CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

________________________________________________________________________________

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE
LA FINALUL CLASEI a II-a
2014
Model de test 1
CITIT
Școli cu predare în limbile minorităților naționale
Judeţul / sectorul..........................................................................................
Localitatea.....................................................................................................
Şcoala............................................................................................................
Numele şi prenumele elevei / elevului........................................................
........................................................................................................................
Clasa a II-a.....................
Băiat

Fată

Cod şcoală.............................................
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Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat!

A KIRÁNDULÁS
A második osztály tanulói elhatározták, hogy hétvégén kirándulást szerveznek a Szarvasvízeséséhez.
A KIRÁNDULÁS SZABÁLYAI:
1. Tartsátok be a kísérőitek utasításait !

MIT CSOMAGOLJAK?
• Az időjárásnak és

2. Ahhoz, hogy el ne tévedjetek, tartsatok

terepnek megfelelő ruhát

mindig a csoporttal!

és lábbelit

3. A szemetet mindig a kijelölt helyre
dobjátok!
4. Tilos a tüzet felügyelet nélkül hagyni!

•

Elemlámpát

•

Elsősegély felszerelést

•

Élelmiszert

A GYALOGTÚRA ÚTVONALA
• INDULÁS: 9,00 óra
• AZ INDULÁS HELYÍSZNE: kempingtábor – egy sátrakkal és kempingházakkal

ellátott hely turisták számára
• AZ ÚTVONAL LEÍRÁSA:
Útban a Szarvas-vízesés felé a következő megállókat fogjuk érinteni:
 AZ ERDÉSZ HÁZA – Ő gondozza az erdőt. Tanácsot fogunk tőle kérni az előfordulható
veszélyek tisztázásával kapcsolatban.
 AZ ÁLLATOK ETETÉSÉRE KIJELÖLT HELY – Itt segítséget fogunk nyújtani az erdésznek.
Megtisztítjuk az etető környékét és ellátjuk élelemmel, vízzel.
 A BARLANG – Megvizsgáljuk a barlang bejáratát és a környéket. Megfigyeléseinket
feljegyezzük.
 A TISZTÁS – Elfogyasztjuk az első tízórait. Megcsodáljuk a virágokat, hogy majd az
iskolában rajzkiállítást készíthessünk róluk. Innen lehet felmenni a vízeséshez gyalog vagy
felvonóval.
A FELVONÓ ÁRA
FELNŐTTEK
10 ÉVEN FELÜLI GYEREKEK
10 ÉVEN ALULI GYEREKEK

MENET
10 LEJ
5 LEJ
2 LEJ

JÖVET
10 LEJ
5 LEJ
2 LEJ

MENET-JÖVET
15 LEJ
8 LEJ
3 LEJ

 A VÍZESÉS – A víz 150 méter magasból folyik le a sziklák között. András a csoport
fényképésze. Lefényképezi a látnivalókat, és otthon fényképalbumot készít a kirándulásról.
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1. Honnan tudod meg, hogy milyen kellékekre lesz a gyerekeknek szükségük az úton?
Karikázd be a helyes válasz előtti bett!

a) A kirándulás szabályai című részből
b) Mit csomagoljak? című részből
c) A gyalogtúra útvonala című részből
d) A címből
Nu se completează de către elev
COD
1.

2. Mit szeretnének tenni a gyerekek a barlangnál?
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

a) beszélgetni az erdésszel
b) megvizsgálni a barlang környékét és bejáratát
c) az őzeket szeretnék megfigyelni
d) sátorozni
Nu se completează de către elev
COD
2.

3. Mit tudhatnak meg az erdésztől?
Írd a választ az alábbi vonalakra!

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev
COD
3.
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4. Milyen tárgyat használhatnak fel a barlang felderítésére?
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

a) a sátrat
b) a felvonót
c) a fényképeket
d) az elemlámpát
Nu se completează de către elev
COD
4.

5. Mennyibe kerül egy felnőttnek és egy 8 éves gyereknek a felvonó jövet-menet?
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

a) 10 lejbe
b) 5 lejbe
c) 2 lejbe
d) 18 lejbe
Nu se completează de către elev
COD
5.

6. Hogyan előzhetőek meg a különböző balesetek a gyalogtúrán?
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

a) Ha az időjárásnak és a terepnek megfelő az öltözeted
b) Ha elhagyod a csoportot
c) Ha az edei állatokkal játszol
d) Ha megeteted az erdei állatokat
Nu se completează de către elev
COD
6.
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7. Írj két olyan szabályt, melyet be kell tartanod, hogy el ne tévedj!

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Nu se completează de către elev
COD
7.

8. Te hogyan véded az erdőt?
Karikázd be a helyes válasz előtti betűt!

a) tisztán hagyom magam után az erdőt
b) sétálok az erdőben
c) virágot és gyümölcsöt szedek
d) leszakítom a ritka virágokat
Nu se completează de către elev
COD
8.

9. Hol fogyasztjuk el a tízórait?

a) A tisztáson.
b) A barlangnál.
c) Az erdész házánál.
d) A vízesésnél.
Nu se completează de către elev
COD
9.
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10. Nézd meg a térképet! Melyik megállónál szeretnél több időt tölteni? Miért?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Állatok
etetésére
kijelölt
hely

A Szarvasvízesés

Egy tisztás

Az erdész
háza

Felvonóállomás

A barlang

A kempingtábor

Nu se completează de către elev
COD
10.

A TUDÁSPRÓBA VÉGÉRE ÉRTÉL. GRATULÁLUNK!
KÖSZÖNJÜK, HOGY KITÖLTÖTTED!
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