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Név:

Osztály:

Próba

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 
választva írod be az e-mail-címedet, majd jóváhagyod az OK gombbal.

Kedves Gyerekek!
Az itt található feladattípusokkal fogtok találkozni az év végi felmérőkben. Próbáljátok ki!
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4. Írj számokat az üres négyzetekbe!

   liter tej

 kg kenyér

 db hátizsák

1. Egészítsd ki a szöveget tetszésed szerint!

Volt egyszer egy  .  szőre volt, és mindennap 

evett. Szeretett  és  énekelni. Amikor  volt,  

 kezdett beszélni. Ettől  érezte magát.

5. Válaszd ki a zöldségeket!

 sütőtök

 alma

 karalábé

 sárgarépa

 szeder

 spenót

 kivi

 padlizsán

2. Kattintással válaszd ki a megfelelő szófajt!
süt  ige  főnév  melléknév

ház  ige  főnév  melléknév

vidám  ige  főnév  melléknév

3. Igaz vagy hamis? Kattints a megfelelő négyzetbe!

Az óceánok sós vizűek.

A McDonald-embléma M betűje kék színű.

A legnagyobb szárazföldi állat az afrikai elefánt.

HamisIgaz
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