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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-címe-
det. 
2. Az Acrobat Szerkesztés/Beállítások menüpont, a Kategóriák/e-mail-fiókok/Fiók hozzáadása lehetőséget 
választva írod be az e-mail-címedet, majd jóváhagyod az OK gombbal.

Év végi felmérő környezetismeretből
3. osztály

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

Ezután 60 perced lesz a kitöltésére. 

Név:

Osztály:
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1. Írd a felsoroltak elé a halmazállapotuknak megfelelő sorszámot! 14 p

1. szilárd                 2. folyékony                 3. légnemű

 limonádé,  levegő,  benzin,  jég,  tükör,  szivacs,  gőz,  méz,  liszt,  gáz,  

 papír,  gyurma,  tej,  sampon

2. Egészítsd ki a halmazállapot-változásokra vonatkozó megállapításokat! 4 p

a) Olvadás során szilárd anyagból  anyag lesz. 

b)  során folyékony anyagból légnemű anyag lesz.

c)  során folyékony anyagból szilárd anyag lesz. 

d) Lecsapódáskor légnemű anyagból  anyag lesz.

3. Melyik színezés esetén igaz az ábra? Jelöld meg! 2 p

Taszít:  

Vonz:  

4. Jelöld meg az időjárás elemeit! 4 p

5. Döntsd el az állításról, igaz vagy hamis! A hamis állításokat írd le kijavítva! 7 p

a) Szelektív hulladékgyűjtéskor a hulladékokat alapanyaguk szerint csoportosítjuk. 

b) A termésből virág fejlődik, a mag pedig a termésben található. 

c) A víz körforgását a nap idézi elő. 

d) A nappalok és éjszakák váltakozása a Föld Nap körüli keringésének következménye. 

e) A gyümölcsfák, a gyógynövények és a fűszernövények haszonnövények. 

6. Írd a megfelelő halmazba a meghatározás sorszámát! 8 p

1. Élelmet biztosítanak az embereknek.
2. Természetes élőhelyen élnek. 
3. Költöző madarak is találhatóak közöttük. 
4. Nem igénylik az ember gondoskodását. 
5. Olyan szárnyasok, amelyek a baromfiudvar lakói. 
6. Nem csak emlősök lehetnek. 
7. A gazda gondoskodik róluk. 
8. Valamilyen módon hasznosítják őket az emberek. 

    
     

 Vadon élő állatok      Háziállatok

HamisIgaz

csapadék holdfény csillagok napsugárzás folyók

szél lavina világtájak hőmérséklet páratartalom
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8. Egészítsd ki a táblázatot! 6 p

síkság

Tengerszint feletti magasság: Tengerszint feletti magasság: 
200–500 m

Tengerszint feletti magasság:

Színe a térképen: Színe a térképen: Színe a térképen:
sötétbarna

9. Egészítsd ki a rajz mellé írt kifejezéseket! 5 p

a magasban 

és  alakul

formájában visszahull 
a földre

a folyók, tavak vize

a pára

7. Írj 2-2 példát a meghatározásokra! 8 p

a) csapadékfajták:

b) nemzeti jelképeink:

c) településtípusok:

d) őshonos magyar háziállatok:

Összesen: 58 p
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