
VIII. osztály: 

Szlovák nyelv 

 Munkafüzet: 63/5 oldjátok meg az állatokról szóló tesztet. Keressetek rá bátran az állatokra 

interneten is. Tankönyv 105/3 Dolgozzatok az utasítások alapján, de ne párban, hanem 

önállóan, egyesével. A projektet elég, ha egy A4-es lapra készítitek el. Tartalmazzon egy 

általatok szabadon választott állat nevét, fényképét és a c) pont alapján minden információt 

róla. A d) ponttal egyelőre ne foglalkozzatok! 

Magyar irodalom VIII. osztály 

 
 

1. feladat: Ugrunk egyet a tananyagban, ugyanis Móricz Zsigmond önéletrajzát, mint új 

tananyagot ti is fel tudjátok dolgozni. A tankönyvben az 52., 53., 54. oldalon található szöveget 

kell elolvasni Móricz életéről. 

Az alábbi linkre kattintva hallgassátok is meg  https://www.youtube.com/watch?v=wed668UDtho 

Mindezek után következik a jegyzet, amihez küldöm a sajátomat, és amit bele kell másolnotok 

a füzetbe. 

2. feladat: Olvassátok el Móricz Zsigmond Tragédia című novelláját.  A könyvben az 55. 

oldalon található. Erre a hétre nem adok több feladatot, majd hétfőn feldolgozzuk a novellát, 

kérdéseket kaptok, amire írásban kell majd felelnetek. Jó munkátOlvassátok el a csatolt 

olvasmányt! A "Practise your writing" címszó alatt található 5. feladatot kérem kidolgozni! A 

fogalmazásaitokat kérem csatolmányban kűldjétek el a zareckygabi@yahoo.com e-mail 

címre! A csatolmány elnevezése a saját nevetek legyen! Köszönöm! 

Angol nyelv  VIII. osztály 

Olvassátok el a csatolt olvasmányt! A "Practise your writing" címszó alatt található 5. 

feladatot kérem kidolgozni! A fogalmazásaitokat kérem csatolmányban kűldjétek el a 

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

Köszönöm! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wed668UDtho


Matematika 

Az első feladatban NE TÖRŐDJ a színekkel, csak írd be a helyes számokat a hiányzó helyre. 



Kémia: 2020.március 19. 
  
Megoldások a nevezéktanra: Javítsd ki, ha volt benne hiba! 
  

a)  FeIII F3
-I vas(III)-fluorid, fluorid železitý 

b) KI Br-I kálium(I)-bromid, bormid draselný 

c) CuII Cl2
-I réz(II)-klorid, chlorid meďnatý 

d) As2
III

 O3
-II arzén(III)-oxid, oxid arzenitý 

e) Al2
III

 S3
-II alumnium(III)-szulfid, sulfid hlinitý 

f) SVI O3
-II kén (VI)- oxid, oxid sírový 

Újabb nevezéktanos feladat következik, de most a névből vezesd le a képletét! 

a)     Sulfid fosforečný 
b)    Divas-trioxid 
c)     Alumínium (III)-oxid 

d)    Chlorid zlatistý 

Ezt a jegyzetet légyszíves, pontosan így írd be a füzetedbe! A magyarázat majd érkezik hozzá 

valamilyen formában. 

                                               Vizes oldatok savas és lúgos kémhatása 

            

               HCl        H2
O          H3O+                           +          Cl- 

                            Sósav                    oxónium-kation                        klór-anion 

  

               NaOH          
H

2
O                 Na+                  +    OH- 

                                Nátrium-hidroxid       nátrium-kation                hidroxid-anion 

Kémiailag semleges oldat = oxónium- és hidroxidion mennyisége egyforma a folyadékban. 

Kémiailag savas oldat = oxónium-kationból  van több a a folyadékban. 
  

Kémiailag lúgos oldat = hidroxidionból van több a folyadékban. 

  

A folyadékok semleges, savas, illetve lúgos tulajdonságait kémhatásnak nevezzük. A 

kémhatásnak mértékegysége is van, a pH 

  
Ph-érték, pH-skála = pontosan (számszerűleg) megadja a savas ill. Bázisos oldat értékét. 
  

                                                           SEMLEGES 
                        0          SAVAS                       7          BÁZISOS, LÚGOS            14 
                        ,________________________,_______________________, 
A pH-skála egy 0-tól 14-ig terjedő skála:     0 – 7: Savas kémhatás 

                                                                       7: semleges kémhatást 



                                                                       7 – 14: Lúgos kémhatás 

  

(nézd meg a neten a következő linken a: 

A mindennapi életben leggyakrabban előforduló oldatok átlagos pH-

értéke: https://hu.wikipedia.org/wiki/PH ) 

  

A pH-indikátor (univerzális indikátorpapír) = pH-értéktől függő színárnyalatot mutat. 

(Írd be a keresőbe,  s kidobja azt a tubust és papírt, amit az utolsó órán bemutattam: alapjában 

sárgaszínű , majd az egyik fele kék lett, a másik fele rózsaszín.) 

  

Indikátorok = olyan anyagok, amelyek savas ill. bázisos oldatban megváltoztatják 

színüket. 

  Savas közeg Semleges közeg Lúgos közeg 

Fenolftalein  színtelen színtelen ciklámen 

Metil narancs piros sárga sárga 

Metilvörös rózsaszín színtelen Halvány sárga 

  

 
 

Biológia - 2020. március 19. 

Jegyzet a Munkafüzet 23. oldalára! 

                                   Állatok szaporodása 

Szaporodás    - fajfenntartó életjelenség, szülői tulajdonságok átadása az utódokra 

Regenerálódás = sérült szövetek és szervek újraképződése 

IVARTALAN SZAPORODÁS – szülőegyed testi sejtjeiből 

                                                    - osztódás, sarjadzás 

IVAROS SZAPORODÁS – ivarsejtek (petesejt+spermium) egyesülése → mindkét szülőtől 

kap tulajdonságokat, jegyeket. 

└ Külső megtermékenyítés = vízi környezetben, testen kívül 

└ Belső megtermékenyítés = a nőstény állat testében 

Ivari kétalakúság (szexuális dimorfizmus) = a hím és a nőstény eltérnek külső jegyekben 

https://hu.wikipedia.org/wiki/PH


Hermafrodita (hímnős) = egy testen belül vannak a hím és a női ivarsejtek 

  

 Jegyzet a munkafüzet 25. oldalára! (Ezt az anyagrészt megtalálod a könyv 40.-41. oldalán) 

                                    Állatok egyedfejlődése 

1.     KÖZVETETT – rövidebb idő alatt megy végbe 

                                    – 2 formája van: a) Tökéletes átalakulás – 4 stádium 

pete-lárva-báb- kifejlett egyed 
  

     b) Tökéletlen átalakulás – 3 stádium: 

pete – lárva - kifejlett egyed 
2.     KÖZVETLEN – tovább tart 

-       Nincs átmeneti stádium 
-       Pl. csigák, rákok, pókok, emlősök szaporodnak így 

Technika - 2020.március 19. 
 

Vess egy kis tégelybe, földbe búzamagot, (vagy fűmagot) öntözd, tedd meleg helyre, hogy 

csírázzon, nőjön. Húsvéti dekorációnak felhasználható. Ez kb. két hetes folyamat. Készíts a 

munkádról fényképeket a mobiloddal! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-mLHa3apX_A 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-mLHa3apX_A

