
2020. 3. 17. – A VII. osztály várva várt feladatai :) 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM: 

A könyv 74., 75. oldala, (régi könyvben a 109., 110. oldal) 

 • jegyzet a Szózatról, 

• a barna kereteket és zárójeleket vehetitek alapul ehhez, tehát eszerint osztjátok fel az egyes 

versszakokat és írjátok mellé a barna keretben lévő magyarázatot 

• jegyzeteltek, nem szó szerint írtok ki mindent  

• pl. 1-2. versszak: A költő az egész nemzethez szól, nem Istentől vár segítséget, ahogy Kölcsey, 

hanem....stb.  

Ez kerüljön bele a füzetbe a jegyzet után: A Szózat buzdítás, felhívás a magyar nemzethez, egy 

olyan időszakban, amikor az emberek félelemben éltek, hiszen kiéleződtek az ellentétek a 

magyar nemesek és a Habsburgok között. A kilátástalanság és elkeseredés közepette buzdításra, 

reményre volt szükség a nemzetnek. Ez a történelmi helyzet hívta életre a Szózat című ódát. 

Kölcsey Himnusza mellett ez a költemény a magyar nemzet második hivatalos jelképe. A verset 

Egressy Béni 1843-ban zenésítette meg. 

 

SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM: 

 

A tankönyv 76. oldalán elolvasni a Vo vlaku c. olvasmányt, valamint a 77. oldalon (fent) található 

párbeszédet.   

Munkafüzet: az elolvasottakhoz kapcsolódóan megoldani a következő feladatokat: 40/1, 2, 3 

illetve 41/5,6.  

MATEMATIKA: 

 

Egységek átváltása - hosszúság és terület, tankönyv: 49/4, 50/5, 52/13,14. Teszteld le magad: 

http://www.ementor.hu/kviz/mertekegysegvaltas (típus -hosszúság, terület). 

ANGOL: 

 

Fordítsd le angolra az alábbi mondatokat! 

1. Mit csináltál éppen, amikor a robbanást meghallottad? 

2. Épp egy kirakatot nézegettem, amikor valaki megállt mellettem. 

3. Épp anyuval beszéltem telefonon, mikor a baleset történt. 

4. Tegnap este 6-kor értem haza. 

5. Éhes vagyok, mert csak egy szendvicset ettem ebédre. 

6. Amikor a tanító belépett a tanterembe, a tanulók felálltak. 

7. Megvágtam az ujjam, amikor szeleteltem a kenyeret. 

8. Miközben lefelé mentem a lépcsőn, megcsúsztam és elestem. 

9. Tegnap vettem egy szép, zöld kalapot. 

10. Mikor voltál külföldön? 2 héttel ezelőtt. 

 

 

GEOGRÁFIA: 

 

Mutasd be a kedvenc európai városod – készíts prezentációt. 

http://www.ementor.hu/kviz/mertekegysegvaltas?fbclid=IwAR2pO8j_lnmfvvTCJnOJ9nTHj5btPUOJpiCEdweNb4fPeA3U7QGvOvuzxMU


 

TÖRTÉNELEM: 

 

Jegyzeteljétek ki a tankönyv 36-37. oldaláról Mátyás, az igazságos címszó alatti tananyagot, 

tanuljátok meg. Valamint készítsetek projektet Mátyás és a reneszánsz kor, kultúra fejlődéséről, 

virágkoráról. A technika szabadon választott. 

 

 

BIOLÓGIA: 

 

Írd meg a gyakorlati feladat protokollját - ha nem voltál iskolában, az 1. feladatot végezd el, a 

2. feladathoz használd a tankönyv 76-77. oldalán levő anyagot: Elsősegélynyújtás életveszély 

esetén! 

 

KÉMIA: 

 

Olvassátok el a a könyv 56., 57. oldalán levő kísérletet! 

A füzet hátuljába írjátok be a Protokollt a  könyv 56., 57. oldaláról.  

Nézzétek meg a kisvideót: https://www.youtube.com/watch?v=TQiAqidEwiY&t=62s 

A Megfigyelés táblázatát könyv ill. a kisvideó alapján töltsétek ki!  

 

                         Rézgálic tulajdonságai megváltozó feltételek között 

 

Eszközök és vegyszerek:.... 

Kísérlet menete:..... 

Megfigyelés:.... 

Magyarázat:  

 

 

INFORMATIKA, TECHNIKA – MINDEN EGYBEN :) 

 

Keress az interneten hagyományos magyar ételt, az elkészítéshez kérd szüleid segítségét, 

készíts fotót munka közben! Szép napot és jó egészséget kívánok! 

 

 

FIZIKA: 

 

A forró és hideg víz hőcseréje - tankönyv 70-73. oldal, végezd el a 64/3 feladatot, a válaszokat 

írd a füzetbe!  

https://www.youtube.com/watch?v=TQiAqidEwiY&t=62s

