
 

 

Az 5. évfolyamos természetismeret tantárgy tartalmi területeihez kapcsolódó, az eDia tanári tesztek modulban elérhető alkalmazás 

dimenzióba tartozó feladatok 
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Témakör Altéma Tanári tesztek modulban elérhető feladat kódja 

Az anyagok világa  

(anyagok jellemzői, 

halmazállapotok, levegő, égés, víz) 

égés, tűzvédelem, tűzoltás 

ta5e12_sz_cs04_hs_061_eb 

ta5e13_sz_cs04_hs_067_eb 

ta5e24_cs15_hhk_001_sza 

ta5e24_i_cs15_hhk_002_sza 

ta5e24_sz_cs01_vk_270_271b_272_dbm 

ta5e24_sz_cs01_vk_271b_270_272_dbm 

ta5e24_sz_cs01_vk_272_270_271b_dbm 

ta5e24_sz_cs01_vk_279_dbm 

ta5e24_sz_cs01_vk_280_dbm 

ta5e24_sz_cs01_vk_414_dbm 

ta5e24_sz_cs01_vk_415_dbm 

ta5e24_sz_cs05_bt_359_dbm 

ta5e24_sz_cs16_am_framew13_sza 

ta5e32_i_cs01_vk_270b_dbm 

levegő 

ta5e11_i_cs01_vk_271_dbm 

ta5e31_i_cs08_bnm_001_dbm 

ta5e32_i_cs01_vk_270b_dbm 

ta5f51_sz_cs11_rej_242_nytb 

mindennapi tárgyak, anyagok jellemzői, 

tulajdonságai 

ta5e11_i_cs01_vk_288_dbm 

ta5e11_i_cs01_vk_289_dbm_3 

ta5e11_i_cs16_am_052_nytb 

ta5e11_sz_cs01_vk_273_274b_275_dbm 

ta5e11_sz_cs01_vk_274b_273_275_dbm 

ta5e11_sz_cs01_vk_275_273_274b_dbm 

https://bit.ly/2IwJeW4


ta5e11_sz_cs01_vk_286_dbm_3 

ta5e11_sz_cs01_vk_287_dbm_3 

ta5e11_sz_cs01_vk_413_dbm_3 

ta5e11_sz_cs08_bnm_714_dbm_3 

ta5e11_sz_cs08_bnm_740_dbm 

ta5e11_sz_cs11_rej_200_nytb 

ta5e11_sz_cs11_rej_203_nytb 

ta5e11_sz_cs11_rej_207_nytb 

ta5e11_sz_cs16_am_050_nytb 

ta5e11_t_cs16_am_285_dbm 

ta5e11_t_cs16_am_290_dbm 

ta5e12_sz_cs11_bj_050_bj 

ta5e12_sz_cs11_bj_051_bj 

ta5e12_sz_cs11_bj_052_bj 

víz 

ta5e11_sz_cs16_am_281_dbm 

ta5e11_sz_cs16_am_286_dbm 

ta5e12_sz_cs11_bj_052_bj 

ta5e21_i_cs15_hhk_009_eb 

halmazállapot-változás 

ta5e21_i_cs10_kecs_003 

ta5e21_kiserlet_cs01_vk_419_dbm_3 

ta5e21_sz_cs01_vk_291_dbm_3 

ta5e21_sz_cs01_vk_292_dbm 

ta5e21_sz_cs01_vk_373_dbm_3 

ta5e21_sz_cs06_nytb_061_nytb 

ta5e21_t_cs01_vk_369_dbm 

ta5e22_g_cs06_nytb_058_nytb 

az anyagok összetétele, keverékek, oldódás 

ta5e22_sz_cs01_vk_383_dbm 

ta5e22_sz_cs01_vk_385_dbm 

ta5e22_sz_cs06_bi_055_nytb 

ta5e22_sz_cs06_bi_056_nytb 

ta5e22_sz_cs06_kot_055_dbm 

ta5e22_sz_cs06_nytb_055_nytb 

ta5e22_sz_cs08_bnm_727_dbm_3 



ta5e22_sz_cs11_rej_158_nytb_3 

ta5e23_sz_cs06_kot_061_nytb 

ta5e23_sz_cs06_kot_062_nytb 

Élet a kertben  

(élőlények jellemzői, virágos 

növények, zöldségek, gyümölcsök) 

növények jellemzői, működése 

ta5b31_cs12_pe_112_dbm 

ta5b31_i_cs11_de_054_sza 

ta5b31_i_cs11_de_214_nytb 

ta5b31_sz_cs01_vk_279_dbm_3 

ta5b31_sz_cs12_pe_120_dbm 

ta5b33_i_cs11_de_209_nytb 

ta5b33_i_cs11_de_210_nytb 

ta5b33_sz_cs11_de_211_dbm 

ta5b33_sz_cs11_de_212_nytb 

zöldségek, gyümölcsök 

ta5b21_i_cs12_pe_178_dbm 

ta5b21_i_cs12_pe_182_dbm 

ta5b31_sz_cs12_pe_108_dbm 

ta5b31_sz_cs12_pe_111_dbm 

ta5b31_sz_cs12_pe_115_dbm 

ta5b31_sz_cs12_pe_122_dbm 

virágos növények 

ta5b31_cs12_pe_109_dbm 

ta5b31_i_cs01_vk_243_dbm_3 

ta5b31_i_cs11_de_206_nytb 

ta5b31_t_cs12_pe_117_dbm 

Ház körül élő állatok   

ta5b41_i_cs15_uj_102_sza 

ta5b41_sz_cs15_uj_155_sza 

ta5b41_sz_cs15_uj_157_nytb 

ta5b41_t_cs15_uj_060_eb 

ta5b41_t_cs15_uj_117_eb 

Időjárás 

(levegő, víz, szél, időjárás 

megfigyelése) 

biztonság, védekezés az időjárási viszontagságok 

ellen 

ta5b66_cs01_sz_dsz_123_dbm_3 

ta5b66_g_cs06_kot_003_kot 

ta5b66_i_cs12_he_119_dbm 

ta5b66_sz_cs08_bnm_106_dbm_3 

ta5b66_sz_cs12_he_120_dbm 

ta5b66_t_cs12_he_118_dbm 



ta5f22_sz_cs03_rj_090_dbm 

időjárás hatása  

ta5b72_t_cs01_iki_251_dbm_3 

ta5f31_t_cs09_onzs_001_sza 

ta5f52_sz_cs11_rej_247_nytb 

ta5f53_i_cs08_kga_232_dbm 

hőmérséklet 

ta5e21_sz_cs16_am_framew19_sza 

ta5f52_g_cs09_onzs_208_dbm 

ta5f52_sz_cs09_onzs_201_dbm 

ta5f52_sz_cs09_onzs_210_dbm 

időjárási adatok leolvasása, értelmezése 

ta5f22_g_cs03_rj_092_dbm 

ta5f52_i_cs08_kga_216_dbm 

ta5f52_i_cs08_kga_217_dbm 

ta5f52_i_cs08_kga_218_dbm 

ta5f52_sz_cs08_bnm_101_dbm 

ta5f52_sz_cs08_bnm_703_dbm 

ta5f52_sz_cs08_bnm_730_dbm 

ta5f52_sz_cs09_onzs_211_dbm 

ta5f52_sz_cs11_rej_215_nytb 

ta5f52_sz_cs11_rej_244_nytb 

ta5f52_t_cs08_bnm_701_dbm 

ta5f53_t_cs08_kga_227_dbm 

Környezetünk ábrázolása, a 

térkép  

(a térkép jelrendszere, mérés, 

tájékozódás) 

a Föld és a világegyetem 

ta5e32_i_cs16_am_057_sza 

ta5f22_sz_cs03_rj_091_dbm 

ta5f72_g_cs08_bnm_700_dbm 

ta5f72_i_cs08_kga_242_dbm 

ta5f72_i_cs08_kga_246_dbm 

ta5f74_sz_cs01_em_232_dbm 

tájékozódás a térképen 

ta5f11_i_cs08_kga_200_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_201_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_202_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_203_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_204_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_205_dbm 



ta5f11_i_cs08_kga_206_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_207_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_208_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_209_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_210_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_211_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_212a_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_212b_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_213_dbm 

ta5f11_i_cs08_kga_226_dbm 

ta5f11_sz_cs01_em_067_dbm_3 

ta5f11_sz_cs08_bnm_722_dbm_3 

ta5f11_sz_cs08_bnm_729_dbm_3 

ta5f11_sz_cs08_kga_214_dbm 

ta5f11_sz_cs08_kga_215_dbm 

ta5f11_sz_cs08_kga_222_dbm 

ta5f11_t_cs03_mm_023_dbm 

ta5f21_i_cs08_kga_234_dbm 

ta5f32_t_cs03_rj_089_dbm 

ta5f81_g_cs06_nytb_002a_nytb 

ta5f81_g_cs06_nytb_002b_nytb 

a térkép jelrendszere 

ta5f12_i_cs08_kga_228_dbm 

ta5f12_i_cs08_kga_229_dbm 

ta5f12_i_cs08_kga_230_dbm 

ta5f12_i_cs08_kga_231_dbm 

ta5f13_sz_cs08_kga_233_dbm 

ta5f81_g_cs06_nytb_004_nytb 

ta5f81_g_cs06_nytv_003_nytb 

Hazai tájakon  

(tájegységek, Budapest, települések 

jellemzői) 

felszínformák, a felszínt felépítő anyagok 

ta5b72_i_cs08_kga_411_dbm_3 

ta5b72_sz_cs08_bnm_705_dbm_3 

ta5e31_i_cs16_am_062_sza 

ta5f11_sz_cs03_kat_003_dbm_3 

ta5f31_i_cs08_kga_413_dbm 



ta5f31_i_cs09_onzs_058b_sza 

ta5f31_i_cs09_onzs_60_eb 

ta5f31_sz_cs09_onzs_056b_sza 

ta5f32_i_cs03_rj_093_dbm 

ta5f33_g_cs03_rj_083_dbm 

ta5f33_g_cs03_rj_084_dbm 

ta5f33_g_cs09_onzs_214_dbm 

ta5f33_g_cs11_bj_154_nytb 

ta5f33_sz_cs08_bnm_102_dbm 

ta5f33_sz_cs11_bj_159_nytb_3 

ta5f33_t_cs03_rj_082_dbm 

ta5f43_i_cs11_tva_113_nytb_3 

ta5f44_i_cs08_kga_250_dbm 

nemzeti parkok, természetvédelem 

ta5b82_g_cs06_nytb_001_nytb 

ta5b82_t_cs04_vs_020_eb 

ta5b82_t_cs11_de_003_sza_3 

hazai tájak 

ta5f33_sz_cs03_rj_088_dbm 

ta5f43_sz_cs11_rej_238_nytb 

ta5f61_sz_cs11_rej_210_nytb 

ta5f61_sz_cs11_rej_222_a_nytb 

ta5f61_sz_cs11_rej_222_b_nytb 

ta5f61_sz_cs11_rej_223_nytb 

ta5f61_sz_cs11_rej_228_nytb 

 éghajlat 

ta5f53_i_cs08_kga_219_dbm 

ta5f53_i_cs08_kga_220_dbm 

ta5f53_sz_cs08_kga_248_dbm 
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