
5. b 

Történelem 

Kedves Diákjaim! 

Most két hétre kapjátok meg a feladatokat, pontosabban a tavaszi szünet előtti három napra, illetve 

az utána következő háromra. Dátumozom, a könnyebbség kedvéért. (Persze a feladatokat akkor 

oldod meg, amikor szeretnéd, csak a tájékozódás miatt írom oda, melyik óránkról van szó.) 

1. óra 2020. április 6. hétfő 

Téma: Velence, a tengerek királynője 

TK. 145. o.  

Olvasd el a rövid olvasmányt, majd keresd meg Velencét az atlaszod 14. oldalán az a 

térképen! Melyik tenger partján található a város? 

 

2. óra 2020. április 17. péntek 

Téma: Összefoglalás 

TK. 146. oldal Ezt legyetek szívesek alaposan elolvasni! 

Ez a témakör az alábbiakat fogalja magában: 

 TK. 27-35. leckék 

 TK. 110-145. oldal 

Kezdjétek el olvasgatni a tananyagokat! Az olvasmányok a számonkéréshez nem kellenek, 

egy kivétellel a 126. oldali fontos! 

Segítségül adok néhány feladatot, ezeknek a megoldásit NEM KELL BEKÜLDENI, csak 

gyakorlásnak szánom. Itt találod mindet, melléírtam, melyik témához tartozik az adott 

feladat. 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/374948849 (az iszlám) 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/109350072 (céhek) 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/345194242 (céhek) 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16424311995 (román, gótikus, reneszánsz stílus) 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/21587357365 (társadalom) 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/15931562700 (nemesek/földesurak- jobbágyok) (A nemes 

szó helyett mi földesurat tanultunk.) 

BEADANDÓ: 

A munkafüzet 110-112. oldalának kitöltése, és elküldése. (Tehát a 110/9. 10. feladat, a 111. oldalon 

az első, azaz a TOTÓ, és a 112/2. 3.) A 112/4. szorgalmi, ha kedved van hozzá. 

A 112. oldalon a 3-as feladatnál CSAK AZ ALÁBBI FOGALMAKAT MAGYARÁZD MEG! 

uradalom, jobbágy, robot, szerzetes, polgár (Ha nem fér a munkafüzetedbe, írd a füzetbe!) 

https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/374948849
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/109350072
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/345194242
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/16424311995
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/21587357365
https://www.nkp.hu/feladat/megjelenites/15931562700


MÁS: 
A téma lezárását számonkérés követi. Ennek a módját még nem döntöttem el. Több elképzelésem is 
van, de még nem találtam meg a számunkra legmegfelelőbbet. Az viszont biztos, hogy ennek az ideje 
április 20-24. közé esik. Ezt csak azért szeretném tisztázni, hogy ne ijedj meg, ha nem jutsz az ezen , 
illetve a következő héten az ismétlés végére. 
 
FONTOS 
 A számomra elküldött levél tárgyába mindig írjátok bele a tantárgy nevét, valamint a 4-5. heti 

beadandó szavakat! 

Köszönöm szépen. 

 

Határidő: 2020. április 17. (péntek) 20:00. 

Cím: bobe.tancineni@gmail.com 
 
Jó munkát kívánok mindenkinek! 

 

Lenne egy másik kérésem is. Mivel én csak az e-mail-címetek segítségével érlek utol benneteket, 

legyetek szívesek naponta megnézni a leveleiteket. Van, hogy valami miatt visszaküldök egy-egy 

beadandót, s mellékelem a kéréseimet. Meg lehetne oldani, hogy reagáltok ezekre? Nagyon 

kellemetlen, hogy várom tőletek a javítást, a módosítást, a pótlást, s nemhogy ezt nem kapom meg, 

még azt sem, hogy tudomásul vetted ezt a lehetőséget, de nem kívánsz vele élni. Vagy azt, hogy 

megkaptad, s majd igyekszel. Tudom, hogy sokfelé kell alkalmazkodnotok, rengeteg a tennivalótok, 

de könnyebben menne a közös munka, ha jobban figyelnétek rám.   

Előre is köszönöm az együttműködéseteket! 

 

Szép, mosolygós, áldott húsvéti ünnepeket nektek és az egész családotoknak! 

  

Áldás, békesség! 

Böbe néni 
 

 

 

 

mailto:bobe.tancineni@gmail.com

