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Név:

Osztály:

Év végi felmérő olvasás-szövegértésből
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. 

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.



© Graph-Art Kft.

3 p

9 p

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

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

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

Párizsban 1682-ben nyitották meg a világ első nyilvános fagylaltozóját, mely egy csapásra 
népszerűvé vált annak ellenére, hogy eleinte csupán a nyári időszakban volt nyitva, s kizárólag 
csak citromfagyit 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. 
Furcsának 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 kalória-
szegény változattal is hűsíthetjük magunkat a meleg tavaszi és nyári hónapokban.

HamisIgaz

1. Magyarázd meg a következő szavak jelentését!

nyalánkság:   

előkelő: 

ipari méretű: 

2. a) Igaz vagy hamis? Kattints a megfelelő gombra!

Már ötezer évvel ezelőtt készítettek fagylaltot.  

Nagy Sándor a gleccserekből 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. 

b) A hamis állításokat tedd igazzá! Írd is le őket!
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6. Fejezd be a mondatot!

Manapság a hagyományos ízű fagylaltok mellett fogyaszthatunk

7. Sorolj fel legalább hatféle hagyományos ízű fagylaltot!

 készítették.

 találkozó- 

Az első fagylaltot 

A korabeli fagylaltozók 
helyéül szolgáltak.

Hazánkban már a  században elterjedt nyalánkságnak számított.

Összesen: 40 p

3 p

4 p

6 p

8 p

3. Egészítsd ki a mondatokat!

Fagylaltszerű édességet először készítettek. Nagy Sándor idejében 

 árultak és csak 

 nevezték. 

használták. Néró császár az előállításához a 

hozatott hozzá jeget. A világ első fagylaltozójában csak   

   volt nyitva. Eleinte hazánkban a fagylaltot

Akkoriban        számított az utcán fagylaltozni.

4. Válaszolj a kérdésekre egész mondatokkal!

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. Kattints azokra, amelyek nem illenek a mondatokba!

7 p
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