
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! 

Negyedik hét: Április 20-24. 

 
A NÉZZD MEG! részben csak kattincs a linkre! 

 

1-4óra anyaga : HASONLÓSÁG A 209.oldaltól, a218. oldalig kellene eljutnod 4 
óra alatt 

1.óra anyaga: 209-211. oldal 

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

Tankönyv 209.oldal: Olvasd át és értelmezd ezt az oldalt! 

Tankönyv 210.oldal: Olvasd át és értelmezd  az 1. példát! Ne siess! Alaposan 
figyeld meg a megoldást! 

 

Füzet: Oldd meg a 211. oldalon a 17. feladatot! Figyelj a szögekre, azoknak 
meg kell egyezni!  

Füzet: Oldd meg a 211. oldalon a 18. feladatot!  

2.óra anyaga: 209-211. oldal 

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

Tankönyv 212.oldal: Olvasd át és értelmezd ezt az oldalt! 

Tankönyv 213.oldal: Olvasd át és értelmezd  az 2. példát! Ne siess! Alaposan 
figyeld meg a megoldást! 

Füzet: Oldd meg a 213. oldalon a 20. feladatot!   



 

Füzet: Oldd meg a 214. oldalon a 21. és 22. feladatot!  

Füzet: Oldd meg a 214. oldalon a 23. feladatot!  

3.óra anyaga: 215. oldal GYAKORLÁS: az eddig tanultak alkalmazása 

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

Füzet: Oldd meg a 215. oldalon a B19. feladatot!   

Füzet: Oldd meg a 215. oldalon a B20. feladatot!  

Füzet: Oldd meg a 215. oldalon a B21. feladatot!  

Füzet: Oldd meg a 215. oldalon a B22. feladatot!  

4.óra anyaga: 209-211. oldal 

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

Tankönyv 216.oldal: Olvasd át és értelmezd  az 3. példát! Ne siess! Alaposan 
figyeld meg a megoldást! 

Tankönyv 217.oldal: Olvasd át és értelmezd  a 4. példát! Ne siess! Alaposan 
figyeld meg a megoldást! 

Füzet: Most oldd meg a 4. példát, de ne nézd a megoldást!  

 

 

 


