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Név:

Osztály:

Év végi felmérő olvasás-szövegértésből
1. osztály

Írd be a nevedet és az osztályodat!
Ha kész vagy elkezdeni a felmérőt, kattints az INDÍTÁS gombra.

Ezután 60 perced lesz a kitöltésére. 

TÁJÉKOZTATÓ
Mielőtt hozzákezdesz, olvasd el figyelmesen! 

INDÍTÁS 
Írd be a nevedet és az osztályodat, aztán kattints az INDÍTÁS gombra. 

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ 
A megoldásra 60 perced van. Az idő múlását a lapok jobb felső sarkában elhelyezett számláló mutatja.

LEZÁRÁS és VISSZAKÜLDÉS 
Ha a megadott 60 perc letelik, a felmérő automatikusan lezárul, és megkezdődik az e-mail-küldés. 
Ilyenkor a kijelzőn/képernyőn megjelenik a levelezőprogramodban* előkészített válaszlevél.

Ugyanez történik, ha hamarabb befejezed a munkát, és rákattintasz a KÜLDÉS gombra.

A levélbe neked csupán a pedagógus e-mail-címét kell beírnod, a többi lépést a program elvégzi helyetted 
(beírja a nevedet, osztályodat, és csatolja a lezárt felmérőt). 

* Ha nem az alapértelmezett levelezőprogramot szeretnéd használni a visszaküldéshez, hanem pl. a gmailt, az 
első alkalommal be kell állítanod a választott e-mail-címet.
Ez kétféleképpen történhet:
1. A küldés során az automatikusan előugró ablakban az egyéb lehetőséget választva beírod az e-mail-címedet. 
2. Az Acrobat Szerkesztés/Beállítások menüpont, a Kategóriák/e-mail-fiókok/Fiók hozzáadása lehetőséget vá-
lasztva írod be az e-mail-címedet, majd jóváhagyod az OK gombbal. 
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Lev Tolsztoj

A macska és a róka
Arról beszélgetett a macska a rókával, hogy lehetne megszabadulni a kutyáktól. 
Szólt a macska:
– Én nem félek a kutyáktól, mert van egy jó cselem, és az megment tőlük engem.
– Hogy lehet egyetlenegy csellel megmenekülni a kutyáktól? – kérdezte a róka.  
– Nekem hetvenhét fogásom s hetvenhét fortélyom van.
Amíg beszélgettek, vadászok érkeztek, s a kutyák megtámadták a beszélgetőket. 
A macskának egy fogása volt: felugrott a fára, s a kutyák nem tudták elkapni, a 
róka is elővette a fortélyait, de ő nem tudott kibújni: megfogták a kutyák.

2. Melyik állattól akartak megszabadulni? Kattints rá!  

1. Írd le, hogy kik a mese szereplői!   

3. Kattints a róka jellemző tulajdonságaira!

4. Egészítsd ki a hiányos mondatokat a szöveg alapján!

Szólt a macska:

– Én nem félek a kutyáktól, mert                                                                                                                , és 

az megment tőlük engem. 

Azt mondta a róka:

– Nekem                                                                             s                                                                             van.      

5. Igaz vagy hamis az állítás? Válaszd ki!

A róka és a macska meg akart szabadulni a kutyáktól. 

A macska nagyon félt a kutyáktól.

A rókának 88 fogása és 88 fortélya volt.

Vadászok érkeztek kutyákkal. 

A macska felugrott a fára és megmenekült. 

A róka elszaladt, és nem kapták el a kutyák.           

HamisIgaz

4 p

6 p

5 p

8 p

6 p
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7. Melyik közmondás illik leginkább a történetre? Jelöld meg!

8. Húzd át azt a szót, amelyik nem illik a mondatba a mese alapján!

A macska nem félt a kutyáktól, mert volt.

Vadászok érkeztek, és a megtámadták a beszélgetőket.

A macskának egy fogása volt:

6. Állítsd számozással időrendi sorrendbe a szókapcsolatokat a mese alapján!

megfogták a kutyák

szólt a macska

vadászok érkeztek

felugrott a fára

beszélgetett   

Ki korán kel, aranyat lel!

Többet ésszel, mint erővel!

Jótett helyébe jót várj!    

5 p

3 p

3 p

Összesen: 40 p
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