
2020. 3. 24. – VII. osztály 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: 

 

1. feladat, kérném lefényképezni és elküldeni nekem a nyelvtan feladatokat, amiket bele kellett 

írnotok a füzetbe. (ofgranada@gmail.com) 

 

2. feladat: online feladatok, szófajok játékos gyakorlása 

 

https://wordwall.net/hu/resource/736167/nyelvtan/sz%c3%b3fajok-mi-sz%c3%b3faja 

https://wordwall.net/hu/resource/709768/nyelvtan/f%c5%91n%c3%a9v 

https://wordwall.net/hu/resource/377772/nyelvtan/f%c5%91nevek-

csoportos%c3%adt%c3%a1sa-toldal%c3%a9k 

 

SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM: 

 

A feladataitok keddtől a Google Classroomban elérhetők.  

 

MATEMATIKA: 

 

A térfogat mértékegységei 

 

Itt megtalálod a mértékegységek közötti átváltást – kérem megtanulni az átalakítási sort!  

 

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matematika/matematika-5-osztaly/meres-

gyakorlasa/a-terfogatmertekek  

 

Kérem megoldani a tankönyvből: 58/5, 59/8, 9, 10 feladatokat. 

 

Teszteld le magad (típus: térfogat)  

http://www.ementor.hu/kviz/mertekegysegvaltas?fbclid=IwAR38PulLd8qgfRiVt3H4sylspGb

mQTEE7YT0aqIbyvESrF3HUchhLR_zOuQ 

 

ANGOL: 

 

Kérem megtanulni ezt a néhány információt London látványosságairól! A számonkérés majd 

teszt formájában lesz legközelebb! Köszönöm! 

 

Buckingham Palace – is the London home of the Queen. The changing of the Guard takes 

place here and when the Queen is in residence, the Royal Standard flutters over the palace. 

Fronting the palace is the Queen Victoria Memorial. 

Trafalgar Square –  In the middle of the square there is a 56 m high column with a 5 m high 

statue of Admiral Nelson at the top of it. It’s called Nelson’s column. There are some fountains 

and statues in the square, too – and lots of pigeons. 
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The Houses of Parliament – At one side you can see The Victoria Tower and at the other The 

Clock Tower with the famous Big Ben. 

The Tower of London – It was built in the 11th century, it’s nearly a thousand years old. It 

was a fortress, palace and prison. Tourists can see the Crown Jewels here. 

Tower Bridge - The bascules (csapóhíd) can be raised in 2 minutes to let ships enter the Pool 

of London. 

St. Paul’s Cathedral – was destroyed in the Great Fire of London in 1666. It was rebuilt by 

Sir Christopher Wren. 

Madame Tussaud’s – Here tourists can see wax effigies (ejtsd: efidzsiz – képmások) of famous 

people. 

The London Eye – It takes 30 minutes to go round, and you can see all of London’s famous 

sights from the top. 

 

BIOLÓGIA: 

 

Biológia: Keringési rendszer – A vér – tankönyv 80-81. oldal 

 

Nézd meg a videót – a vérkeringés feladatairól és a vér összetételéről 4:15-ig  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7bqpLCzckUI 

 

 

 Írd le a jegyzetet! 

 

Keringési rendszer – Obehová sústava 

- keringési rendszer feladatai: testnedvek áramlása, anyagszállítás 

- vér áramlását a szív biztosítja 

- felnőtt embernek: 5-7 liter 

- vér feladatai: tápanyagok és oxigén szállítása (sejtekbe), salakanyagok és szén-dioxid 

szállítása (sejtekből), vitaminok, ásványi anyagok és hormonok szállítása  

- vér: erekben áramló életfontosságú folyadék 

- vér összetétele:  

1. Vérplazma: átlátszó sárgás folyadék, vizet (90%), tápanyagokat, ásványi anyagokat, 

fehérjéket tartalmaz 

2. Alakos elemek:  

- vörösvértestek: kicsi, rugalmas, hajszálereken is átjut, vörös festékanyaga – hemoglobin, 

szállítja az oxigént, csontvelőben keletkeznek, lépben semmisülnek meg  

- fehérvérsejtek: több típusa van, kórokozók elleni védelem, csontvelőben keletkeznek 

- vérlemezkék: véralvadást biztosít 

- vérveszteség pótlása – transzfúzió = vérátömlesztés 

- vércsoportok: A, B, AB, 0 – felfedezőjük Ján Janský (cseh tudós) 

 

TÖRTÉNELEM: 

https://www.youtube.com/watch?v=7bqpLCzckUI&fbclid=IwAR1LuYkP2VP2DUF9KQfnuhMoOu2pWRZ7bNIGVZFt-hhe9FqdMuSyRi-xQZ8


Tankönyv 44. oldal- Magyarország romlása, kijegyzetelni és persze megtanulni a tananyagot. 

Nézd meg a Mohácsi csata 1526 augusztus 29. filmet 

https://www.youtube.com/watch?v=3cbpPBKktcU 

Jövő héten classroomon, Hunyadi János, a törökverő, Mátyás az igazságos, Magyarország 

romlása- írásbeli felmérőt írunk! 

KÉMIA: 

 

Olvasd el a könyv 64. -67. oldalát. Az egész lényegét jegyzetben összefoglalom neked 

csütörtökön.  

Kis videót nézhetsz hozzá: https://www.youtube.com/watch?v=Do1vz5mLaCg&t=420s  

Az Egyesülés és bomlás 5.36-nál kezdődik. 

 

FIZIKA: 

 

A fémek és a víz közötti hőcsere – tankönyv 72-77. oldal, írásban 76/1 feladat  

 

TECHNIKA és INFORMATIKA: Teríts meg vacsorához, ahogy tanultuk – fotózd le és küldd 

át a múlt heti főzés fotóival és recepttel! 

 

GEOGRÁFIA:  

A kiosztott országok prezentációit küldjétek, Először Közép- és Nyugat-Európáét. 

Egy kis játék: https://online.seterra.com/hu/vgp/3007 

Ha 90% -ot elérted fényképezd le és küldd el. (Van egy egyesed!) 
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