
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 7.a  

Az óra témája: Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel - Resolviendo desigualdades con equilibrio - Solving inequalities with equilibrium 

Időpont: 05.05. szerda 

11:00-kor csatlakozzatok az online órához!  

Órai munka - Trabajo por horas - Hourly work: (60 pont)  

Munkafüzet 100. oldal 1., 2., 3. a) b), 4. a) b) 

Oldjátok meg a feladatokat! A 60 pont akkor jár, ha részt vettél az online órán.  

¡Resuelve las tareas! Se otorgan 60 puntos si participó en la clase en línea.  

Solve the tasks! 60 points are awarded if you participated in the online class. 

 

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! 

Házi feladat (18 pont)- Tarea - Homework:  

Munkafüzet 100. oldal 3. c) d), 4. c) 

Videók: Ha nem értetted az órát, nézd meg ezeket a videókat! 

https://www.youtube.com/watch?v=RXhkdxOPGb4 (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=7d-O3ocYBwc (magyar) 

https://www.youtube.com/watch?v=CkVXbU-PNRs (español) desigualdades 

https://www.youtube.com/watch?v=GBv04l6z-xA (english) 

https://www.youtube.com/watch?v=ONuIIvgkE3c (english) inequalities 

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

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010702_1__teljes.pdf 
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https://www.youtube.com/watch?v=7d-O3ocYBwc%20
https://www.youtube.com/watch?v=CkVXbU-PNRs%20
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Órai munka 

2021.05.05.                                                                Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel  

Resolviendo desigualdades con equilibrio - Solving inequalities with equilibrium 

Munkafüzet 100. oldal 

1. Végezd el a kijelölt műveleteket az egyenlőtlenségekkel és figyeld meg, változik-e vagy nem a relációsjel iránya!  

Húzd ki színessel azokat, ahol megfordult a relációs jel iránya! 

Realice las operaciones seleccionadas en las desigualdades y observe si cambia o no la dirección de la señal relacional.  

Extraiga en color aquellos en los que se invierte la dirección de la señal relacional. 

Perform the selected operations on the inequalities and observe whether or not the direction of the relational signal changes.  

Extract in color those in which the direction of the relational signal is reversed. 

a) 5 > 3 /+4  b) −5 < −4 /+2  

 

 

  

 

 

c) 8 > 6 /−4  d) −7 > −9 /−2  

 

 

  

 

 

e) 8 > 6 /· 3  f) 8 < 10 /· (−2)  

 

 

  

 

 

g) −3 < −2 /· (−3)  h) 4 < 6 /: 5  

 

 

  

 

 

i) −7 < −5 /: (−2)  j) −2 < 3 /· 2  

 

 

  

 

 

 

  



2. Egészítsd ki a mondatokat! 

a) Egyenlőtlenségek pozitív számmal történő szorzásakor ______________________ a relációs jel iránya.  

b) Ha egy egyenlőtlenség mindkét oldalához hozzáadunk egy számot akkor _____________________ a relációs jel iránya.  

c) Egyenlőtlenség pozitív számmal történő osztásakor _______________________ a relációs jel iránya.  

d) Ha egy egyenlőtlenséget negatív számmal osztunk, akkor _____________________ a relációs jel iránya. 

¡Complete las oraciones! 

a) Al multiplicar desigualdades por un número positivo, la dirección de la señal relacional ............................................................ 

b) Si sumamos un número a ambos lados de una desigualdad, entonces la dirección de la señal relacional ..................................... 

c) Al dividir una desigualdad por un número positivo, entonces la dirección de la señal relacional ................................................ 

d) Si dividimos una desigualdad por un número negativo, entonces la dirección de la relación de señal ......................................... 

Complete the sentences!  

a) When multiplying inequalities by a positive number the direction of the relational signal ..........................................................  

b) If we add a number to both sides of an inequality, then  the direction of the relational signal .....................................................  

c) By dividing an inequality by a positive number, then the direction of the relational signal  ......................................................... 

d) If we divide an inequality by a negative number, then the direction of the signal relation ............................................................ 

3. Oldd meg az alábbi egyenlőtlenségeket a természetes számok halmazán!   

3. Resuelve las siguientes desigualdades en el conjunto de números naturales.   

3. Solve the following inequalities in the set of natural numbers.  

  

a) 3x + 8  > 5x  /−𝟑𝒙 

 

     

     

      

      

   



      

b) 4x – 3x  

< 

7 + 5x /ö. 𝒗. 

 

 

c) 5x − 20 > 6x – 25 /−𝟓𝒙 

 

     

     

      

      

      

d) 3x + 6 ≥ 4x – 14 /−𝟑𝒙 

 

     

     

      

  

 

 

 

   

A füzetbe írjátok a megoldást! - ¡Escriba la solución en el libro de ejercicios!- Write the solution on the execise book! 

4. Oldd meg az alábbi egyenlőtlenségeket és ábrázold a megoldásokat számegyenesen! 

4. Resuelve las siguientes desigualdades y marca las soluciones en una recta numérica. 

4. Solve the following inequalities and mark the solutions on a number line. 

 

 

 

 
   

   
   

   



 

a) 𝟑(𝟐𝒙 − 𝟏) − 𝟐 < 𝟏 − 𝟒(𝒙 − 𝟏) /( ) 𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

      

      

      

  

 

 

  

  

 Ell.: 𝐥𝐞𝐠𝐲𝐞𝐧 𝒙 =   

 B.o.: 𝟑 · (𝟐𝒙 − 𝟏) − 𝟐 =  
 

 J.o.: 𝟏 − 𝟒 · (𝒙 − 𝟏) =  

 

 

b) 𝟐𝒙 − 𝟏𝟔 + 𝟑(𝟐𝒙 − 𝟑) ≥ 𝟔(𝟐 − 𝒙) /( ) 𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

      

      

 

 

  

  

 Ell.: 𝐥𝐞𝐠𝐲𝐞𝐧 𝒙 =   

 B.o.: 𝟐 · 𝒙 − 𝟏𝟔 + 𝟑 · (𝟐 · 𝒙 − 𝟑) =  
 

 J.o.: 𝟔 · (𝟐 − 𝒙) =  

 
   

 
   



 

 

c) 𝟐(𝟑𝒙 − 𝟐) + 𝟕(𝟐𝒙 − 𝟖) > 𝟒(𝒙 − 𝟔) − 𝟖(𝟓 − 𝟐𝒙)
+ 𝟒 

/( ) 𝐟𝐞𝐥𝐛𝐨𝐧𝐭á𝐬  

      

 

 

  

  

 Ell.: 𝐥𝐞𝐠𝐲𝐞𝐧 𝒙 =   

 B.o.: 𝟐 · (𝟑 · 𝒙 − 𝟐) + 𝟕 · (𝟐 · 𝒙 − 𝟖) =  
 

 J.o.: 𝟒 · (𝒙 − 𝟔) − 𝟖 · (𝟓 − 𝟐 · 𝒙) + 𝟒 =  

 

 

Osztály: 7.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Arany János: Tetemre hívás 

1.  ma feldolgozásra kerülő balladát a könyvetekben nem találjátok meg. Kattintsatok az alábbi linkre, és olvassátok el Arany János: Tetemre hívás című 

balladáját! 

 
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/arany-janos-B084/1877-1882-BA47/tetemre-hivas-BBD1/ 

  

2. Miután elolvastátok, nézzétek és hallgassátok is meg! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-hHciaybmXI 

 

3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe a következő vázlatot! 

 

Arany János: Tetemre hívás 

 

1. Keletkezése: 1877. október 27. 

 
   

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/arany-janos-B084/1877-1882-BA47/tetemre-hivas-BBD1/
https://www.youtube.com/watch?v=-hHciaybmXI


          a Kapcsos könyvbe jegyezte be 

2. Műfaja: ballada 

3. Témája: bűn- és bűnhődés kapcsolata 

4. Alapja egy középkori istenítélet: az a hit, hogy a halott sebe újra vérezni kezd a gyilkosa jelenlétében. Ezért abban az időben ha valakit 

meggyilkoltak, és nem lehetett tudni, ki volt a tettes, akkor minden gyanúsítottat odahívtak a holttesthez. Amikor a gyilkos jelent meg, akkor a 

halott testén lévő sem magától vérezni kezdett. 

5. A balladában a halva talált Bárci Benő apja mindenkit megidéz a fia holttestéhez. Végül kiderül, hogy az a bűnös, akire a legkevésbé 

gyanakodtak: a fiú menyasszonya, Kund Abigél. Egy könnyelmű, kacér enyelgés vezetett a tragédiához. A fiú miatta lett öngyilkos. Ő csak 

játszadozott vele, a fiú viszont szerelmes volt belé. 

6. A bűnös büntetése: a megtébolyodás (nevető őrültségben tör felszínre) 

7. A ballada utóélete: készült belőle opera, némafilm, rövidfilm 

        húsz nyelvre fordították le 

 

4. Nézzétek meg a ballada modern feldolgozását egy rövidfilmben! 

 

https://film.indavideo.hu/video/f_tetemre  

 

 

 

Clase: 7.a 

Asunto: literatura húngara 

Tema: János Arany: Tetemre hívás (Llamada al cadáver) 

1. La balada que se está procesando hoy no se encontrará en los libros. Haga clic en el enlace de abajo y lea la balada de János Arany: Calling the Carcass! 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/arany-janos-B084/1877-1882-BA47/tetemre-hivas-BBD1/  

2. Después de leer, ¡mire y escuche! 

https://www.youtube.com/watch?v=-hHciaybmXI  

3. Copie el siguiente dibujo en el folleto de literatura. 

Arany János: Tetemre hívás 

 

Keletkezése: 1877. október 27. a Kapcsos könyvbe jegyezte be 

Műfaja: ballada 

Témája: bűn- és bűnhődés kapcsolata 

Alapja egy középkori istenítélet: az a hit, hogy a halott sebe újra vérezni kezd a gyilkosa jelenlétében. Ezért abban az időben ha valakit meggyilkoltak, 

és nem lehetett tudni, ki volt a tettes, akkor minden gyanúsítottat odahívtak a holttesthez. Amikor a gyilkos jelent meg, akkor a halott testén lévő sem 

magától vérezni kezdett. 

https://film.indavideo.hu/video/f_tetemre
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/arany-janos-B084/1877-1882-BA47/tetemre-hivas-BBD1/
https://www.youtube.com/watch?v=-hHciaybmXI


A balladában a halva talált Bárci Benő apja mindenkit megidéz a fia holttestéhez. Végül kiderül, hogy az a bűnös, akire a legkevésbé gyanakodtak: a fiú 

menyasszonya, Kund Abigél. Egy könnyelmű, kacér enyelgés vezetett a tragédiához. A fiú miatta lett öngyilkos. Ő csak játszadozott vele, a fiú viszont 

szerelmes volt belé. 

A bűnös büntetése: a megtébolyodás (nevető őrültségben tör felszínre) 

A ballada utóélete: készült belőle opera, némafilm, rövidfilm, húsz nyelvre fordították le 

 

4. ¡Mira el procesamiento moderno de la balada en un cortometraje! 

https://film.indavideo.hu/video/f_tetemre  

 

 

 

Class: 7.a 

Subject: Hungarian literature 

Topic: János Arany: Tetemre hívás  (Call to the corpse) 

1. the ballad that is being processed today will not be found in the books. Click on the link below and read János Arany's ballad: Calling the Carcass! 

https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/arany-janos-B084/1877-1882-BA47/tetemre-hivas-BBD1/   

2. After reading, watch and listen! 

https://www.youtube.com/watch?v=-hHciaybmXI  

3. Copy the following sketch into the literature booklet. 

Arany János: Tetemre hívás 

 

Keletkezése: 1877. október 27. a Kapcsos könyvbe jegyezte be 

Műfaja: ballada 

Témája: bűn- és bűnhődés kapcsolata 

Alapja egy középkori istenítélet: az a hit, hogy a halott sebe újra vérezni kezd a gyilkosa jelenlétében. Ezért abban az időben ha valakit meggyilkoltak, 

és nem lehetett tudni, ki volt a tettes, akkor minden gyanúsítottat odahívtak a holttesthez. Amikor a gyilkos jelent meg, akkor a halott testén lévő sem 

magától vérezni kezdett. 

A balladában a halva talált Bárci Benő apja mindenkit megidéz a fia holttestéhez. Végül kiderül, hogy az a bűnös, akire a legkevésbé gyanakodtak: a fiú 

menyasszonya, Kund Abigél. Egy könnyelmű, kacér enyelgés vezetett a tragédiához. A fiú miatta lett öngyilkos. Ő csak játszadozott vele, a fiú viszont 

szerelmes volt belé. 

A bűnös büntetése: a megtébolyodás (nevető őrültségben tör felszínre) 

A ballada utóélete: készült belőle opera, némafilm, rövidfilm, húsz nyelvre fordították le 

4. Watch the modern processing of the ballad in a short film! 

https://film.indavideo.hu/video/f_tetemre  

https://film.indavideo.hu/video/f_tetemre
https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/arany-janos-B084/1877-1882-BA47/tetemre-hivas-BBD1/
https://www.youtube.com/watch?v=-hHciaybmXI
https://film.indavideo.hu/video/f_tetemre


 
 

7.a   FÖLDRAJZ          
május 5. szerda 

Óra témája: Témazáró feladatsor 

 

Kedves Tanuló! 

A mai órán, május 5-én, szerdán, 8-18 óra között: témazáró dolgozatot kell írnod. 

A témazáró feladatsort Classroomban és Krétában csatolom. 

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

Határidő: ma, MÁJUS 5. szerda 18:00 

Jó munkát kívánok! 

Gabi néni 

 

Querido estudiante, 

Hoy, miércoles 5 de mayo, de 8 a.m. a 6 p.m .: Debes redactar una final tesis. 

Adjunto la prueba final en el Classroom y Kréta. 

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

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

Gabi néni 

 

Dear Student, 

Today, Wednesday, May 5, from 8 am to 6 pm: you have ti write final test. 

I attach the final test in the Classroom and Kréta. 

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 5 
 

1. Comparative and superlative adjectives.. 

 

Nézd meg a videót, akár többször is ! Watch a video.Write down some examples from the video. 

https://www.youtube.com/watch?v=ylbBI-ik7eU&ab_channel=M%C3%B3nicaGloor comperatives superlatives the best pizza 

Ha van hiányzó feladat, pótold be ! Tanuld meg az előző órák új szavait ! 

mailto:kgabriella@vmaibp.hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
mailto:kgabriella@vmaibp.hu
https://www.youtube.com/watch?v=ylbBI-ik7eU&ab_channel=M%C3%B3nicaGloor


Do the tasks you haven’t done yet. Learn the words. 

 

Házi feladat: Mf. 46.old.3., 47.old.5., 6. 

 

Határ idő: május 10. 

 

Don’t send your answers back  in case we meet on 10 May.  
 

Angol 7.a – 2 csoport     2021.május 5. 

 

1. Pótold be az előző leckékből hiányzó feladatokat ! Tanuld meg az alábbi szavakat ! 

Ha még nem írtad ki a szótárfüzetbe, írd ki, a fordítással együtt ! 

           Figyelem:    május 10.én szódolgozat ! 

Vocabulary: 

a tramp    stone   pocket    almost 

knock ont he door  soup   take (took) out   I can find 

anything   I need   after a while   cellar 

a lot of    fetch   taste    cupboard 

mean woman   saucepan  vegetables   bottle 

Go away !   put   It’s a pity   knife 

magic    cooker   bring (brought)   fork 

spoon    delicious  pick up    slice 

cut 

 

Learn the words.  A szavakat tanuld meg ! 

 

Határ idő: május 10.   Day of appearance: 10th May. 
 

 

INFORMATIKA 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 

File:   05 05 info7a2 GCR 



Tantárgy: informatika 

Téma:  Házi dolgozat: mélységélesség 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Az elmúlt alkalommal a digitális fényképezés kulissza titkaiba tekintettünk be. 

Mutattam példákat is, hogyan lehet ábrázolni látványosan a mélységélességet. 

A mai házidolgozatnak is a mélységélesség lesz a témája. 

 

A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
 

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzM0NzA0ODI5MjMw/details 

Házi feladat: 

A képeket töltsétek fel a Classroomba! 

MUNKÁTOKAT TÉMAZÁRÓ JEGGYEL ÉRTÉKELEM! 

Határidő:  2021.05.07. 

Jó munkát! 

Zsolt bácsi 

 

Technika 

Email küldése esetén kérlek, tüntesd fel a tárgy mezőben a nevedet, osztályodat, esetleg csoportodat (pl.: Gipsz Jakab, 7a.2)! 

 
File:   05 05 technika 7a 

Tantárgy: Technika 

Téma:  Rendszerezés 

 

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDE2/a/MzM0NzA0ODI5MjMw/details


Kedves Gyerekek! 

 

A túlélő show-nak ezzel a végére értünk. 

A mai órán visszatekintünk az elmúlt időszak történéseire. 

 

További információkat a Classroom felületén találtok az alábbi linken: 

 

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDcw/a/MzM0NzAyNzI5MzU1/details 

 

 

Házi feladat: 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.05.07. 

 

MUNKÁITOKAT EGY TÉMAZÁRÓ JEGGYEL ÉRTÉKELEM. 

 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Biológia 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Hétfőn (10-én) dolgozatot írunk!! Mindenki tanuljon!! Amit a füzetben leírtunk az elég lesz! 

¡¡Escribiremos una disertación el lunes (10)!! ¡¡Todos aprendan !!¡El boceto descrito hay que aprenderlo! 

We are writing a test on Monday (10th)!! Everyone learn!! Enough of what we described in the booklet! 

 

Üdv: Andi néni 

 

 

Házi Feladat: 

https://classroom.google.com/c/MjMwNDI5ODc5MDcw/a/MzM0NzAyNzI5MzU1/details


Tk: 64-74. oldal olvasása!!+vázlat TANULÁSA! 

Annyi még a feladatotok, hogy a füzetbe beírjátok a következőket: 

 

45. óra 

Ismétlés 
 

1. A mediterrán-szubtrópusi tájak élővilága 

2. A mérsékelt övi lombhullató erdők növényvilága 

3. A mérsékelt övi lombhullató erdők: Az állatvilág 

 

A vázlat határideje: május 10. 

 

JÓ TANULÁST! 
 


