
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Sorozatok 

Időpont: 05.06. csütörtök 

Feladat: 

9:00 órakor csatlakozzatok az online órához!  

 

Órai munka: (50 pont)  

Nyissátok ki a tankönyvet a 181. oldalon és olvassátok végig figyelmesen a kidolgozott feladatokat a 182. oldalig! 

Ezután oldjátok meg a kitűzött feladatokat a füzetetekben! 

 

Házi feladat (10 + 22 pont = 32 pont):  

1. Írjátok le a füzetbe a feltöltött anyagot! 

2. Munkafüzet 126. oldal 1. és 2. feladat  

A munkafüzetedben dolgozz! Ha kész fotózzátok le mindkettőt és küldjétek vissza! 

 

Szorgalmi feladat (20 pont):  

1. Nézz utána, ki volt Fibonacci! Milyen feladat kapcsán írta le a róla elnevezett Fibonacci-sorozatot? 

2. Milyen kapcsolat van a napraforgó és a Fibonacci-számok között? 

 

Jó munkát!  

Kriszta néni 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

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

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


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

Órai munka: Írjátok le a füzetbe a következőket! 

2021. 05. 06.                                                                                              Sorozatok 

 

1. Három fiú kirándulást tervezett. Gáspár és Bálint időben a találkozó helyszínére érkezett, de a harmadik fiú késett. A 

szökőkúthoz – ahol a találkozót megbeszélték – öt lépcsőfok vezetett. Gáspár a várakozás ideje alatt a következő játékot 

találta ki:  

"Felváltva menjünk fel a lépcső tetejére! Elég magasak a lépcsőfokok, úgyhogy csak egy vagy két lépcső-fokot léphetünk 

felfelé! Mindig más módon kell feljutnunk. Az nyer, aki utolsónak tud felmenni olyan módon, amilyen előtte még nem volt. 

Kezdd te a lépcsőzést!" 

Hányféleképpen juthattak fel a lépcsőn a szökőkúthoz? Sorold fel ezeket a lehetőségeket! 

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

Ki nyeri a játékot? ............................................................................................................................................................................ 

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


2. Módosítsuk a lépcsőfokok számát! Hány lehetőség van, ha hat-, hét- vagy nyolcfokú a lépcső? 

Ki nyeri ekkor a játékokat? 

 

A feladatot megoldhatjuk az előző módon, az esetek konkrét felsorolásával is, de egyre több esetet kellene 

felírnunk, s így könnyen tévedhetünk. 

Gondolkodjunk másképpen! Vizsgáljuk meg, hogy az egyes lépcsőfokokra hányféleképpen juthatunk fel! 

 

Az 1. lépcsőfokra .................... féleképpen juthatunk.  

A 2. lépcsőfokra vagy egyszer kettőt lépünk, vagy kétszer egyet, tehát .................... féleképpen juthatunk. 

A 3. lépcsőfokra vagy az első fokról lépünk kettőt, vagy a másodikról egyet, tehát .................... féleképpen juthatunk. 

A 4. lépcsőfokra vagy a 2. fokról lépünk kettőt, vagy a 3. fokról egyet, tehát .................... féleképpen juthatunk. 

Az 5. lépcsőfokra ....................féleképpen juthatunk. 

A 6. lépcsőfokra ....................féleképpen juthatunk. 

A 7. lépcsőfokra ....................féleképpen juthatunk. 

A 8. lépcsőfokra .................... féleképpen juthatunk. 

 

Minden lépcsőfokra annyiféleképpen juthatunk fel, ahány féleképpen az előző két lépcsőfokra ................................................................... eljuthattunk. 

 

Ki nyeri ekkor a játékokat?.............................................................................................................................................................................................................. 

 

Tankönyv 183. oldal  

1. Nagyinak öt unokája van. Búcsúzáskor ott sorakoztak előtte, és a legkisebb vidáman közölte, hogy ad neki két puszit. „Az semmi – vágta rá a második. – Én 

kétszer annyit adok.”„Én meg annak a kétszeresét!” – vigyorgott a soron következő. Nagyi aznap este rengeteg puszit kapott: minden unoka kétszer annyit adott 

neki, mint a sorban előtte álló. 

a) Kitől hány puszit kapott? ................................................................................................................................................................................................................... 
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b) Hány puszit kapott nagyi aznap az unokáktól összesen, ha érkezésnél mindenki csak a szokásos kettőt adta? 

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

 

2. Ivett fogyókúrázik, így állandóan a kalóriákat számolgatja. Azt találta ki, hogy hétfőn 1800 kalóriányi ételt fogyaszt el, és az ezt követő napokon mindig az 

előző napi adag felénél 500-zal többet. 

a) Számold ki, hány kalóriát fogyaszt az első négy napon!  

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 

 
      

 

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

b) Igaz-e, hogy vasárnap már 1000 kalória alatt lesz a napi adagja?  

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

Házi feladat 1.: Írjátok le a füzetbe a következőket! (10 pont)  

Sorozatok 

Sorozatról akkor beszélünk, ha egy halmaz elemeit sorba rendezéssel adjuk meg. 

Elnevezések: 

Számsorozat: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ... 

Az 1. tagja: a1 = 2 

A 2. tagja: a2 = 4 

⋮ 

A 6. tagja: a3 = 12 

⋮ 

Az n. tagja: an , ahol n ∊ ℤ+ (n pozitív egész szám) 

Sorozat megadási módjai: 



1. Ha a sorozat első néhány elemét adjuk meg. → Többféle módon is folytathatjuk → Nem egyértelmű 

Pl.: 2; 4; 6; 8; ... 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16;...  2; 4; 6; 8; 2; 4; 6; 8; ... 2; 4; 6; 8; 5; 5; 5; 5; ... 

Ha azt szeretnénk, hogy mindenki ugyanarra az egy folytatásra gondoljon, akkor nem elég csupán felsorolnunk az elemeket, hanem a képzési szabályt is meg kell 

adnunk.  

2. Szöveges megfogalmazással: Pl.: 2; 4; 6; 8; ... A következő számot úgy kapjuk, hogy az előző számhoz hozzáadunk kettőt. 

3. Képlettel: an = 2 + (n − 1) · 2, ahol n ∊ ℤ+ (n pozitív egész szám) 

Az 1. tagja (n = 1):  a1 = 2 + (n − 1) · 2 = 2 + (1 − 1) · 2 = 2 

A 2. tagja (n = 2):  a2 = 2 + (n − 1) · 2 = 2 + (2 − 1) · 2 = 4 

A 3. tagja (n = 3):  a3 = 2 + (n − 1) · 2 = 2 + (3 − 1) · 2 = 6 

⋮ 

A 6. tagja (n = 6):  a6 = 2 + (n − 1) · 2 = 2 + (6 − 1) · 2 = 12 

⋮ 

Az n. tagja:  an = 2 + (n − 1) · 2, ahol n ∊ ℤ+ (n pozitív egész szám) 

Házi feladat 2.: Munkafüzet 126. oldal 1. és 2. feladat (22 pont) 

1. Válaszolj az alábbi kérdésekre! 

a) Mit jelöl az a3? ................................................................................................................................. 

b) Mit jelöl az an? ................................................................................................................................. 

c) Fogalmazd meg, mit jelent az a1 + a2 = a3 felírás! ......................................................................... 

 

2. Számítsd ki a sorozat első nyolc tagját, ha 

a) a1 = 6, és minden további tagot úgy kapunk meg, hogy 10-ből elvesszük az előző tagot! .............................................. 

b) a1 = 5; a2 = 10, és minden további tagot úgy kapunk meg, hogy az előtte lévő tagot elosztjuk az azt megelőző taggal! 

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



Tantárgy: fizika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Világegyetem keletkezése 

Időpont: 05.06. csütörtök 

Feladatok: 

 

Órai munka (50 pont):  

1. Nézd meg az alábbi videót!  

https://www.youtube.com/watch?v=eCGgu898Pq4 ősrobbanás lépésről lépésre: 4:07 perc 

 

2. Válassz ki a három videó közül egyet, nézd meg! 

 

Így működi a Világegyetem : ősrobbanás : https://www.youtube.com/watch?v=3A9hy1WLjPs 

https://www.youtube.com/watch?v=GebTDE65c_0 A világegyetem pereme: (42 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=iXr3JuDL4qY  

1:26:35 Univerzum, ahogy Stephan Howking látja, kb. 38. perc, Naprendszer kialakulása 

https://www.youtube.com/watch?v=tjdKl-UgxKc (Español) 

https://www.youtube.com/watch?v=dpma-J68Etc  (Español) 

 

Írj 5 mondatot a videóról! 

Osztályozni fogom. 

 

2. Házi feladat: külön nincs 

 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=eCGgu898Pq4
https://www.youtube.com/watch?v=3A9hy1WLjPs
https://www.youtube.com/watch?v=GebTDE65c_0
https://www.youtube.com/watch?v=iXr3JuDL4qY%20
https://www.youtube.com/watch?v=tjdKl-UgxKc
https://www.youtube.com/watch?v=dpma-J68Etc%20%20
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf


Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040802_1__teljes.pdf 

 

Osztály: 8.a 

Tantárgy: Magyar nyelvtan 

Téma: Önéletrajz II. 

A mai alkalommal a füzetbe leírandó vázlat a ti önálló munkátokból fog kialakulni. Ügyesen, figyelmesen dolgozzatok! 

1. Az Okostankönyv megadott oldaláról másold le az önéletrajz tartalmi elemeit megadó táblázatot a nyelvtan füzetedbe! 

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

2. Szintén a megadott oldalon olvassátok el a Milyen  jó önéletrajz? című szövegrészt! 

Az olvasottak alapján emeljétek ki a lényeget, és készítsetek belőle jegyzetet a füzetbe második vázlatpontként! 

 

Házi feladat: A fent már megadott oldalon keressétek meg a kék keretben lévő Feladatok részt! 

Készítsétek el az 1./a, b feladatot a füzetben! 

Angol 8.a      2021.május 6. 

 

 

Tanuld meg a tankönyv 64 oldalon és 76 oldalon lévő párbeszédeket ! (Ezeket már meg kellet tanulnod) . Május 10én, hétfőn ezeket számon fogom kérni 

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

Határidő: Május 10. 
 

INFORMATIKA 

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

 
File:   05 06 info 8a 

Tantárgy: informatika 

Téma:  Ismétlés 

 

Kedves Gyerekek! 

 

A mai alkalommal megkezdjük az év végi ismétléseinket. 

A tanév első felében az Excel táblázattal foglalkoztunk. 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040802_1__teljes.pdf
https://www.nkp.hu/tankonyv/magyar_nyelv_8/lecke_02_009


Mellékeltem most is egyet a Classroomba, amelyen a következő feladatokat hajtsátok végre! 

 

További információkat a Classroomból ezen a linken találtok: 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzM1NDEyMzU2NzM1/details 

 

Házi feladat: 

A Excel táblát tegyétek fel a Classroomra! 
 
 
Határidő:  2021.05.07. 

Jó munkát! 

Zsolt bácsi 

Rajz 8. o.  

Szürrelalizmus és Dalí 

Mai feladat: Szürrealizmus művészete ehhez néhány videó linket küldök. A feladat megnézitek a videókat, majd válaszoljatok a kérdésekre. 

Oldjátok meg a kvízeket és a végeredményről készítsetek egy képernyő fotót és küldjétek el nekem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Aczs4ETGPWs 

https://www.youtube.com/watch?v=xl17sDofKwU 

 

Művészettörténeti kvíz 

https://wordwall.net/hu/resource/13005941/m%c5%b1v%c3%a9szet/expresszionizmus 

https://wordwall.net/hu/resource/2831318/m%c5%b1v%c3%a9szet/h%c3%adres-magyar-fest%c5%91k-k%c3%a9pei 

https://classroom.google.com/c/MjA2MDc2NTUwNzUx/a/MzM1NDEyMzU2NzM1/details
https://www.youtube.com/watch?v=Aczs4ETGPWs
https://www.youtube.com/watch?v=xl17sDofKwU
https://wordwall.net/hu/resource/13005941/m%c5%b1v%c3%a9szet/expresszionizmus
https://wordwall.net/hu/resource/2831318/m%c5%b1v%c3%a9szet/h%c3%adres-magyar-fest%c5%91k-k%c3%a9pei

