
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: Catlakozz a Refi Tiszakécske 7.osztályhoz  és nézd meg  tanulás előtt az 

oldalt! Teszek fel VIDEÓT!(Nem mindig…) 

A NÉZZD MEG! utáni linkre csak rá kell kettintani! 

1. óra anyaga : A háromszögek szerkesztése.  

NÉZZD MEG!   
https://www.youtube.com/watch?v=zMOksuqwSnM&list=PL0hWfPdqf_3Y7qtHKAM455f
bNT6L-To5P&index=29 

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

Tankönyv 204.oldal: Olvasd át és értelmezd az 5. kidolgozott feladatot ! Tanulmányozd 
figyelmesen a lépéseket! 

Füzet: Oldd meg az előző szerkesztési feladatot a geometria füzetedben! A szerkesztés 
menetét is írd le, úgy ahogy a tankönyvben van! 

 

2. óra anyaga : A háromszögek szerkesztésének gyakorlása.  

Füzet: Oldd meg a B16, és B17. feladatot! Gondolkozz, hogy milyen összefüggésekrő 
tannultál az előzőekben!  

Füzet: Oldd meg a B18. feladatot!  Készíts vázlatot, csak utána szerkessz! Nem kell 
deltoiddá kiegészíteni a háromszögeket! 

Füzet: Oldd meg aB19. feladatot! Készíts vázlatot, csak utána szerkessz!Gondolkozz, 
hogy a a hármszög oldalairól milyen összefüggést tanultál ! 

3. óra anyaga : A háromszögek szerkesztésének gyakorlása.  

 

Tankönyv 207.oldal: Olvasd át és értelmezd az 5. kidolgozott feladatot ! Tanulmányozd 
figyelmesen a lépéseket! 

Füzet: Oldd meg az előző szerkesztési feladatot a geometria füzetedben! A szerkesztés 
menetét is írd le, úgy ahogy a tankönyvben van! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zMOksuqwSnM&list=PL0hWfPdqf_3Y7qtHKAM455fbNT6L-To5P&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=zMOksuqwSnM&list=PL0hWfPdqf_3Y7qtHKAM455fbNT6L-To5P&index=29


4. óra anyaga : A négyszögekről tanultak rendszerezése 

NÉZZD MEG!  

  https://www.youtube.com/watch?v=j61nX5cSNa0 

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

Tankönyv 208.oldal: Olvasd át és értelmezd a színessel kiemelt részeket. Tanuld meg 
ezeket!  

Füzet: Oldd meg a 208.oldalon a 26.27.28. feladatot ! 

Füzet: Oldd meg a 209.oldalon a 29.30.31. feladatot ! 

NÉZZD MEG! PIHENTETŐ!!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=KqU8OSlPHvA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4. óra anyaga :  Az összeadás és a kivonás tulajdonságai és a Tizedestörtek szorzása, 
osztása 10-zel, 100-zal, 1000-rel  

Tankönyv 205-206. oldal: Olvasd át és értelmezd az 1.2. 3.kidolgozott feladatokat! Ne 
tölts ezekkel sok időt! A LÉNYEG: a 206. oldalon a pirossal kiemelt részt tanuld meg! 

Füzet: Oldd meg a 206. oldalon 72.feladatot végig! 

Füzet: Oldd meg a 207. oldalon a 73-75. feladatokat végig  

https://www.youtube.com/watch?v=j61nX5cSNa0
https://www.youtube.com/watch?v=KqU8OSlPHvA


 

NÉZZD MEG!  

 https://www.youtube.com/watch?v=J8y7wG5w-
fw&list=PL0hWfPdqf_3b2p86P2FCajWjJETeW7AQm&index=22 

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

Tankönyv 208-209. oldal: Olvasd át és értelmezd az 1.2. 3.kidolgozott feladatokat! Ne 
tölts ezekkel sok időt! A LÉNYEG: a 208-209. oldalon a pirossal kiemelt részt tanuld meg 
alkalmazni! 

Füzet: Oldd meg a 210. oldalon a 80-82. feladatokat végig  

 

https://www.youtube.com/watch?v=J8y7wG5w-fw&list=PL0hWfPdqf_3b2p86P2FCajWjJETeW7AQm&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=J8y7wG5w-fw&list=PL0hWfPdqf_3b2p86P2FCajWjJETeW7AQm&index=22

