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1. uzsonnára te választod ki ho az al.ábbiak közül melyiket viszed el-
1. vajaskenyér + alma

2. mákos kalács
X. nagy tábla csokoLádé

Naponta hányszo{_ke11 é_tkezni?
i. egyszer
2. öLszór
X . há,roms zor

Melyik étkezésnél lehet legtöbbet enni?
1. reggeli
2. ebéd
X. vacsora

Mikor fogvaszthat egy általános iskolai tanuló alkoholt?
1. ünnepen, ha a szülők megengedik
2. betegség esetén cukrozott forralt bort
X. semmilyen alkalommal

Esti fogmosás után urit leh"t ,ég e.ri v"ey inri?
1. kenyeret 1 süteményt
2. semrnit

X . a lrnát

Hányszor kell fogat mosni?
l. naponta 3-szor
2. csak este
X. hetente 3-szor

2-

3.

4-

5.

6.

7. A szomszéd gyerek panaszkodik
1. adok neki kalmopirint
2. javaslom, hogy tegyen borogatást az arcára
X. elküldöm fogorvoshoz

Miből á11 a helyes esti tisztálkodás?
1. kéz és láb mosás

2. arc, kézmosás és fogmosás
X. teljes fürdés vagy zutlanyozás és fogmosás

fá-: a foga. Mit tanácsolsz?

8.



t. JőL felöltözöm és ágyba bújom
2. iá"."illapítót ves"Óio be éé csak egy r:éteg ruhát hagyok magamon
X. Lázcsi1l"apítót veszek be

1O. Melyek a helyes öltözködés szabályai?
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9. Uit teszel. ha lázas vagy és ráz a hideg?

I. életkornak, mozgásigénynek és ídőjárásnak megfeLelően,

2. mindig sötét ruhát húzzunk
X. a gyeimek minciig egy réteggel többet vegyen fel mint a

11. Mennyit kell aludni egv 8-1O éves gyereknek?
1. 7 órát
2. B órát
X. tO őrát

lehe tő leg
ré tege s en

felnőtt

12- tavaszi szombat délután felajáqlanak 3 roPramot melyiket választod?
l. születésnapi zsúr
2. jő film a moziban
X. kirándulás a hegyekben

L3. Mivel moshatjuk ki a sebet?
I. csak tiszta vízzel
2. a sebbe tilos belenyúlni bármivel is
X. jódda

14. Milven mozdulattal tisztítiuk a sebet?
l. a sebből elírányítő mozdulattal
2. a seb felé irányuló mozdulattaI
X. bárhogy tísztíthatom

15. Hogyan haladok át az úttesten? /2 váLasz jő/
t. ha van kijelölt átkelő, akkor ott
2. mindig a legrövidebb úton
x. bárhot átszaladhatok az úton

16. Hogyan közlekedünk lakott teriileten kívül, belül? /két váLasz jŐ/

t. ha van járda, akkor feltétlenül ott
2. a menetirány szerinti ba1 oldalon, forgalomma1 szembe

X. ez autó mindig mögöttünk jöjjon, tehát a menetirány szerinti
j obb o ]_dalon



I

.)-_)

17. Miért kell szárazra t,(rr:ölni bőrünBet, különösen a tes k és

1. előbb piszkoródik a nedves test
2. negfázást okozhat a. nedves bőrfelület
3. elősegíti a gombás bőrbetegség 1étrejöttét

18. Milven svakran kel1 fehérneműt váltani?
1. kétr-raponta
2. naponta
x. hetente kétszer

19. Miért nem helyes a derékban túl szoros ruházat viselése?
1. aL<adáLyozza a belső szervek működését
2. gátol ja a szabad mozgá,st

X. túl mel_eg

20. Milyen messze tartsuB a könyvet olvasáskor?
t. 1O cm
2. 30 cm

X. 20 cm


