
8.a  FÖLDRAJZ_________________________________________________ 
május 5. szerda 
Az óra témája: A tenger szerepe az európai népek életében 
 
Kedves Diákok! 
Az utolsó fejezet következik: V. Európai térségek. 
Az első leckében a tenger szerepéről, fontosságáról lesz szó. 
A feladatod: 
1. Nézd meg a figyelmesen a videót! 
https://www.youtube.com/watch?v=aaPPrHVDoso (3:15) 
2. Sorold fel a füzetedben, milyen lehetőségeket jelent a tenger, mi a szerepe, jelentősége az 
országok életében! (A videó vagy a tankönyved vagy az okostankönyv 
(https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_05_001 ) alapján.) 
 
Visszaküldeni nem kell a feladatodat, a hétfői földrajzórán az iskolában javítjuk. 
Jó munkát kívánok!  
Gabi néni 
 
 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Történelem 

Téma: A háború befejeződik 

 

1. Másoljátok le a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

A háború befejeződik 

 

1. 1917. évi hadműveletek: 

- febr. 1. a németek meghirdették a korlátlan tengeralattjáró-háborút 

- erre válaszul áprilisban az USA belépett a háborúba az antant oldalán 

- május: az antanttámadás Észak-Franciaországban elakadt 

- november: a 12. isonzói csata után az osztrák-magyar csapatok áttörték a 

caporettói frontot, és a Piave folyóig nyomultak előre 

- december: béketárgyalások kezdődtek Oroszország és a központi hatalmak 

között 

2. 1918. évi hadműveletek: 

- január: Wilson, az USA elnöke kihirdette 14 pontos béketervét 

- március: Oroszország Breszt-Litovszkban különbékét írt alá 

- július-augusztus: az amerikai csapatok támadását követően végleg 

összeomlott a német hadsereg a nyugati fronton 

- október: a piavei csatában az olaszok legyőzik az OMM seregét 

- Nov. 3.: Páduában az OMM aláírja a fegyverszünetet 

- nov. 11.: Németország is aláírta a fegyverszünetet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aaPPrHVDoso
https://www.nkp.hu/tankonyv/foldrajz_8/lecke_05_001


3. Az Okostankönyv megadott oldalán keressétek és oldjátok meg a következő 

feladatokat!  Új fegyverek, modern háború 

          Események a háború végén 

          Az első világháború vége 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_03_017 

 

 

 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Önéletrajz I. 

1. Másoljátok le a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

Önéletrajz 

 

Olyan egyes szám első személyben megfogalmazott prózai műfaj, melyben 

életünk eddigi főbb eseményeit mutatjuk be egy adott szempontból 

megszerkesztve. 

Fajtái:  

- hagyományos: folyamatos prózai szöveg időrendi sorrendben 

részei: családi háttér (elhagyható), tanulmányok, gyakorlatok, 

munkahelyek, hobbi (elhagyható) 

- vázlatszerű: tartalmilag megegyezik a hagyományossal, de formájában 

eltér 

részei ugyanazok, de vázlatpontokban íródik 

időrendi sorendje fordított (a legkésőbbi eseményektől haladunk az időben 

a legkorábbi felé) 

 

2. Az Okostankönyv megadott oldalán keressétek meg a Mi szükséges egy jó 

önéletrajzhoz?, az Önéletrajz és az Irodalmi önéletrajzok című feladatokat és oldjátok 

meg! 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_009 

 

Házi feladat: Megtanulni a vázlatot!  

 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_7/lecke_03_017
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_009


Angol 8.a     2021. május 5 

 

Mf. 67.old. 4.f.  

Olvasd el Emily levelét és egészítsd ki a feladatban lévő mondatokat (fent jobb oldalon) !. Válaszolj az 

alábbi kérdésekre !  

1. Where are the students going on a school trip ? 

2. How long are they staying there ? 

3. When are they leaving ? 

4. How are they travelling ? 

5. How long are they travelling ? 

6. What do they have to take with them ? 

Házi feladat : Mf. 67.old.5.f.Válaszolj Emily levélre ! Hova szívesen mennél kirándulni az 

osztályoddal ? 

 

Határidő : május 10. 

 
 
 
 
 
 

Testnevelés 

 

A mai egy rövid, de intenzív cardio gyakorlatsort kell elvégezni. A kérdés, hogy 

melyik csoportba tartozol – kezdők, haladók, edzettek - hányszor tudod egymás 

után elvégezni a 9 gyakorlatot? Ezt kell visszaküldeni! Próbálkozz többször! 

 

Hoy hay una serie corta pero intensa de ejercicios cardiovasculares cortos 

pero intensos. La pregunta es, ¿a qué grupo perteneces (principiantes, 

avanzados, entrenados), ¿cuántas veces puedes hacer los 9 ejercicios seguidos? 

¡Esto necesita ser devuelto! ¡Intentar otra vez! 



 

 

 


