
Tantárgy: természetismeret 

Osztály: 6.a 

Az óra témája: Felmérő  

Időpont: 04.08. szerda 

 

Feladatok: 

1. Házi feladat ellenőrzése: Javítsátok ki a hibákat! 

 

Munkafüzet 86. oldal 1. feladat 

Csoportosítsd az energiaforrásokat! 

Megújuló energiaforrások: szél, napfény, áramló víz, biomassza, geotermikus energia, + 

ár-apály, hullám. 

Nem megújuló energiaforrások: szén, kőolaj, földgáz, atomenergia. 

 

Munkafüzet 87. oldal 2. feladat 

Milyen nem megújuló energiaforrásokat ismersz? Szén, kőolaj, földgáz, atomenergia. 

 

Munkafüzet 87. oldal 5. feladat 

Hol van hazánkban atomerőmű? Pakson (a Duna mellett). 

 

Munkafüzet 87. oldal 6. feladat 

Milyen energiahordozókat ismersz? Szén, kőolaj, földgáz, uránium, hidrogén, fa, szél, víz, 

biomassza, geotermikus erőmű, gőz stb. 

 

2. feladat 

Oldjátok meg a következő oldalon található feladatokat!  

Egy lapon vagy Wordben dolgozzatok! Elég csak a válaszokat leírni. 

Ha kész, fotózzátok le és küldjétek el tkrisztina@vmai.hu címreí1  

 

Házi feladat és szorgalmi: NINCS 

 

Jó munkát és kellemes tavaszi szünetet! 

Kriszta néni  

  



2020.04.03. Felmérő ....................................... 

  név, osztály 

 

1. Csoportosítsd az anyagokat! Írd a betűjelét a megfelelő helyre! /8 pont 

 (a) hungarocell, (b) alumínium, (c) fa, (d) vas, (e) réz, (f) üveg,  

(g) víz, (h) levegő 

 

 Hővezető anyag: Hőszigetelő anyag:  

   

2. Milyen hőterjedési módokról tanultunk? (3 féléről tanultunk) /3 pont 

   

3. Írj két fűtőberendezést! /2 pont 

   

4. Írj két hűtőberendezést! /2 pont 

   

5. Igaz (I) vagy hamis (H) az állítás? Írd a választ a mondat elé! /4 pont 

  A mágnesnek két pólusa van: az északi és a déli.  

  Ha egy mágnest kettétörünk, két egypólusú mágnest kapunk.  

  Az ellentétes mágneses pólusok taszítják egymást.  

  A Földnek is vannak mágneses pólusai.  

   

6. Hányféle elektromos töltés létezik?  /3 pont 

 Melyek ezek?  

   

7. Mikor mondjuk, hogy egy test elektromosan semleges? /2 pont 

   

8. Csoportosítsd az igéket aszerint, hogy hely- vagy helyzetváltozatást 

fejeznek ki! Írd a betűjelét leírnod a megfelelő helyre! 

/6 pont 

 (a) sétál, (b) felnéz, (c) szalad, (d) mászik, (e) pislog, (f) néz  

   

 Helyváltoztatás: Helyzetváltoztatás:  

    

9. Mi a gravitációs erő? /2 pont 

 Merre felé mutat?  

   

10. Csoportosítsd az energiaforrásokat! Írd a betűjelét a megfelelő helyre! /8 pont 

 (a) kőolaj, (b) atomenergia, (c) szél, (d) napfény, (e) földgáz, (f) víz, 

(g) szén, (h) biomassza 

 

 Megújuló: Nem megújuló:  

   

 Összes pontszám: /32 pont 

 

A kérdésekre a válaszokat megtalálod a tankönyvben. Lapozzátok és olvassátok figyelmesen! 

Ahány pontot és a feladat, annyi rövid válasz várok. 

 



A visszaküldés határideje: holnap déli 12 óra. 

 

Értékelés: összesen 40 pont 

36 - 40 pont ötös 

30 - 35 pont négyes 

20 - 29 pont hármas 

12 - 19 pont kettes  

0 - 11 pont egyes              Ilyen biztos nem lesz. Ugye? 

 


