
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Keressünk összefüggéseket! 

Időpont: 05.04. kedd 

Feladat: 

9:00 órakor csatlakozzatok az online órához!  

 

Órai munka: (60 pont)  

Munkafüzet 124. oldal 1., 2., 3., 125 oldal 4. 5., 126. oldal 6. feladat 

Oldjátok meg a feladatokat a munkafüzetetekben! 

 

Házi feladat (14 pont):  

Tankönyv 179. oldal 1., 3. és 5. feladat  

A füzetedben dolgozz! Ha kész fotózzátok le és küldjétek vissza! 

 

Jó munkát!  

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf  

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-503010802_1__teljes.pdf


Munkafüzet 124. oldal 1., 2., 3., 125 oldal 4. 5., 126. oldal 6. feladat 

1. Mi a közös bennük? Segítségképp megadtuk, hány betűből áll a keresett szó! 

 

 

  



2. Keresd meg a szabályt, és írd a háromszögekbe a hiányzó számokat! 

 

 

3.  Keresd a szabályt, és írd a sorozat folytatását az üres ábrákba! 

 

  



4. Állítsd sorrendbe az alábbi képeket! 

 

  



5. Fogalmazz meg két lehetséges szabályt, és add meg a sorozatok hiányzó elemeit! 

a) 2, 4, 8, 10, 14, ..., ... , ... vagy 2, 4, 8, 10, 14, ..., ..., ... 

1. szabály: ................................................................................................................................. 

2. szabály: ................................................................................................................................. 

b) 1, ..., 25, ..., 625, ... vagy 1, ..., 25, ..., 625, ... 

1. szabály: ................................................................................................................................. 

2. szabály: ................................................................................................................................. 

c) ..., 8, ..., 64, ..., 216 vagy ..., 8, ..., 64, ..., 216 

1. szabály: ................................................................................................................................. 

2. szabály: ................................................................................................................................  

 

6. A méhek szabályos hatszög alakú sejteket, azaz lépet építenek méhviaszból, az ábrán 

látható módon.  

a) Rajzold meg, hogy néz ki a négykörös lép! Számold meg, hány sejtből áll! 

.......................................................................... 

b) Hány sejtet építenek hozzá a léphez a méhek az ötödik körben? 

.................................................................................................................................................. 

c) Számold ki, elegendő-e 200 sejt egy hatkörös lép felépítéséhez! ................................................................................................................................................ 

  



Házi feladat (14 pont): tankönyv 179. oldal 1., 3. és 5. feladat  

 

 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Radnóti Miklós: Hetedik ecloga - feldolgozás 

 

1. Oldjátok meg a következő feladatokat! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_012     (Az ekloga és Radnóti című feladatot kellene megkeresni és megoldani) 

https://learningapps.org/watch?v=p7mfoiam320  

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_8/lecke_01_012
https://learningapps.org/watch?v=p7mfoiam320


https://learningapps.org/watch?v=p2x816xp520  

 

2. Másoljátok le az irodalomfüzetbe és töltsétek ki a következő táblázatot! 

 

Személyes jellemzők Általános jellemzők 

fekszem a deszkán 

 

 

 

 

 

 

 

rémhírek és férgek közt él itt… 

 

Mitől válik személyessé és mitől általános érvényűvé a vers? Gyűjtsétek ki a versből a különböző szavakat, kifejezéseket a megfelelő helyre! Segítségként beírtam 

egy-egy kifejezést. 

 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 
Téma: Radnóti Miklós: Erőltetett menet 

 

3. Nyissátok ki a tankönyvet a 114. oldalon, és olvassátok el az Erőltetett menet című verset! 

4. Hallgassátok meg a verset! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YEt0NHXN8_4 

 

5. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a vers elemzését! 

 

Radnóti Miklós: Erőltetett menet 

 

1. Keletkezése: 1944 tavaszán Radnóti újra munkaszolgálatos lett. 1944 őszén a Bor melletti Lager Heidenauból indították utolsó útjára, miután a tábort 

felszámolták a szovjet hadsereg közeledése miatt. Az út során született meg a vers. 

https://learningapps.org/watch?v=p2x816xp520
https://www.youtube.com/watch?v=YEt0NHXN8_4


2. Címértelmezés: Az erőltetett menet katonai műszó. Az erőltetett menetben haladó katonák napi 50-60 km-t tesznek meg. A munkaszolgálatosokat 

megfelelő ellátás nélkül a végkimerülésig hajtották.   

3. Versforma:  

- a sorközépi metszetet kiemeli az íráskép: hosszabb szóközökkel választja el a sorokat 

- szemléletesen támasztja alá a költemény tartalmát: 

a) felidézi a fehéren kígyózó országutat, amelyen a foglyok haladnak 

b) megzökkenti a sorok ritmusát is, ugyanúgy, ahogy az elcsigázott emberek haladásának ritmusa is megtörik ahogy botladoznak, térdre rogynak 

4. Szerkezet: 

1-10. sor: az erőltetett menet egy pillanata, amikor néhány rab erejét vesztve  

     kibukik a sorból 

11-19. sor: látomás: az elcsigázott ember az idillnek megélt múltba menekül  

        (otthon, feleség) 

20. sor: Radnóti, aki a földre került, az ő lelki tusáját írja le a vers 

   tovább megy-e vagy meg akar halni; a válasz: élni akar 

5. Költői eszközök: ellentétes képek sora a háború borzalmairól és az otthon biztonságáról 

6. Összegzés:  vers négy mondatból áll, amelyek egy egész drámát beszélnek el. Az elcsigázottságtól a reményvesztettségen át az újra megtalált hiten 

keresztül az éln akarásig jut el a költő. 

 

6. Oldjátok meg az alábbi linken tanálható feladatot! 

https://wordwall.net/hu/resource/11166450/irodalom/er%c5%91ltetett-menet  

 

Házi feladat: Megtanulni az elemzést! Írásbeli: Gyűjtsétek ki két egymással szemben álló oszlopba a rabság borzalmait és az otthon boldogságát megjelenítő 

szavakat, kifejezéseket! 

 

 

INFORMATIKA 

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

 
File:   05 04 info 8a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Témazáró: Média 

 

https://wordwall.net/hu/resource/11166450/irodalom/er%c5%91ltetett-menet


Kedves Gyerekek! 

 

Az elmúlt órákon megtekintettük és megtanultuk a filmkészítés különböző fázisait. 

Itt az ideje, hogy mind erről számot is adjatok! 

 
A további tudnivalókat a Google Classroom oldalán olvashatjátok, amelyet innen tudtok megnyitni: 
https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzMyNjY0NjY4NjE2/details 

 

Házi feladat: 

A megadott szempontoknak megfelelően fejezzétek be filmeteket és a kész munkát tegyétek fel a Classroomra! 
A műveket egy témazáró jeggyel fogom leosztályozni. 
 
 
Határidő:  2021.05.06. 

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 04 technika 8a 

Tantárgy: Technika 

Téma:  Szatmári tejfölös lecsó 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai napon egy jól ismert étel egyik tájegységi változatát készítjük el! 

További információkat a Classroom felületén találtok az alábbi linken: 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzMyNjY0NjY4NjE2/details


 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwODUw/a/MzM0MjY1NTM4MzA5/details 

 

Házi feladat: 

Válaszolj a következő kérdésekre: 

1 Mi a paradicsom? Zöldség? Gyümölcs? 

2 Mennyi hagymát használtam fel a lecsó elkészítéséhez? 

 

A házi feladatot a Classroomba kérem! 

Határidő: 2021.04.30. 

 

Jó munkát és maradj otthon! 

Zsolt bácsi 

 

Etika 

Osztály: 8.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 

 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwODUw/a/MzM0MjY1NTM4MzA5/details


Testnevelés 

A mai feladat csupán 5 gyakorlatból áll (és még az 

angolt is gyakorolhatod). Természetesen végezd el a 

feladatokat, de annyiszor csináld végig (1-5. gyakorlat), 

ahányszor sikerül! 

Az 5 feladat elvégzésére szükséges időt kérem 

visszaküldeni, valamint azt, hogy hányszor tudtad 

megismételni. 

La tarea de hoy consta de solo 5 ejercicios (e incluso 

puedes practicar inglés). Completa las tareas, por 

supuesto, ¡pero hazlo tantas veces como puedas 

(Ejercicios 1-5) tantas veces como puedas! 

Devuelva el tiempo necesario para completar las 5 

tareas y cuántas veces pudo repetirlas. 

 
 

 

Küldd vissza a kért számokat!      

¡Devuelva los números solicitados! 

 


