 a portugálok csak egy szűk, tengerparti sávot térképeztek fel az új területeken és erődöket, telepeket 

alapítottak ott, a szárazföld belsejébe nem hatoltak be, csak kereskedtek; eszközeik általában békések voltak 

2. hullám - spanyolok 

 a portugálokhoz képest megkésve kapcsolódtak be a felfedezésekbe  

 Kolumbusz Kristóf útjai: 

 Genovában (Itália) született: Cristoforo Colombo 



 a spanyol királyi udvar támogatta 

 Európából nyugat felé hajózva akarta elérni Indiát (gömb alak!) 

 1. út: 1492-1493 

 3 hajó (Nina. Pinta, Santa Maria) 

 1492. október 12-én szálltak partra Guanahani szigetén 

 Kuba, Hispaniola; lakóit „indiánoknak” nevezte (Nyugat-indiai-szigetvilág) 

 még 3 útja volt a térségbe, de nem tudta, hogy új földrészen járt 

 cél: 

o telepek létesítése 

o további szigetek feltérképezése  

o erődrendszer létrehozása; aranyzsákmány 

 1506-ban, kegyvesztettként halt meg, abban a hitben, hogy megtalálta az Indiába vezető utat 

 Amerigo Vespucci: 1499 és 1502 között többször járt az „Újvilágnak” nevezett földön (leveleket, naplókat, 

térképeket készített) 

róla nevezték el Amerikának (Amerigo földje) 

 Fernando de Magellan: 1519-ben 5 hajóval és 250 emberrel indult útnak, hogy megtalálja nyugat felé haladva 

az Indiába vezető tengeri utat;  

o portugál hajós, de spanyol támogatás 

o 1520-ban áthajózott az Atlantiról a Csendes-óceánra (Magellán-szoros) 

o az út során Magellan is meghalt 

o 1522-ben egy hajó (Victoria) 19 emberrel tért vissza Spanyolországba ők hajózták körül először a 

Földet 

3. hullám – angolok, franciák, hollandok (16-18. sz.) 

 elsősorban a Csendes-óceán vidékén, Afrikában és Észak-Amerikában 

 Cartier (fr.), Tasman (holl.), Cook (ang.), Drake (ang.)  

 

Hódítók 

- kincsvadászok indultak el az újonnan felfedezett földrészekre 

- spanyol katonák fölénye az őslakosokkal szemben (lőfegyverek) 

- a spanyolok meghódították  a szárazföld belsejét is  

- módszereik rendkívül erőszakosak, kegyetlenek voltak (conquistadorok) 

 Cortez: az Azték Birodalom meghódítója 1519-1522 

 Pizarro: az Inka Birodalom meghódítója 1529-1539 

A konkvisztádorok sikerének okai: 

 indiánok belső megosztottsága 

 európai haditechnika fölénye (vasfegyverek, páncél, tűzfegyverek, ló!) 

 lelki tényezők (az indiánok isteneiket látták a hódítókban) 

 a hódítók kegyetlen módszerei (hazugságok, csapdák stb.) 

 az európaiak által behurcolt betegségek és a kegyetlen bánásmód miatt az indiánok 90%-a meghalt a 16. 

században 

 

Hf: 6. osztályos Tk. 42 – 43. o. olvasni, tanulni + füzet 

 Mf: 35-36. o. feladatai 

A füzetbe írt vázlat és a munkafüzet képét töltsd fel 05.03. hétfő 18.00 óráig a Classroomba! 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

Revisa tu boceto de tareas. basado en la sección "Raiders and Conquerors". 

Si está incompleto, mátarlo. 

Si has hecho un buen trabajo, anota el boceto solo de los Grandes Descubrimientos Geográficos. 



Utilice los mapas de KTA 26. 

     

     64.      05.03. 

   Asaltantes y conquistadores 

(1 fila omitida) 

El mundo fuera de Europa 

India 
- Dividido en varios reinos 

- Sociedad: sistema de castas 

- Agricultura: especias, café, té, algodón, arroz, especias (pimienta, canela) 

- Industria: producción de tejidos 

- Religión: hindú, budismo, Islam 

China 

- Imperio 

- Agricultura: riego (arroz, té) 

- Industria: seda, porcelana 

- Comercio: tierra, mar (unka = barco) 

África 

1.) África árabe 

• Al norte del Sahara, se han formado estados árabes en esta zona 

• Comercio: oro, plata, marfil, esclavo 2.) África subsahariana 

• al sur del Sahara, habitado por tribus negras 

• caracterizado por una amplia gama de idiomas, religiones y culturas 

América: 

1.) Enlace terrestre entre América y Asia (actual estrecho de Bering)  

2.) América del Norte: 

- estilo de vida: pesca, caza, acaparamiento 

- Armas: Arco y Flecha 

- residencia: pradera (enormes pastizales), tiendas de campaña 

continente culturalmente diverso: tribus e imperios de civilización avanzada existían en La llegada de los 

conquistadores europeos 

El país de los mayas (1000-i.sz 1550 B.B.) 

- Centroamérica 

- Enormes ciudades 

- Granja: riego (maíz, frijol, tabaco, calabaza) 

- Ciencia: imágenes, matemáticas, astronomía 

- Religión 

• muchos dioses, dios principal: Serpiente bádminton 

• templos piramidales 

Los Azthes (siglos XIV-XV) 

- Centroamérica - en lo que hoy es México 

- sacerdotes y soldados están en la cima de la sociedad 

- Granja: riego (cacao, vainilla) 

- Ciencia: oro, mecanizado de plata 

- Educación: escuelas conjuntas - entrenamiento militar 

- Religión 

• muchos dioses, Dios: Sol Dios, Lluvia Dios 

• iglesias piramidales, víctimas 

- Ciudades: 

• Tenochtitlan (tenocstitlán), Teitihuacan (teotihuakan) 

Las tintas (siglos XIII-XV) 

- Sudamérica - Perú actual 

- Granja: cultivo de terraza de riego 

- Mascotas: llama 

- Avanzado sistema de carreteras y alcantarillado 



- Ciencia: escritura de nudos, matemáticas, astronomía 

- Religión 

• muchos dioses, Dios: Sol Dios 

• templos piramidales 

- Ciudades: 

• Cuzco, Machu Pichu (macsu picsu) 

Grandes descubrimientos geográficos 

Causas 

1.) Cambios europeos 

- La población europea está creciendo significativamente en el siglo XV  

- hay poca tierra disponible para la "quema de tierras", nuevas áreas son 

- la rivalidad de poder central y real entre los gobernantes ha aumentado enormemente con la demanda de 

artículos de lujo orientales y especias (India) 

- alta demanda de productos ordinarios (por ejemplo, azúcar, cereales, madera) 

- curiosidad, deseo de descubrir lo desconocido (conocimiento geográfico) 

- esperanza de hacerse rico rápidamente (aventureros, "caballeros afortunados") 

- la posibilidad y la tarea de difundir la fe cristiana 

2.) Quema de oro 

- Las minas de oro europeas están agotadas 

- el oro habría sido necesario, porque los artículos de lujo en el Lejano Oriente tenían que ser pagados con oro 

3.) La ruta terrestre a la India está cerrada 

- expansión del imperio turco 

- el imperio ocupa las rutas comerciales del Lejano Oriente en el Mediterráneo 

- las tarifas altas serán en caravanas, los precios serán demasiado altos 

4.) Encontrar nuevas rutas comerciales 

- sur: pasando por Alto África (Vasco da Gama: 1498) 

- oeste: al otro lado del Atlántico, pasando por alto la Tierra 

condiciones 

1.) Avances en la ciencia 

- cambio en la visión del mundo: la Tierra es esférica - se puede circunnavegar 

- Marco Polo y las cuentas de los viajeros árabes 

- desarrollo del conocimiento del cartógrafo 

2.) Progreso técnico 

- desarrollo de herramientas de navegación: brújula, cuadrante 

- armas de fuego 

- nuevo tipo de buque: caravella (montaje de la hoja de dirección, vela ajustable) 

3.) Gobernantes  

- muchos gobernantes serán mecenas (patrocinadores) de viajes  

- El príncipe Henrik de Portugal ha establecido una academia naval 

Los descubrimientos: 

Ola 1 - Portugués 

• objetivo: mapear la costa africana hacia el sur (minas de oro al oeste del Sahara, evitando que el continente 

llegue a la India) 

• La escuela de Henrik Seaman alienta y apoya los cruceros 

• cruceros mejorados (caravella) 

• desarrollo de orientación y posicionamiento, uso de brújulas, reconocimiento de vientos y caudales 

marítimos 

• Bartolomeu Dias: En 1487 llegó al punto más meridional de África, "Cabo de buena esperanza" (espero que 

al evitar África llegarían a la India por mar) 

• 1497-1498: Vasco da Gama es el primer europeo en llegar a la India al saltarse el Cabo de buena esperanza 

• los primeros europeos en llegar a China por mar (1516) y Japón (1543) 

• los portugueses ganaron control comercial sobre el Océano Índico e obtuvieron enormes ganancias 

(principalmente debido al comercio de especias) 

• los portugueses sólo arced una estrecha franja costera en las nuevas áreas y estableció fuertes y asentamientos 

allí, no tratado en el interior del continente, pero negociado; sus medios eran generalmente pacíficos 



Ola 2 - Españoles 

• tardíamente se unió a los descubrimientos en comparación con los portugueses  

• Caminos de Cristóbal Colón: 

• Nacido en Génova, Italia: Cristoforo Colombo 

• apoyado por la Corte Real Española 

• Navegó hacia el oeste desde Europa para llegar a la India (¡figura esférica!) 

• Ruta 1: 1492-1493 

 3 naves (Nina. Pinta, Santa María) 

 Aterrizó en la isla de Guanahani el 12 de octubre de 1492 

 Cuba, Hispaniola; "Indios" (Archipiélago de la India Occidental) 

• tuvo 3 viajes más a la región, pero no sabía que estaba en un nuevo continente 

 blanco: 

o Establecimiento de asentamientos 

o Mapeo de más islas  

o creación de un sistema de fortificación; explotación de oro 

• Murió en desgracia en 1506, creyendo que había encontrado su camino a la India 

• Amerigo Vespucci: Entre 1499 y 1502 visitó la tierra llamada el "Nuevo Mundo" varias veces (hizo cartas, 

diarios, mapas) 

nombrado en su honor América (Tierra de Amerigo) 

• Fernando de Magallanes: En 1519 partió con 5 barcos y 250 hombres para encontrar la ruta marítima al 

oeste de la India;  

o navegante portugués pero ayuda española 

o En 1520 navegó desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico (Estrecho de Magallanes) 

o Magallanes también murió en el camino 

o En 1522, un barco (Victoria) regresó a España con 19 hombres y navegó alrededor de la Tierra por primera 

vez 

Ola 3 - Inglés, Francés, Holandés (No. 16-18) 

• principalmente en el Pacífico, África y América del Norte 

• Cartier (fr.), Tasman (holl.), Cook (ang.), Drake (ang.) 

Invasores 

- los cazatesoros partieron a continentes recién descubiertos 

- Superioridad de los soldados españoles sobre los pueblos indígenas (armas de fuego) 

- los españoles también conquistaron el interior del continente  

- sus métodos eran extremadamente violentos, crueles (conquistadores) 

• Cortez: Conquistador del Imperio Aztic 1519-1522 

• Pizarro: Conquistador del Imperio Inca 1529-1539 

Razones para el éxito de los conquistadores: 

• Divisiones internas de los indios 

• Superioridad de la tecnología militar europea (armas de hierro, armadura, armas de fuego, caballo!) 

• factores espirituales (los indios vieron a sus dioses en los conquistadores) 

• métodos crueles de conquistadores (mentiras, trampas, etc.) 

• El 90% de los indios murieron en el siglo XVI debido a enfermedades introducidas por los europeos y al 

trato cruel 

lección: 6.libro 42-43 o. (corte renacentista) leer, aprender + folleto 

  Mf: 35-36. o. tareas 

  

Sube la imagen del boceto y el libro de trabajo en el folleto al Classroom a las 18.00 horas del Lunes 05.03. 

 

 

Tantárgy: Magyar nyelv 
Téma: A névszókhoz járuló toldalékok  

Osztály: 6.a 

Dátum: 2021. 05.03. 

 



Oldd meg a tesztet a névmásokból! 

A teszt megírása kötelező, a munkádat osztályozom! 

A teszt után írd meg a vázlatot! A füzetedbe dolgozz! 

     53. óra      05.03. 

   A névszókhoz járuló toldalékok 

(1 sor kimarad) 

A toldalékok fajtái: 

1. Képző: 
Megváltoztatja a szó jelentését, gyakran a szófaját is 

Képzők csoportosítása (attól függ, hogy milyen szófajúvá változtatja az alapszót): 

o igeképzők: zöld+ell, dob+ol, só+z 

o főnévképzők: szép+ség, olvas+ás, madar+ász 

o melléknévképzők: arany+os, ujj+nyi, kert+i 

o számnévképzők: harm+adik, öt+öd 

o igenévképzők: úsz+ni, szaladgál+ó, ér+ett, megír+andó, nevet+ve 

2. Jel: 

Módosítja a szó jelentését, de nem változtatja meg teljesen azt. 

A szó szófaja nem változik. 

A képző és a rag között áll. Szófajonként meghatározott módon több is lehet egy szóalakban. 

Névszókhoz járuló jelfajták: 

1. A többes szám jele: -k (ceruzá+k, füzete+k) 

2. Birtokos személyjelek: -m, -d, -a/-e,-ja/-je (ceruzá+m, ceruzá+d, stb.) –unk/ünk, -tok/-tek/-tök, -

uk/-ük, -juk/-jük (füzet+ünk, füzet+etek stb.) 

3. Többesjel: -ék  (Kati + ék, apukám + ék) 

4. Birtokjel: -é (Kati+é) 

5. Birtoktöbbesítő jel: -i, -ai, -ei, -jai, -jei (építő+i, rokon+ai, kert+jei) 

6. A fokjel (általában melléknévhez): 

o a középfok jele: -bb (keves+ebb) 

o a felsőfok jele: leg-+-bb (leg+kedve+sebb) 

o a túlzófok jele: legesleg-+-bb (legesleg+kedves+ebb) 

7. Kiemelőjel (melléknévhez): -ik (fényesebb+ik, nagyobb+ik) 

3. Rag: 

Megmutatja a szó mondatbeli szerepét 

Nem változtatja meg a szó szófaját. 

Lezárja a szóalakot. Csak egy lehet belőle. 

Névszókhoz járuló ragok: 

A tárgy ragja: -t (sütemény+t) 

A birtokos jelző ragja: -nak/-nek (a fiú+nak a labdája) 

Határozóragok: -ban/-ben, -ba/-be, -ból/-ből, -n/-on/-en/-ön, -ra/-re, -ról/-ről, -nál/-nél, -hoz/-hez/-höz, -

tól/-től, -val/-vel, -kor, -an/-en ( szép+en) –ul/-ül (magyar+ul) –lag/-leg (emberi+leg) 

 

Hf:   Tk. 84-85. o.   olvasni tanulni + füzeti vázlat 

  Mf. 113/2.     11114/7.    116/12.   117/3.    

 

A vázlatot és munkafüzetet fényképezd le és töltsd fel a Google Classroomba 05. 03-án hétfőn 18.00 óráig! 

 

 

Lucia, Dylan, Andrés 

 

Resuelve la prueba con los pronombres. 

¡La prueba es obligatoria, califico con clase tu trabajo! 

Después de la prueba, escriba el croquis. Trabaja en tu cuaderno. 

Anota el boceto en húngaro 



     53. óra      05.03. 

    Accesorios a pronables 

(1 fila omitida) 

Tipos de archivos adjuntos: 

1. Entrenador: 

Cambia el significado de la palabra, a menudo incluso su sofá 

Agrupación de entrenadores (depende del tipo de palabra a la que cambies la palabra básica): 

o Verbos 

o Sustantivos 

o Adjetivos 

o Número de nombres 

o sí-entrenadores 

2. Firme: 

Cambia el significado de la palabra, pero no la cambia por completo. 

El sofá de la palabra no cambia. 

Es entre el entrenador y el trapo. Puede haber más de una palabra en una forma de palabra, según lo definido 

por las especies de palabras. 

Tipos de símbolos que contribuyen a los nombres pronables: 

1. El símbolo del número múltiple: -k  

2. Signos personales posesivos: -m, -d, -a/-e,-ja/-je -unk/unk, -case/-tek/-pumpkin, -su/-ük, -juk/ 

3. Signo múltiple 

4. Signo de la propiedad: -é (Kati+é) 

5. Símbolo del suplemento de la finca: -i, -ai, -ei, -jai, -jei  

6. El signo de grado (normalmente para un adjetivo): 

o signo intermedio: -bb  

o Símbolo de nivel superior: la mayoría  

o signo de la exageración: most-+-bb  

7. Resaltador (para adjetivo): -ik 

3. Trapo: 

Muestra el papel de la palabra en una oración 

No cambia el sofá de la palabra. 

Cierra la forma de la palabra. Sólo puede haber uno. 

Trapos a prontags: 

1. El objeto está pegado a: -t  

2. Epíteto del soporte 

3. Anuncios 

 

 

lección: libro p. 84-85. leer para aprender + boceto de folleto 

  Mf. 113/2.     11114/7.    116/12.   117/3.    

 

Fotografía el boceto y el libro de trabajo y súbelo a Google Classroom antes de las 18:00 del lunes a las 05.03. 

 

 

 

Angol 6.a 1 csop    2021. május 3 
 

1. The Present continuous tense. Folyamatos jelen idő. 

 

Mf. 75.oldalon olvasd el a szabályt (2.1, 2.2 ) 

A táblázatot másold le a füzetbe ! 

 

Nézd meg a videókat, akár többször is ! Watch a video. 



https://www.youtube.com/watch?v=z7xA8V5JtbQ&ab_channel=GoEnglish        present continous rules 

https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54&ab_channel=EasyEnglish    present continious practise 

Írj ki néhány példamondatot a videóból fordítással együtt ! Gyakorold a szavak és mondatok kiejtését a videó 

hallgatása közben ! 

 

Házi feladat: Tk. 21.old. 5b. Nézd meg a 21.oldalon 3.f-ban lévő képeket és írj mondatokat folyamatos jelen 

időben példa mondat alapján! Használd az 5.f-ban lévő igéket ! 

 

 

 

Határ idő: május 4. 

 

6.a Angol – 2. csoport_______________________________________ 
május 3. hétfő 

Az óra témája: Gyakorlás, ismétlés 

 

Kedves Tanuló! 
Online óra: hétfő 11:00  
Ha nem tudsz csatlakozni, az alábbi feladatokat kell megoldanod. 
Mátol ismételjük a 6. fejezetet (Unit 6). A témazáró május 12-én lesz az iskolában. 
 
A füzetedbe dolgozz!  
   Lesson 82   03/05 
1. Munkafüzet 80-81. oldal: Olvasd át a nyelvtani magyarázatokat! 
2. Tankönyv 74. oldal 1.a feladat:  
 Írd le a füzetbe, mit csinálnak a gyerekek a képeken! Vigyázz: folyamatos jelen időben!  

pl. 1. kép: Mark and Dominic are playing football. 

3. Írd le tagadó formában az 1.a feladat mondatait! 

 pl. 1. kép: Mark and Dominic aren’t playing football. 

4. Tankönyv 74. oldal 2. feladat:  

 Döntsd el: Egyszerű vagy folyamatos jelen idő! Írd be a zárójelben lévő igéket a mondatba! 
 
Visszaküldés: füzet –még ma, HÉTFŐ - Classroom vagy kgabriella@vmaibp.hu  
Jó gyakorlást! 
Gabi néni 
 
¡Querido estudiante! 
Online lesson: Lunes 11:00 
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! 
   Lesson 82   03/05 
1. Libro de trabajo (munkafüzet) 80-81. página: ¡Lee las explicaciones gramaticales! 
2. Libro de texto (tankönyv) Página 74 Tarea 1a: 

Escriba en el folleto lo que hacen los niños en las imágenes. Cuidado: ¡continuo en el tiempo presente! 
p.ej. Imagen 1: Mark and Dominic are playing football. 

3. Escribe las oraciones del problema 1.a en forma negativa. 

p.ej. Imagen 1: Mark and Dominic aren’t playing football. 
4. Libro de texto Página 74 Tarea 2: 

Decidir: ¡Tiempo presente simple o continuo! Escribe los verbos entre paréntesis en la oración. 
 
Regreso: folleto (füzet) - hoy, LUNES - Classroom o kgabriella@vmaibp.hu  
¡Buena práctica! 
Gabi néni 

https://www.youtube.com/watch?v=z7xA8V5JtbQ&ab_channel=GoEnglish
https://www.youtube.com/watch?v=UdEasleUc54&ab_channel=EasyEnglish
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu

