
Tantárgy: matematika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Javító felmérő: egyenletek 

Időpont: 05.04. kedd 

 

Órai munka - Trabajo por horas - Hourly work:  

 

Oldjátok meg a feladatokat! - ¡Resuelve las tareas! - Solve the tasks! 

 

A felmérő kezdete: 10:00  

El comienzo de la encuesta - The beginning of the survey:  

Leadási határidő: 11:00 

Fecha límite de presentación - Submission deadline 

 

Ha kész, fotózzátok le és küldjétek vissza!  

Cuando haya terminado, tome una foto y envíela de regreso.  

When you're done, take a photo and send it back! 

 

Aki 12 óra után küldi vissza, annak marad a régi osztályzata. 

Quien lo devuelva después de 12 horas conservará la calificación anterior. 

Whoever returns it after 12 hours will retain the previous grade. 

 

Értékelés: 

5: 25-28 pont 

4: 21-24 pont 

3: 14-20 pont 

2: 9-13 pont 

1: 0-8 pont 

 

Házi feladat - Tarea - Homework: nincs 

 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010701_1__teljes.pdf  

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010702_1__teljes.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010701_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010702_1__teljes.pdf


TÖRTÉNELEM     

Sziasztok! 

A mai feladat az lenne, hogy olvassátok el a tankönyv 152-155.oldalán lévő leckét ( Az első 

reformországgyűlés címűt), beleértve a kiegészítő  olvasmányt is a végén. Ezután pedig 

másoljátok le a vázlatot és tanuljátok meg! 

Határidő: 05.07. 

Íme a megtanulandó vázlat: 

Az első reformországgyűlés 

(1832-1836) 

 

I. Reformországgyűlések főbb kérdései 

 1.  jobbágykérdés: úrbéri terhek rendezése, jobbágyok felszabadítása 

    ↓                               ↓ 

    örökváltsággal                     örökváltság nélkül 

↓                  ↓ 

     önkéntes         kötelező 

 önkéntes örökváltság: ha a földesúr beleegyezik és a jobbágy képes megváltani  

    önmagát. A jobbágy a váltság kifizetésével megszerezheti a 

    használatában lévő föld tulajdonjogát. Így nem kell tovább 

    fizesse az úrbéri terheket. 

 kötelező örökváltság: állami kártalanítással a földesuraknak 

 

 2. Nyelvi kérdés 

  Magyar nyelv hivatalossá tételével kapcsolatos viták. Végső döntés: 1844.  

  Ekkor lett az ország hivatalos nyelve, tehát az államnyelv a magyar    

  (közigazgatás, ügyintézés, iskolai oktatás magyarul zajlott). 

II. Reformkor legjelentősebb képviselői 

 Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Deák Ferenc 

 



7.a   FÖLDRAJZ          
május 4. kedd 

Óra témája: Amerika összefoglalás 

 

Kedves Tanuló! 

A mai órán összefoglaljuk, amit az V. fejezetben Amerika földrajzáról tanultunk. 

Oldd meg a következő feladatokat!  

1. Amerika helyzete: https://wordwall.net/hu/resource/522011/tanak-f%C3%B6ldrajz-amerika  

2. Amerika tájai: https://wordwall.net/hu/resource/1529530/f%c3%b6ldrajz/amerika-

t%c3%a1jai  

3. Tankönyv 156. oldal - a füzetedben dolgozz (39. óra: Összefoglalás)!  

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/fejezet_05_osszefoglalas 

2. feladat: Párosító 

5. feladat: Honnan jöttek? 

4. USA: https://learningapps.org/6814568  

5. Latin-Amerika: https://learningapps.org/9703053  

Figyelem!  
A következő órán, holnap, május 5-én, szerdán, 8-18 óra között: témazáró dolgozat 

Visszaküldés: Classroomban vagy e-mailben: kgabriella@vmaibp.hu  

Határidő: aznap MÁJUS 5. szerda 18:00 

Jó munkát kívánok! 

Gabi néni 

 

 

Querido estudiante, 

Esta lección resume lo que aprendimos en el Capítulo V sobre la geografía de América. 

Realice los siguientes ejercicios. 

1. La situación de América: https://wordwall.net/en/resource/522011/tanak-f%C3%B6ldrajz-

amerika  

2. Paisajes de América: https://wordwall.net/en/resource/1529530/f%c3%b6ldrajz/amerika-

t%c3%a1jai  

3. Libro de texto) Página 156 - ¡trabaje en su libro de ejercicios (Lección 39: Resumen)! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/fejezet_05_osszefoglalas 

Tarea 2: Emparejamiento 

Tarea 5: ¿De dónde vienen? 

4. Estados Unidos: https://learningapps.org/6814568  

5. América Latina: https://learningapps.org/9703053  

¡Atención! 

En la próxima lección, mañana miércoles 5 de mayo, de 8 a 18 h: prueba final test 

Enviar de vuelta: En el aula o por correo electrónico: kgabriella@vmaibp.hu  

Fecha límite: miércoles 5 de mayo, 6 p.m. 

Gabi néni 

 

 

Dear Student, 

This lesson summarizes what we learned in Chapter V about the geography of America. 

Do the following exercises. 

1. The situation of America:  

https://wordwall.net/en/resource/522011/tanak-f%C3%B6ldrajz-amerika  

2. Landscapes of America:  
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https://wordwall.net/hu/resource/1529530/f%c3%b6ldrajz/amerika-t%c3%a1jai  

3. Textbook Tankönyv) Page 156 - work in your exercise book (Lesson 39: Summary)! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/fejezet_05_osszefoglalas 

Task 2: Matching 

Task 5: Where did they come from? 

4. USA: https://learningapps.org/6814568  

5. Latin America: https://learningapps.org/9703053  

Attention! 

In the next lesson, tomorrow, Wednesday, May 5, from 8 am to 6 pm: final test 

Send back: In the classroom or by e-mail: kgabriella@vmaibp.hu  

Deadline: Wednesday, MAY 5, 6 p.m. 

Gabi néni 

 

Angol 7.a 1 csop     2021. május 4 

 
1.Write down the new (unknown)  words in your vocabulary and translate them.Írd le az 

alábbi szavakat és kifejezéseket a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

1. south – east 

2. north – west 

3. however 

4. crowded 

5. flat 

6. hilly 

              2. Read the text on page 58 in your students book (ex. 3 a) and do ex.3b. Tk. 58.old. 

3a., b. 

               3. Stujdents book page 59 ex 6.(a., b) You can compare a town and a village instead 

of parts       of the country if it’s easier for you. Összehasonlíthatsz egy várost és egy falút ország 

részek helyett, ha ez könnyebb. A mondatokban melléknév közép fokát kell használni és 

than ! You have to use the comparative degree and than in your sentences ! 
Example: Summer is hotter than spring. 

Házi feladat : Tk. 59.old. 7.f. 

 

Határidő : május 5. 

 

Angol 7.a 2csop –      2021.május 04. 

 

 
1. Mik ezek a szavak ? Fejtsd meg az anagrammát ! A szavakat írd le a füzetbe fordítással 

együtt! A szavak „Stone soup” szövegben találhatóak ! Guess what these words are ! Write 

and translate them.You can find the words in „Stone soup”. 

 

1. pmtar 

2. aenm 

3. tewra 

https://wordwall.net/hu/resource/1529530/f%c3%b6ldrajz/amerika-t%c3%a1jai
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_7/fejezet_05_osszefoglalas
https://learningapps.org/6814568
https://learningapps.org/9703053
mailto:kgabriella@vmaibp.hu


4. esont 

5. gmaci 

6. psuo 

7. lats 

8. ppeepr 

9. ablvetgees 

10. aemt 

11. dreba 

12. liideusco 

13. llacer 

14. oospn 

15. fekni 

Tk. 46.old. 1.f. Olvasd el a szöveget újra és válaszolj a kérdésekre !  
1. Who came to the old woman’s house ? 

2. Who was mean ? 

3. What did the tramp have ? 

4. What did he want to cook ? 

5. What vegetables did he need ? 

6. What kind of meat did the old woman bring ? 

7. Where did the tramp put all the ingredients (hozzávalók) ? 

8. What did they drink ? 

9. What did the old woman keep in her cupboard ? 

10. What did the old woman say when she tried the soup ? 

Az új szavakat tanuld meg ! 

 A kérdést és a választ írd le a füzetbe ! Write down the questions and the answers. 

 

Házi feladat: A „Stone soup” szövegból írd ki az összes hozzávalókat  (étel, ital, zöldség, 

fűszer). Write down all the food and drinks mentioned int he text. 

Határidő: május 5. 

 

ETIKA 

Osztály: 7.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

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 

 

 

 

INFORMATIKA 

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

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

 
File:   05 04 info 7a2 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Kép digitalizálás 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A fényképek elkészítésének alapvető lépése a digitalizálás. 

Tekintsük át ennek lényegét! 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok 
megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzMyNjUwNTUwODQz/det

ails 

 

Házi feladat: 

Készítsetek fényképet, nagyítsátok fel úgy, hogy a pixelek láthatóvá váljanak! 
Ezt mentsétek el és töltsétek fel a Classroomba! 
 
 
Határidő:  2021.05.06. 

Jó munkát! 

Zsolt bácsi 

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzMyNjUwNTUwODQz/details
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