
2020. 3. 19. – VII. osztály 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: 

Dolgozz a füzetbe!  

 

1.feladat: Keressétek ki és jelöljétek a szokásos módon a mondatok állítmányait, majd 

határozzátok meg a szófajukat és az állítmány fajtáját! pl., Peti éhes. éhes – melléknév, névszói 

állítmány  

a, Sokat pihentünk a nyaralás alatt.  

b, A nővérem sebész lesz.  

c, Brigi és Zsuzsi táncosnő.  

d, Mi is bátrabbak lettünk.  

e, Tilos dohányozni.  

f, Gábor nyugtalan.  

h, Ő az igazi.  

 

2. feladat: Az alábbi mondatokban nyelvhelyességi hibákat vétettem. Javítsátok ki a hibákat, s 

a helyes alakokkal írjátok le újra a mondatokat, majd jelöljétek az állítmányokat!  

a, Te meg én tervezed az idei osztálykirándulást.  

b, Az Amerikai Egyesült Államok új elnököt választottak.  

c, A Vízművek kicserélték a vízórákat.  

d, A ponty és a harcsa édesvízi halak.  

e, Kénytelen lesztek bevallani, ki a tettes.  

 

3.feladat: Alkossatok mondatokat az alábbi szavakból, majd jelöljétek az állítmány!  

a, vagyok, után, szabad, ma, énekkar  

b, kimagasló, mindenki, volt, a, végeredménnyel, elégedett  

c, két, megszeppenve, az, várakozott, a, ajtó előtt, lurkó  

d, csak, a, világ, ember, értheti, nehezen, változásait, meg, az 

 

SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM: 

 

Tankönyv: 79/1 elolvasni a vonatok érkezésével kapcsolatos információkat, majd ez alapján 
kitölteni a  munkafüzet 43/1-es feladatát. Továbbá, szintén a munkafüzetben: 45/10 

 

MATEMATIKA: 

 

A kocka és a téglatest felszíne - nézd meg a következő videót: 

https://www.youtube.com/watch?v=6wPHcuLVPIk  

Görgess végig egy papírlapon egy dobókockát és egy gyógyszeresdobozt és rajzold le a hálóját. 

Nézd meg a következő videót is, akár többször is:  

https://www.youtube.com/watch?v=cY4uNBNrWeA&list=PL0hWfPdqf_3aRUm-

IdUchqYqKQS_5Hd_u&index=17&t=0s  

 

Számold ki a tankönyvből a 45/8, 9, 10, 11 feladatokat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6wPHcuLVPIk
https://www.youtube.com/watch?v=cY4uNBNrWeA&list=PL0hWfPdqf_3aRUm-IdUchqYqKQS_5Hd_u&index=17&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=cY4uNBNrWeA&list=PL0hWfPdqf_3aRUm-IdUchqYqKQS_5Hd_u&index=17&t=0s


ANGOL: 

 

Most mindössze csak ezt az 1 feladatot kapjátok, de kérem, hogy csatolmányban küldjétek el 

a megoldásotokat a zareckygabi@yahoo.com e-mail címre! A csatolmány elnevezése a saját 

nevetek legyen! Köszönöm! 

 

Put the verbs in brackets into the correct tense! (past simple or past continuous) 

One day last April, Paula Taylor ................................ (watch) television, when she 

................................. (look) out of the window and .................................. (see) her neighbour’s 

dog, Shep. The dog ………………………….. (dig) in Paula’s garden. It 

…………………………………….. (throw) earth and plants everywhere. Paula 

…………………………………. (stand) up and ……………………………….. (knock) on the 

window, but the dog ………………………………… (not stop). So she 

………………………………….. (run) into the garden and ……………………………… 

(shout) at the dog. Then she ………………………………… (notice) that Shep 

……………………………………. (hold) something in his mouth. Paula 

……………………………… (look) at it. It was a gold necklace. Yesterday, Paula 

………………………………….. (sell) the necklace to a museum for four thousand pounds. 

 

 

BIOLÓGIA: 

 

Légzőszervrendszert károsító tényezők és a légzőszervrendszer gondozása és jelentősége tk:74-

75,78 oldal. 

 

TÖRTÉNELEM: 

 

Történelemből nincs új tananyag, a prezentációkat fényképezzék le, vagy küldjék el hétfőig a 

kovacserika@szm.sk e-mail címre. (esetleg Messengerben Deák Zoltán tanító bácsinak) 

 

KÉMIA: 

 

Készíts el egy kémiai folyamatot, amelyet az elejétől a folyamat végéig fotózd le! Így 4 kép fog 

elkészülni: 1 alapanyagok, 2 kezdeti stádium, 3 köztes stádium, 4 végeredmény. A fotókat majd 

csatolod, küldöd nekem, hogy hová, majd megírom! 

A füzet hátuljára ennek a kísérletnek a menetét is leírod! 

  

                                               Kémiai folyamatokat vizsgálunk 

  

Feladat: A kenyér penészesedése 

Eszközök: 1 szelet kenyér, 1 pici víz, 1 nejlonzacskó 



Kísérlet menete:       1. Egy darab kenyeret picit benedvesíted és beteszed nejlonzacskóba, 

bekötöd, majd meleg helyen tárolod.  

                                   2. Minden nap figyeled a változást a kenyéren 

3. Ha már jól látható szabad szemmel a penész a kenyéren, a 

kísérletet         megsemmisítheted. 

                                   4. A kísérletet fotodokumentálod! 

 

Megfigyelés és magyarázat:  

A kenyér betegsége a penészesedés, amelyet különböző penészgombák, Aspergillus, 

Penicillum, Mucor nemzetség fajai okozzák. 

A penészesedés fő okai: nedvesség, meleg  

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspergillus&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Penicillum&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Mucor&action=edit&redlink=1

