
A tananyagot az alábbiak szerint kell feldolgoznod: 

 A tankönyvedre, füzetre, íróeszközre lesz szükséged (és egy nyugodt helyre) 

 A zöld részt a tankönyvből kell feldolgoznod 

 A sárga részt a füzetedbe kell megoldanod (Ezt ellenőrzöm! A jegyed részben ezen múlik!) 

 A messengeren lesz lehetőséged velem beszélni. 

 A következő anyagban felteszem a megoldásokat és a füzetben ellenőrizni kell, hogy jól 

oldottad-e meg a feladatokat! Javítsd ki a hibákat! 

FONTOS: Ha még nem léptél be, lépj be a google classroomba! A matematika 

kód: 2mws4so 

 Harmadik hét: Március 30-április3. 
A NÉZZD MEG MEG! részben csak kattincs a linkre! 

FONTOS! 

HA A KIADOTT ÓRÁK ANYAGÁT NEM TUDOD, 1-1 ÓRÁBAN FELDOLGOZNI 
NE IDEGESKEDJ! DOLGOZZ BECSÜLETTEL 45 PERCIG, HA NEM JUTSZ EL 
AZ ANYAG VÉGÉIG, VIDD ÁT A KÖVETKEZŐ ÓRÁRA! A LÉNYEG, HOGY 4X45 
PERCIG FOGLALKOZZ AZ ANYAGGAL! 

 

1..ÓRA ANYAGA: Szöveges feladatok megoldása egyenlettel  

NÉZZD MEG MEG!  https://www.youtube.com/watch?v=c-OY83FPERc 

Most vedd elő a könyved, füzeted! Láss hozzá a tananyag feldolgozásához! 

Tankönyv 216-217.oldal: Olvasd át és értelmezd az 1.2. kidolgozott 
feladatokat!Figyelj oda, ne siess, értsd meg a lépéseket! Olvasd át 
figyelmesen a 218.oldalon A SZÖVEGES FELADT MEGOLDÁSÁNAK 
MENETÉT  LÉNYEG, hogy értsd meg a megoldás menetét ! 

Füzet: Oldd meg a 218. oldalon a 11. feladatból az a-t. Írj hozzá egyeletet! 

 

2.ÓRA ANYAGA:Gyakorló óra: szöveges feladatok megoldása 

Teszek fel videót a classroomba. Nézd meg és utána fogj hozzá a 
feladatokhoz! 

Füzet: Oldd meg a 218. oldalon a 11. feladatból  b-t és a c-t! 

Füzet: Oldd meg a 219. oldalon a 12. feladatból  a-t és a c-t! 

Füzet: Oldd meg a 219. oldalon a 13. feladatból  a-t és a b-t! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c-OY83FPERc


 
 

 

 

 

 

3.ÓRA ANYAGA: Gyakorló óra: Egyenletek és szöveges feladatok 
megoldása 

Teszek fel videót a classroomba. Nézd meg és utána fogj hozzá a 
feladatokhoz! 

Tankönyvben: Oldd meg a 220. oldalon a B6-ot! 

 

 

 4.ÓRA ANYAGA Gyakorló óra: Egyenletek és szöveges feladatok 
megoldása  

Teszek fel videót a classroomba. Nézd meg és utána fogj hozzá a 
feladatokhoz! 

Füzet: Oldd meg a 220. oldalon a B7. feladatból  a-t és az e-t! 

Füzet: Oldd meg a 220. oldalon a B8-at! 

Füzet: Oldd meg a 221. oldalon a B11. feladatot! 

 

 

 

 

 
 


