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A passzív, azaz a szenvedő 

szerkezet (z... 

 

Nézzétek meg ezt a néhány perces összefoglaló videót, a passzív, azaz a szenvedő szerkezet 

magyarázatát (8.-os tananyag ismétlése), majd pedig oldjátok meg a tankönyvből az 57.old./5. 

és a munkafüzetben a 45.old./4 feladatokat! Köszönöm! 

 

MAGYAR 

 

Ismétlés- teszt:  

Word dokumentumba beírjátok a helyes válaszokat a feladat számával és Orsi tanító néni 

leelenőrzi.Mail címét privátban küldöm neketek, és ő  visszaküldi a javított formát.  

SZLOVÁK 

A tankönyv 72. oldalán található összefoglaló alapján átismételni az igéket (slovesá). Ezek 

után írásban a füzetbe megoldani a következő feladatokat a tankönyvből: 72/ 2, 8, 10, 11, 12 

(úlohy) Munkafüzet: 31/15 kitölteni a táblázatot az átismételtek alapján. 

BIOLÓGIA 

Várom a munkáitokat! 

KÉMIA 

Írd be ezt a jegyzetet a füzetbe! 

    ZSÍROK (LIPIDEK) 

Biológiailag rendkívül fontos, természetes vegyületek, melyeket növényi és állati szervezetek 

állítanak elő. 

Görög eredetű szó: „liposz”= zsír 

Zsírok keletkezése: 

Zsírok biológiai jelentősége: 

 Zsírban oldódó vitaminok: D, E, K, A 

 Hőszigető réteg → óvja a szervezetet a hőveszteségtől 

 Védelmet nyújt a belső szervek számára (körbe veszi azokat, pl. vese zsírrétegbe van 

beágyazódva) 

 Energiát biztosítanak  

 Sejtek építőanyaga 

Zsírok felosztása: 

glicerin + karbonsav → észter (zsír) + víz 

https://www.youtube.com/watch?v=63eFx5AlqD8


I. HALMAZÁLLAPOT SZERINT:  

a) szilárd – csak egyes kötés van C és C atom között  (telített C lánc) 

  - állati eredetűek (kivéve a kakóvaj) 

  - ide tartoznak: disznózsír, kacsazsír, vaj,….. 

 b) folyékony – min. 1 többszörös kötés van C és C atom között (telítetlen C 

lánc) 

  - növényi eredetűek(kivéve a halolaj) 

  - napraforgó olaj, lenmagolaj, tökmagolaj, halolaj,…. 

II. EREDET ALAPJÁN: a) növényi – az ember számára könnyebben emészthető 

        b) állati  

Zsírok kinyerése: 

- Állati zsírokat olvasztással 

- Növényi olajokat sajtolással 

Érdekességek a zsírról: 

- Avasodás = zsírok megsárgulása.ill. szagváltozása 

- Meggyújtva égnek, vízzel nem lehet oltani 

- Vízben nem oldódnak, csak pl. acetonban, forró etanolban 

- Hevítés hatására lebomlanak→ ”fáradt zsír”, a bomlástermék akár mérgező is lehet 

Koleszterin = minden emberi és állati sejtben megtalálható, a legnagyobb mennyiségben a 

májban.  

└Szerepe: - a sejthártyák felépítésében  

          - sokféle hormon és vitamin szintézisének kiindulási anyaga. 

└ 2 fő típusa van: „jó“ - összegyűjti a sejtekből a koleszterint és visszaszállítja a májba 

                           - védelmet nyújthat a szív és érrendszeri megbetegedések 

előfordulása ellen 

 

    „rossz“ - szív- és érrendszeri betegségeket okoz (pl. érelmeszesedés, magas 

vérnyomás)   

        - Csökkenti az erek rugalmasságát, szűkíti az érkeresztmetszetet 

 

Egy felnőtt ember zsírigénye naponta testtömeg-kilogrammonként kb. 1 gramm. 

POLGÁRI 

Várom a munkáitokat az Életbiztosítással kapcsolatban( Hol? Mióta? Mire? Meddig?...) 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sejtfal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hormon


MATEMATIKA 

Oldjátok a 2016 és 2015-ös teszteket. 

https://monitor9.zones.sk/testy-testovanie9/ 

 

https://monitor9.zones.sk/testy-testovanie9/


 

 

 

 



 

 

 

 



 


