
Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 
A 3. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése környezetismeret tantárgyból 2017/18. tanév 

Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna 

 

__________________________________________ 
Név, osztály 

 

1. Melyek a főbb testrészek kisebb egységei? Írd a megfelelő nagybetűt a testrészek elé!    

                                                                                                                                   10 pont/                 

                           A)fej        B) törzs      C) alsó végtag      D) felső végtag 
 
___ has                ___ felkar      ___ tarkó       ___comb       ___kéz      ____mellkas 
 
 ___ láb                ___ arc           ___ lábszár      ____ homlok    _____hát     ____felkar 

    
 

2. Összekeveredtek a fás szárú és a lágy szárú növény részei. A számok beírásával 

csoportosíts!  (Egy szám több helyre is kerülhet!)                                            8 pont/                                                                                                                                                                                                                               

1. gyökérzet,  2. virágzat,    3. lombkorona,   4. termés,   5. levél,   6. törzs,  7.lágy szár 
 
A lágy szárú növény részei: _________________________________________________________ 
 
A fás szárú növény részei: __________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                                                                    

3. Nevezd meg a virág részeit!                                                                             4 pont/                                                                                                        
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

4. Írj példákat az alábbi állatcsoportokra! Mindegyik csoporthoz 5 állat nevét írd le!                              

15 pont/       

                                                                       

 rovarok: ___________________________________________________________________ 

 madarak: ___________________________________________________________________              

 emlősök: ____________________________________________________________________ 
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        5.Válaszolj a kérdésekre!                                                                                     7pont/ 

             Milyen színnel jelöli a térkép a vizeket? ____________________  

             A síkságokat? ________________________ 

             Melyik Magyarország legnagyobb állóvize, és két legnagyobb folyója? 

________________________________________________________________________                          

            Milyen színnel jelöli a térkép a hegységeket? _________________________________ 

            Hazánk legmagasabb pontja: ___________________________________             

6. Válaszolj egy-egy szóval vagy számmal a kérdésekre!                              6 pont/                                                          

             Hány évszakból áll az év?__________ 

             Melyik évszakban kezdődik az iskola? ___________ 

             Melyik évszak következik az ősz után? ___________ 

             Melyik a középső őszi hónap? ___________ 

             Melyik az első tavaszi hónap? _______________ 

            Hogy hívjuk azt a több hétből álló ünnepi időszakot, ami a karácsonyt megelőzi?________

              

              

7. Egészítsd ki a mondatot!                                                                             5 pont/                                                                                                         

A környezetünkben lévő anyagok __________________, ________________________ és 

 _______________halmazállapotúak lehetnek. A jég és a gőz is a ____________ különböző 

 ____________________ formái.                                                                                         

8. Mi történik, ha az égő gyertyát lefedjük egy pohárral?      2 pont/      
                                                         
____________________________________________________________________________ 

  Miért? _____________________________________________________________________            

 
                             
  Összesen: 57 pont/____   pont  ____ %  érdemjegy: ____ 
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Megoldókulcs 

 

1. Melyek a főbb testrészek kisebb egységei? Írd a megfelelő nagybetűt a testrészek elé!        10 pont/ 

                           A)fej        B) törzs      C) alsó végtag      D) felső végtag 
 
B  has                D   felkar      A   tarkó       C  comb       D  kéz      B  mellkas 
 
 C   láb                A   arc           C   lábszár      A   homlok    B  hát     D   felkar 

    
2. Összekeveredtek a fás szárú és a lágy szárú növény részei. A nevek beírásával csoportosíts!                                                                                                                                 

(Egy név több helyre is kerülhet!)                                                                                                   8 pont/ 

gyökérzet, virágzat,  lombkorona, termés, levél, törzs,  lágy szár 

 
A lágy szárú növény részei: gyökérzet, lágy szár, levél, virágzat, termés 
 
A fás szárú növény részei: gyökérzet, törzs, lombkorona 
 
                       

3. Nevezd meg a virág részeit!                                                                                                             4 pont/ 

 

 

 

4. Írj példákat az alábbi  állatcsoportokat?  5 állat nevét írd le!                                                                                  15 

pont/ 

         rovarok:  pl. hangya, méh, légy, szúnyog, szitakötő 

         madarak:  pl. cinke, gólya, varjú, héja, veréb 

        emlősök: pl. kutya, macska, egér, ló, tehén 

 

5. Válaszolj a kérdésekre!                                                                                                                     7 pont/ 

             Milyen színnel jelöli a térkép a vizeket?    kék               A síkságokat?             zöld 

             Melyik Magyarország legnagyobb állóvize, és két legnagyobb folyója?  

                    Balaton, Tisza, Duna                              

            Milyen színnel jelöli a térkép a hegységeket?   barna 
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            Hazánk legmagasabb pontja:  Kékes                  

6. Válaszolj egy-egy szóval vagy számmal a kérdésekre!                                                                  6 pont/ 

             Hány évszakból áll az év?     4 

             Melyik évszakban kezdődik az iskola?   ősz 

             Melyik évszak következik az ősz után?  tél 

             Melyik a középső őszi hónap?  október 

             Melyik az első tavaszi hónap?  március 

            Hogy hívjuk azt a több hétből álló ünnepi időszakot, ami a karácsonyt megelőzi?  advent   

                         

7. Egészítsd ki a mondatot!                                                                                                                    5 pont/ 

             A környezetünkben lévő anyagok szilárd, folyékony és légnemű halmazállapotúak lehetnek.  

             A jég és a gőz is a víz különböző halmazállapotú formái.      
                                                                                   

8. Mi történik, ha az égő gyertyát lefedjük egy pohárral?                                                                   2 pont/ 
A gyertya elalszik. 

            Miért? Mert az égés miatt elfogyott az oxigén a pohár alatt, amely táplálná az égést.         

               
 

 
 
  Összesen: 57 pont/____   pont  ____ %  érdemjegy: ____ 
 
 


