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Név:  Év végi felmérő környezetismeretből – 4. osztály

1. Nevezd meg a térképen látható nagytájakat! 6 p/ n n
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

2. Húzd alá a mondatokba beillő szót! 5 p/ n n
a) Hazánk legkisebb tájegysége a Dunántúli-dombság/Kisalföld.

b) A Börzsöny, Cserhát, Mátra az Északi-/Dunántúli-középhegység részei.

c) A Mecsek/Mátra legmagasabb pontja a Zengő.

d) Magyarország legmélyebb pontja a Kisalföldön/Alföldön van.

e) Veszprém, Tata, Ajka a Kisalföld/Dunántúli-középhegység tájegységhez tartoznak.

3. Milyen megújuló energiaforrásokat ismersz? Sorold fel! 4 p/ n n
 

4. Folytasd a sort! Válaszolj a kérdésekre! 5 p/ n n
pete – _____________________ – _____________________ – _____________________

Hogyan nevezzük ezt a fejlődési menetet?  

Melyik rovar fejlődésére jellemző?  

5.

6.

4.

3.

2.

1.
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Összesen: 53 pont/ nnnn

5. Nevezz meg egy-két állatot a megadott meghatározásokhoz! Írd be a nevüket a táblázatba! 7 p/ n n
Meghatározás: Példa:

Tojással szaporodik

Fedőszárnya van

Rágcsáló

Testét toll fedi

Emlősállat

Rovar

Ikrával szaporodik

6. a) Nevezd meg a képeken látható élőhelyeket! 20 p/ nn nn
b) Írd a képek alatti vonalra a felsorolt jellemzők betűjelét!
a) lebegő növények élőhelye, b) növények és állatok közössége, c) az itt élő állatok többsége kis termetű,  
d) egyik fajtája a legelő, e) a növények a fényviszonyoknak megfelelően szintekbe rendeződnek
c) Csoportosítsd az állatokat az élőhelyük szerint! Írd a számokat a megfelelő kép alá!
1. vakond, 2. őz, 3. róka, 4. mezei pocok, 5. kis rókalepke, 6. nagy kócsag, 7. fekete rigó, 8. fácán, 9. barna réti-
héja, 10. zöld levelibéka

a)  a)  a)  

b)  b)  b)  

c)  c)  c)  

7. Igaz (I) vagy hamis (H)? 6 p/ n n
A gombák a növények közé tartoznak. nn
A Sió mesterséges vízforrás. nn
Az örökzöld növényeknek soha nem hullik le a levele. nn
Tömegközlekedési eszközön utazni környezetkímélőbb, mint autóval. nn
A Föld a naptól számítva a negyedik bolygó. nn
A gerincoszlopot a csigolyák alkotják. nn


