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PAGSUSULIT 
Mga Dapat Malaman sa Baha at Bagyo 

 

Instruksyon : Bilugan ang TAMANG sagot sa mga sumusunod na katanungan 

 

1. Anong ahensya ang inatasang magbibigay ng mga babala tungkol sa baha, bagyo 
at pampublikong taya ng panahon? 

 
a. Philippine Weather Bureau 
b. Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services 

Administration 
c. Department of Science and Technology 
d. Department of Environment and Natural Resources 

 

2. Sa karaniwan, ilang bagyo ang dumadating sa PIlipinas sa loob ng isang taon? 

 
a. 10 bagyo 
b. 15 bagyo 
c. 20 bagyo 
d. 25 bagyo 

 
3. Ano ang kategorya ng pinakamalakas na bagyo? 

 
a. Tropical Depression 
b. Severe Tropical Storm 
c. Typhoon 
d. Super Typhoon 

 
4. Ilan ang public storm signals sa ating bansa? 
 

a. Three 
b. Four 
c. Five 
d. Six 
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5.   Kailan natin nalalaman na ang bagyo ay paparating na sa ating bansa? 

 
a. Ilang araw bago ito dumating, kaya may pagkakataon para tayo ay 

maghanda 
b. Isang oras bago ito dumating, kaya kailangan kumilos kaagad 
c. Ilang minuto bago ito dumating, kaya walang pagkakataon na maghanda  
d. Walang paraan na malaman bago ito dumating 

 

6. Ano ang dapat gawin sa panahon ng bagyo? 

 
a. Manatili sa isang mababang lugar tulad ng basement 
b. Humanap at manatili sa mataas na lugar na hindi aabutin ng pagbaha 
c. Lumabas ng bahay o gusali ano man ang taya ng panahon 
d. Manatili sa loob ng bahay o gusali na malapit sa bintana  

 
7. Ano ang nararapat gawin kapag inabutan ng baha sa daan? 

 
a. Subukan tawiriin ang baha 
b. Lumangoy sa baha 
c. Humanap ng ibang daan 
d. Maglaro sa baha 

 
8. Ano ang mga kadahilanan na  maaaring magdulot ng pagbaha? 

 
a. Lakas ng ulan 
b. Tagal ng oras ng pag-ulan 
c. A at  B ay tama 
d. A at  B ay mali 

 
9. Ano Tamang payahag tungkol sa Baha 

 
a. Ang pagbaha ay  hindi pwedeng pigilan  
b. Ang pagbaha ay maaaring ma-kontrol  
c. A at B ay Tama 
d. A at  B ay Mali 

 
 
10. Ano ang kahulugan ng RED Flood warning? 

 
a. Hindi babaha  
b. Maaaring bumaha, ngunit walang kailangang gawin 
c. Maaaring bumaha sa ilang oras, kaya kailangang maghanda 
d. Maaring bumaha ano man oras, kaya kailangan ng lumikas 


