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Név:  Év végi felmérő olvasás-szövegértésből – 3. osztály

1. Magyarázd meg a következő szavak jelentését! 3 p/ n n
nyalánkság:  

előkelő:  

ipari méretű:  

2. Igaz vagy hamis? Írd a mondatok után! A hamis állításokat tedd igazzá! 9 p/ n n 
Írd is le őket!

Már ötezer évvel ezelőtt készítettek fagylaltot. 

Nagy Sándor a gleccserekről hozatott jeget fagylaltkészítéshez. 

Néró császár idejében az emberek ehettek gyümölcsös ízesítésű fagylaltot. 

Az első nyilvános fagylaltozó Amerikában nyílt. 

Az első jégkrémgyárat 1682-ben nyitották. 

Az első fagylaltozóban csak nyáron árultak fagylaltot. 

 

 

 

A fagylalt története
Kellemes meleg napokon bizonyára te is megkívánod a fagylaltot. De miközben jóízűen nyaloga-

tod, gondolsz-e arra, hogy vajon mióta létezik ez a nagyszerű édesség?
Bármilyen meglepő, Kínában már ötezer évvel ezelőtt ismerték a hideg nyalánkság korai változa-

tát, mely perzsa és arab közvetítéssel jutott el a földközi-tengeri országokba. Nagy Sándor idejében 
élénkítőszerként használták. Néró császár pedig messzi gleccserekből hozatott jeget, hogy elkészít-
hessék számára a hideg csemegét, amelyet akkoriban többek között mézzel, ibolyával, rózsavízzel, 
fahéjjal, illetve különféle gyümölcsökkel ízesítettek.

Párizsban 1682-ben nyitották meg a világ első nyilvános fagylaltozóját, mely egy csapásra nép-
szerűvé vált annak ellenére, hogy eleinte csupán a nyári időszakban volt nyitva, s kizárólag csak cit-
romfagyit árult. Hazánkban már a XIII. században elterjedt nyalánkságnak számított, igaz, ekkoriban 
még hideg nyalatnak nevezték. 

A korabeli fagylaltozók és cukrászdák főként az előkelő hölgyek találkozóhelyéül szolgáltak. Fur-
csának tűnhet, de akkoriban kifejezetten illetlenségnek számított az utcán fagylaltozni. 

A fagylalt- és jégkrémgyártás végül Amerikában vált ipari méretűvé és sikeres üzletté. Baltimore-ban 
1857-ben nyílt meg a világ első jégkrémgyára.

Manapság a hagyományos ízűek mellett gyümölcsös, joghurtos, vitaminos vagy akár kalóriasze-
gény változattal is hűsíthetjük magunkat a meleg tavaszi és nyári hónapokban.
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Összesen: 40 p/ nnnn

3. Egészítsd ki a mondatokat! 7 p/ n n

Fagylaltszerű édességet először _____________________ készítettek. Nagy Sándor idejében 

___________________________ használták. Néró császár az előállításához a ________________________ 

hozatott hozzá jeget. A világ első fagylaltozójában csak ______________________ árultak és csak 

_____________ volt nyitva. Eleinte hazánkban a fagylaltot _________   ____________________ nevezték. 

Akkoriban ______________________________ számított az utcán fagylaltozni.

4. Válaszolj a kérdésekre egész mondatokkal! 8 p/ n n
Kiknek a közvetítésével jutott el Európába a fagylaltszerű édesség?

 

Mivel ízesítették a fagylaltot Néró császár idejében?

 

Milyen fagylaltot árultak az első nyilvános fagylaltozóban?

 

Hol és mikor nyílt meg a világ első jégkrémgyára?

 

5. Húzd át, ami nem illik a mondatokba! 3 p/ n n
Az első fagylaltot Kínában   Párizsban   Amerikában  készítették.

A korabeli fagylaltozók az előkelő urak   az előkelő hölgyek   a közemberek  találkozóhelyéül szolgált.

Hazánkban már a  XII.   XIII.   XIV.  században elterjedt nyalánkságnak számított.

6. Fejezd be a mondatot! 4 p/ n n
Manapság a hagyományos ízű fagylaltok mellett fogyaszthatunk  

 .

7. Sorolj fel legalább hatféle hagyományos ízű fagylaltot! 6 p/ n n
 

 

 


