
Tantárgy: matematika 

Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Valószínűség számítási feladatok 

Időpont: 05.03. hétfő 

Feladat: 

9:00 órakor csatlakozzatok az online órához!  

 

Órai munka: (50 pont)  

Írjátok le és oldjátok meg a feladatokat a füzetetekben! 

 

Házi feladat (10 + 10 + 4 = 24 pont):  

Munkafüzet 122. oldal 3., 123. oldal 4., 5. feladat  

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


Órai munka: Írjátok le a füzetbe a következőket! 

2021. 05. 03.                                                                           Valószínűség számítási feladatok 

 

1. Egy dobozban 3 fehér, 2 kék és 5 piros golyó van. Csukott szemmel egyet kihúzunk, de előtte fogadunk, hogy milyen színű lesz a kihúzott golyó.  

a) Te melyik színre fogadnál? Miért? _______________________________________________________________________________________ 

b) Mekkora a valószínűsége, hogy fehér golyó lesz? P(fehér) =  ? 

c) Mekkora a valószínűsége, hogy kék golyó lesz? P(fehér) =  ? 

d) Mekkora a valószínűsége, hogy piros golyó lesz? P(fehér) =  ? 

 

2. Egy fadobozban 3 fehér, 2 kék és 5 piros golyó van. Mellette egy porcelán dobozban 7 fehér, 4 kék és 9 piros golyót láthatunk. Választhatsz, hogy csukott 

szemmel a fadobozból vagy a porcelán dobozból húzol egy golyót. Ha pirosat húzol, kapsz egy csokit. 

a) A fa- vagy a porcelán dobozt választod? Miért? (Tegyük fel, hogy szeretnél csokit nyerni.) 

Válasz: ________________________________________________________________________________________________________________________ 

b) Hány fehér golyót tegyünk be a fadobozba, hogy érdemesebb legyen a porcelánból húzni? Ha pirosat húzol, kapsz egy csokit és szeretnél csokit nyerni. 

Válasz: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

c) Hány fehér golyót vegyünk ki a porcelán dobozból, hogy érdemesebb legyen onnan húzni? Ha pirosat húzol, kapsz egy csokit és szeretnél csokit nyerni. 

Válasz: __________________________________________________________________________________________________________________ 

d) Hány piros golyót tegyünk be a porcelán dobozba, hogy érdemesebb legyen onnan húzni? Ha pirosat húzol, kapsz egy csokit és szeretnél csokit nyerni. 

Válasz: __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  



3. Kiégett a villany a gardróbszekrényben, és szükségünk van onnan egy pár zoknira. Tudjuk, hogy a fiókban van 3 pár szürke, 4 pár fekete és 2 pár piros zokni. 

(Egy-egy pár zokni két darabja együtt van összetekerve.) A sötétben találomra kiveszünk a fiókból egy pár zoknit. 

 

a) Milyen színű zoknit húztunk ki legnagyobb eséllyel? Miért? ________________________________________________________________________ 

b) Mekkora a valószínűsége annak, hogy szürke zoknit vettünk ki? P(szürke) =  ? 

c) Legalább hány pár szürke zoknit kéne még a fiókba tenni, hogy a szürke zokni húzásának legyen a legnagyobb a valószínűsége? Miért? 

________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

d) Legfeljebb mennyi piros zoknit tehetünk a fiókba, hogy nagyobb valószínűséggel húzzunk szürkét vagy feketét, mint pirosat? Miért? 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Négy papírfecnin az 1; 2; 3; 6 számok szerepelnek, ezekből egy négyjegyű számot kell kiraknunk. Egy papírt kihúzunk, a számot leírjuk az ezresek helyére. 

Kihúzzuk a második, harmadik és végül a negyedik cetlit is, és a rajtuk lévő számot sorban a százasok, a tízesek és az egyesek helyére írjuk. A ki-húzott 

cetliket rögtön kidobtuk. Hány különböző négyjegyű számokat rakhatunk így ki? Sorold fel ezeket! 

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

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

a) Mekkora valószínűséggel írjuk le a 1236 számot? ........................................................................ 

b) Mekkora valószínűséggel lesz a leírt szám páros? ........................................................................ 

c) Mekkora valószínűséggel lesz a leírt szám hárommal osztható? ..................................................... 

d) Mekkora valószínűséggel lesz a leírt szám néggyel osztható? ........................................................ 

e) Mekkora valószínűséggel lesz a leírt szám öttel osztható? .............................................................  



Házi feladat (10 + 10 + 4 = 24 pont):  

Munkafüzet 122-123. oldal  

3. Írd be a táblázatba, hogy mi lehet a dobott számok összege, ha egy zöld és egy piros kockát 

dobunk fel! 

a) Hány különböző esetet találtál? .......................................................... 

b) Színezd sárgára a táblázatodnak azt a részét, amikor a két dobott szám összege 2!  

Mekkora ennek a valószínűsége?.......................................................... 

c)Színezd barnára a táblázatodnak azt a részét, amikor a két dobott szám összege 3!  

Mekkora ennek a valószínűsége? ......................................................... 

d)Színezd rózsaszínűre a táblázatodnak azt a részét, amikor a két dobott szám összege 7!  

Mekkora ennek a valószínűsége? 

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

e) Változnak-e a kísérlet kimenetelei, ha egy piros és egy fehér kockát dobunk fel? ........................ 

f) És akkor, ha két fehér kockát dobunk fel? ...................................................................................... 
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4. Feldobunk két kockát. A kapott számokat összeadjuk. Töltsd ki a táblázatot! A 3. feladat alapján egy valószínűséget már beírtunk a táblázatba. 

Összeg 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Valószínűség            

 

5. Három macska sétál sorban a háztetőn, egy fekete, egy cirmos és egy vörös. 

a) Mekkora a valószínűsége, hogy a vörös van középen? ........................................................................ 

b) Mekkora a valószínűsége, hogy a vörös előrébb van a sorban, mint a fekete? ............................... 

 

 

Tantárgy: fizika 
Készítette: Juhászné Terdik Krisztina 

Osztály: 8.a  

Az óra témája: Bolygók 

Időpont: 05.03. hétfő 



Feladatok: 

 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 76. oldalon! 

Olvassátok végig figyelmesen a leckét a 78. oldalig! 

Írjátok le a füzetbe a 78. oldalon az összefoglalást és tanuljátok meg! 

Készíts róla egy képernyőképet és küldd vissza ezt is!  

 

2. Órai munka (50 pont):  

Nézd meg az alábbi videót!  

A Naprendszer (3:58 perc) 

https://www.youtube.com/watch?v=gakCP9wTEq0&t=93s  

 

11:00-kor csatlakozz az online órához: https://meet.google.com/lookup/fhhsmafc67 

Töltsd ki munkafüzet 61-63. oldal 1., 2., 5. és 7. feladata. (20 pont) 

Készíts róla egy képernyőképet és küldd vissza ezt is! 

 

3. Házi feladat: (20+20 pont) 

Tankockák 

https://learningapps.org/7143136 

https://learningapps.org/7143413 

 

Oldd meg a feladatokat tetszőleges sorrendben! (2 db) 

Készíts képernyőről fotót mindkettőről, ha megoldottad! Válaszolj a kérdésekre! 

  

4. Szorgalmi feladat (10 pont): munkafüzet 62. oldal 4. feladat  

Fotózd le és küldd vissza! 

https://www.youtube.com/watch?v=gakCP9wTEq0&t=93s
https://meet.google.com/lookup/fhhsmafc67
https://learningapps.org/7143136
https://learningapps.org/7143413


 

Ha nincs tankönyved vagy munkafüzeted, innen töltheted le őket! 

Tankönyv: 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: Történelem 

Téma: 1917. Bolsevik hatalomátvétel Oroszországban 

 

1. Másoljátok le a füzetbe az alábbi vázlatot! 

 

Oroszország 1917 

 

1. Oroszország az első világháború idején: 

- hatalmas méretű, elmaradott ország, gyenge ipar 

- középkori szerkezetű mezőgazdaság, elavult technikák 

- a lakosság nagy része földművelő paraszt 

- a háború a munkásoknak, parasztoknak éhínséget hozott 

2. A februári forradalom: 

- okai: tömeges elégedetlenség az éhínség, az alacsony munkabérek és az elhúzódó háború miatt 

- febr. 23. Tüntetés majd forradalmi megmozdulások Péterváron 

ezek következtében II. Miklós cár lemondott a trónról 

- a hatalom ideiglenes kormány kezébe került, amely azonban nem tudta teljesíteni a tömegek követeléseit: kenyeret, békét, földet 

- az emberek egyre inkább a Lenin vezette bolsevikokban hittel 

3. Bolsevik hatalomátvétel: 

- okt. 25-én a bolsevikok forradalom nélkül átvették a hatalmat 

- ennek menete: a Vörös Gárda és egyéb katonai alakulatok sorra megszállták Pétervár stratégiailag fontos pontjait(posta, távíró, hidak, utak), 

éjjel pedig elfoglalták a téli palotát is, ami a kormány székhelye volt 

- Oroszországban kezdetét vette a szovjethatalom, a proletárdiktatúra (szovjet= munkásküldöttek tanácsa, munkástanács) 

 

4. Az Okostankönyv megadott oldalán keressétek és oldjátok meg a következő feladatokat!  Bolsevik hatalomátvétel 

https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040801_1__teljes.pdf
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/FI-505040802_1__teljes.pdf


          A bolsevik diktatúra fogalmai 

          A bolsevik diktatúra 

          Oroszország 1917-ben 

A következő alkalommal, csütörtökön röpdolgozat lesz a következő anyagokból: 

Szövetségi rendszerek, az első világháború kirobbanása, 1914-15-16-os év hadi eseményei, bolsevik hatalomátvétel Oroszországban, és az olvasmányok. 

 

 

Angol 8.a     2021. május 3 

. 
1.Írd le az alábbi szavakat és kifejezéseket a szótárfüzetbe fordítással együtt ! 

 

1. reply 

2. remark 

3. polite 

4. revise 

5. It’s a bit crowded here. 

6. I don’t feel very well. 

7. I’ve got a cold. 

8. Bless you. 

9. See you. 

10. Have a good day. 

 

A Tk. 76.oldalon 1. f-ban lévő párbeszédet tanuld meg ! Ezt majd számon fogom kérni. 

Tk. 76.old. 2.f. Párosítsd a kifejezéseket és a válaszokat és a kis párbeszédeket írd le a füzetbe ! 

 
 

Házi feladat : Mf. 68.old. 1f., 2.f. 
 

 

Határidő : május 5. 

 



Biológia 

 

Kedves Gyerekek! 

 

Pénteken (7-én) 12:00 perckor, vagyis a 5. órában elküldöm a felmérőt! Mindenki időben jelentkezzen be, mert a tesztet időben kérem vissza! Aki nem írja 

meg az természetesen egyest fog kapni! 

Segítségként: az útólsó anyagrész a: Kiválasztásunk nem lesz benne! 

Üdv: Andi néni 

 

 

Házi Feladat: 

Tk: 78-97. oldal tanulása!!+vázlat 

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

 

41. óra 

Összefoglalás 

 

1. Vérkeringésünk 

2. Vérünk 

3. Keringési rendszerünk egészsége 

4. Légzésünk 

5. Légzőrendszerünk egészsége 

 

 

Fotót kérek a vázlatról!!! 

A vázlat határideje: május 4. 

 

JÓ TANULÁST! 

 

Testnevelés 

A mai feladat a derék átmozgatását szolgálja, ami nagyon jó a sok ülés mellett! 

Az 5 feladat elvégzésére szükséges időt kérem visszaküldeni. Ezt most nem kell gyorsan végezni! Próbáld többször megismételni a nap 

folyamán! 



¡La tarea de hoy es mover la cintura, que está muy bien con muchos asientos! 

Devuelve el tiempo necesario para completar las 5 tareas. ¡No tienes que hacer esto rápido ahora! ¡Intenta repetirlo varias veces durante el 

día! 

 

 
 

Küldd vissza a kért számokat!      ¡Devuelva los números solicitados! 


