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Név:  Év végi felmérő környezetismeretből – 2. osztály

1. Melyik érzékszervünkkel érzékeljük? Kösd össze a képeket a megfelelő szavakkal  10 p/ nn nn 
és mondatokkal! 
szaglás

látás

tapintás

hallás

ízlelés

A labda pöttyös.

A zene hangos.

A hó hideg.

A csoki édes.

A virág illatos.

2. Írj minden ízhez egy példát! 4 p/ n n
édes:  

sós:  

keserű:  

savanyú:  

3. Húzd alá a felsoroltak közül azokat, amelyeket nem szabad a háztartási kukába dobni 6 p/ n n 
vagy a lefolyóba önteni, mert veszélyes hulladékok! 

lejárt gyógyszer használt elem almacsutka újságpapír maradék festék

törött üveg kenyérhéj teafilter borotvapenge használt étolaj

4. Mit mivel mérünk? Írd a számokat a megfelelő helyre! 12 p/ nn nn
1. óra 2. kilogramm 3. méter 4. centiméter 5. perc 6. homokóra

7. konyhamérleg 8. liter 9. mérőkancsó 10. vonalzó 11. dekagramm 12. deciliter 

tömeg:

űrtartalom: 

hosszúság:

idő:

5. Az élettelen dolgokat halmazállapotuk szerint 3 csoportba soroljuk. Töltsd ki a táblázat 12 p/ nn nn 
hiányzó részeit! Írd a számokat a megfelelő helyre! Figyelj az előre beírt számokra!
1. tej   2. eső   3. levegő   4. oxigén   5. fa   6. papír   7. olaj   8. jég   9. hélium   10. víz   11. kő   12. cukor

légnemű

5. 1.
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6. Hogyan nevezzük a vizet különböző halmazállapotaiban? 3 p/ n n

Szilárd: Folyékony: Légnemű:

7. Milyen változás történik az alábbi esetekben? Írd a halmazállapot-változások kezdőbetűjét 7 p/ n n 
a megfelelő vonalra! 
F = fagyás              O = olvadás           P = párolgás          L = lecsapódás

1. A forró leves gőzölög: ____
2. A mélyhűtőben a vízből jég lesz: ____
3. A mosott ruha megszárad: ____
4. A szemüveg bepárásodik: ____

5. A hóemberből csöpögni kezd a víz: ____
6. A pocsolya tetején jég képződik: ____
7. A fagyi lecsorog a tölcséren: ____

8. Kösd az ételek képét a táplálékpiramis megfelelő szintjéhez! 10 p/ nn nn

9. Karikázd be azokat, amikre szükség van az égéshez!  3 p/ n n
oxigén          víz          füst          magas hőmérséklet          éghető anyag          homok          hideg

10. a) Tegyél X-et az igaz állítások előtti négyzetbe! 8 p/ n n

nn A madarak tojással szaporodnak.  

nn Az emlősöknek 2 szárnyuk és 2 lábuk van.  

nn A rovaroknak nyolc lábuk van.  

nn A halak tüdővel lélegeznek.  

nn A halak petéjét ikrának nevezzük.  

b) Tedd igazzá a hamis állításokat! Írd le őket helyesen!

zsír, olaj,  
édesség

tej, tejtermék, 
hús, hal, tojás

zöldség, gyümölcs

gabona, kenyér, tészta, rizs

Összesen: 75 p/


