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Sok szeretettel várjuk a nyaralni vágyókat a 

Révfülöpön és Balatonszepezden lévő háromszor 

hetven fős, illetve a Balatonalmádiban lévő 100 fős 

ifjúsági táborban. A Révfülöpön és a Balatonszepezden lévő üdülőépületekben 

fürdőszobás szobákban és faházakban tudjuk elszállásolni a diákokat. Révfülöpön a 

családi és a tanári szobákban külön tv található. 

 

Révfülöp 

A Révfülöpön lévő szállástípus kitűnően alkalmas edzőtáborok, sporttáborok, 

tánctáborok lebonyolításához, hiszen mind szabad területet, mind tornaterem-használatot 

tudunk biztosítani a foglalkozásokhoz. 

 

Balatonszepezd 

A Balatonszepezden lévő szálláshelyen 2-3-4 ágyas fürdőszobás szobákban van az 

elhelyezés, itt  szabadtéri sportpályát és az épület nagytermét tudjuk biztosítani a 

különböző foglalkozásokhoz, edzésekhez. 

 

Balatonalmádi 

Balatonalmádiban a faházas elhelyezés 2-8 ágyas szobákban történik, egyszerre 100 főt 

tudunk fogadni. A szobák, illetve a faházak kiválóan alkalmasak családok elhelyezésére 

is, hiszen kisgyermekes családoknak igény szerint kiságyat, gyermekfürdető kádat, 

etetőszéket és egyéb eszközöket is biztosítunk. 

 



1. Melyik táborban van tv a tanári szobákban? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A:  Révfülöpön. 

B: Balatonszepezden. 

C: Balatonalmádiban. 

D: Mindháromban. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Melyik táborba mehetnek családok is? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A A révfülöpibe. 

B A balatonszepezdibe. 

C A balatonalmádiba. 

D Mindháromba. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Melyik tábor a legkisebb az ismertetettek közül? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A: A révfülöpi. 

B: A balatonszepezdi. 



C: A balatonalmádibeli. 

D: Nem tudjuk meg. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Viszonyítás felismerése. 

Nehézség: könnyű. 

 

4. Mely városokban van sportpálya is a táborban? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A Révfülöpön és Balatonszepezden. 

B Balatonszepezden és Balatonalmádiban. 

C Balatonalmádiban és Révfülöpön. 

D Mindhárom táborban van sportpálya. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

5. Miért készült ez a szórólap a táborokról? Karikázd be, hogy IGAZ-e vagy 

HAMIS a válasz!  

Azért, hogy… 

röviden bemutassa a táborokat.     IGAZ/HAMIS 

leírja, milyen programokat lehet szervezni a táborokban.   IGAZ/HAMIS 

elmondja, hogyan lehet eljutni a táborokba.     IGAZ/HAMIS 

népszerűsítse a Balaton vidékét.      IGAZ/HAMIS 

1-es kód: IGAZ, IGAZ, HAMIS, HAMIS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 



9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: értelmezés. Szórólap céljának értelmezése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Te melyik táborba mennél el a legszívesebben? Indokold meg a válaszodat! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód, például: 

• A révfülöpibe, mert ott biztos jó sporttáborok vannak és tornaterem is van. 

• A balatonszepezdibe, mert ott van szabadtéri sportpálya. 

• A balatonalmádiba, mert oda mehet az egész család is. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A tanuló plauzibilis, a szöveghez kapcsolódó választ 

ad. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 


