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BIOLÓGIA V. 
Könyv 72.-73. oldalát elolvasni. Munkafüzetbe 1. és a 4. feladatot + jegyzetet leírni (28. oldal) 

és azt megtanulni! 

                                               VÍZBEN ÉS VÍZPARTON ÉLŐ KÉTÉLTŰEK ÉS HÜLLŐK 

1.     Feladat: 
Skokan – Kecskebéka                                    Mlok – Pettyes gőte 

-       Farkatlan kétéltű                                      - farkos kétéltű 
-       6-12 cm hosszú                                        - karcsú, kb. 10 cm hosszú 

-       Bőre nyálkás                                            - bőre száraz, érdes 
-       Ugrólábai 10 cm-esek,                            - háttaraja van, farka lapított oldalról 
Szájzugában hanghólyag 
  

4.     Feladat: 

Užovka – Vízisokló                                       Vretenica – Keresztes vipera 
-       Szüke színű                                              - színe változatos ( szürke, fekete, 

vöröses,…) 
-       1 m hosszú                                               - 60-90 cm hosszú 

-       Bőre száraz, szarupikkelyes                    - bőre szarupikkelyes 
-       Fején 2oldalt fehér v. sárga félhold         - hátán cikkcakkos sáv fut 

Jegyzet: 

Kétéltűek rendje:        I. BÉKÁK – Kecskebéka, Zöld levelibéka, Sárgahasú unka, 

                                                 Barna varangy, … 
                                   II. GŐTÉK – Pettyes gőte, Tarajos gőte 
                                   III. SZALAMNDRÁK – alpesi szalamandra, Foltos szalamandra 

Kétéltűek jellemzése: - petéket vízbe rakják (külső megtermékenyítés) → itt fejlődnek 

ki 

                                   - kifejlett egyed szárazföldön él 
                                   - változó testhőmérsékletűek 
                                   -Táplálékuk: halak, apró rákok, illetve vízi férgek 
  

Hüllők rendje:            I. TEKNŐSÖK – Mocsári teknős 
                                   II. GYIKOK, KIGYÓK – Vízisikló 
                                   III. KROKODILOK 

Hüllők jellemzése:     - tojásokkal szaporodnak 
                                   - hidegvérűek=testhőmérsékletük a környezet hőmérsékletétől 
                                                           függően változik 
                                   - sok hüllő ragadozó, de a teknősök főként növényekkel 

táplálkoznak 

 
TÖRTÉNELEM  V. 
Könyv 56.-57. oldala: Gyermekmunka – elolvasni, beszélgetni otthon róla, hogy is volt ez 

a nagyszülők, dédszülők gyermekkorában. Ha a szülő jónak látja a you tube oldalán meg lehet 

nézni 1-2 videót Gyermekmunka témakörben. 

 



Angol nyelv 

Ezen a 2 feladatlapon található feladatokat oldd meg a füzetbe, majd pedig lefényképezve küldd el 

leellenőrzésre a zareckygabi@yahoo.com e-mail címre! Köszönöm! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Szlovák nyelv  

Az alábbi linkre kattintva elérhető egy online tesz, aminek segítségével gyakorolhatjátok a 

„Vybrané slová po P” tananyagot: 

 https://nasedeticky.sk/do-skoly/pre-tretiakov/8841/vybrane-slova-po-p-online-test/ 

Oldjátok meg legalább háromszor! Az új teszt megnyitásához kattintsatok mindig arra, hogy 

„Vygenerovať nový test.“  

Továbbá a Google Classroomban is elérhető keddtől egy feladat a számotokra! 

Magyar irodalom 

Olvassátok el a könyvben a János vitéz 7., 8., 9., 10. részét a könyvben a 72-74. oldal. Az erre 

vonatkozó feladatokat majd a classroomba fogjátok megkapni. A következő szavakat pedig 

magyarázattal együtt írjátok bele a füzetbe: földi, nyereg, közlegény, cifra, földindulás, 

Tatárország, Szerecsenország, jámbor, Taljánország, romarínfa-erők, dolmány. 

 

Matematika 

Számítsd ki: 

8416 * 293 =   1224 * 185 = 

1502 * 397 =   194 * 218 = 

6003 * 105 =   803 * 524 = 

1513 * 246 =   7218 * 225 = 

1736 * 319 =   12832 * 237 = 

 

Geográfia 

A szél tevékenysége, légkör és az időjárás- másold be a tananyagot a munkafüzetbe, és tanuld meg! 

Két heti tananyag, könyv 50.-55. oldal 

https://nasedeticky.sk/do-skoly/pre-tretiakov/8841/vybrane-slova-po-p-online-test/
https://nasedeticky.sk/do-skoly/pre-tretiakov/8841/vybrane-slova-po-p-online-test/


 

 



 


