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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. DECEMBER 07. 

 

CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 

 

Tanuló neve, osztálya: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Iskola neve, címe: _______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Felkészítő tanár neve: ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

A név, cím részt nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni az olvashatóság érdekében! 

 



Fekete István Általános Iskola 1. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

Tel./Fax: 06-29-419-113 

 



Fekete István Általános Iskola 1. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

Tel./Fax: 06-29-419-113 

 

A KUTYA 

 

A tudósok körében még vitatott, hogy a kutya a sakáltól, a farkastól, vagy a 

vadkutyáktól származik. 

Brehm: Az állatok világa című lexikonjában ezt írja 

„ A jégkorszak ősembere vadász volt és kisebb vagy nagyobb csoportokban az élelmet 

biztosító vadászterületeket járta, s útján követték a vadkutyák, melyek az ember nyomán, ha 

nem is bőséges, de igénytelenségükhöz mérten elegendő ételhulladékra, s főleg 

csontmaradványokra találtak. 

A csontok megrágására és a lenyelt csontrészek megemésztésére alkalmas szervezetük 

már eleve arra jelölte ki a vadkutyákat, hogy az emberrel társuljanak. 

A vadkutyák különösen az éj leple alatt közeledő ellenségre hívták fel a figyelmet, tehát 

éjjeliőr szerepét töltötték be. Ezt az értékes képességet felismerve, az ősember 

ételhulladékokkal kedveskedett nekik.” 

 

A kutyák egyképpen nappali és éjszakai állatok és éjjel, nappal egyaránt fürgék és 

mozgékonyak. 

Legjobban a húst szeretik. Az ételt nem szabad forrón adni nekik, hanem csak langyosan, 

mindig tiszta edényben. A felnőtt kutyáknak elég, ha naponta egyszer laknak jól. Vizet sokat 

és gyakran isznak, mégpedig a nyelvükkel lefetyelve, melyet kanálszerűen homorítanak. 

Ha felesleges táplálékhoz jutnak, a földbe ássák és alkalomadtán újra kikaparják rejtett 

kincsüket. 

Hogy a csontszilánkot kihajtsák a gyomrukból, füvet esznek. Nagyszerűen futnak és 

úsznak, sőt bizonyos fokig kúsznak is. 

Nyáron szívesen feküsznek az árnyékba. Hűvös időben összehúzzák a lábukat, s orrukat a 

hátsó lábuk közé dugják. A meleget nagyon kedvelik, a puha fekvőhelyet nem kevésbé. 

Szívesen és sokat alszanak, de álmuk éber és nyugtalan. Gyakran álmodnak, s álmukat 

farkcsóválással, rándulásokkal, nyöszörgéssel és halk ugatással kísérik. 

Érzékszerveik élesek, de fejlettségük fajtánként eltéréseket mutat. A legkisebb érzékenységet 

a fénnyel szemben mutatják, ellenben nagyon érzékenyek az éles hangok és az erős szagok 

iránt. 

Testalkatuk, értelmi képességeik, tanulékonyságuk, szelídíthetőségük eltérő. 

Például az újfullandi nem fél a farkastól sem, ezért nagyon  alkalmas a nyáj őrzésére, 

ezenkívül mesterien ás, úszik, és bukik a víz alá és a fuldokló embert is kimenti a vízből. 

A vizsla apróvad vadászatára való, míg az ölebet puszta szórakozás céljából tartják, ölben 

hordozzák. 

A vadászkutyát éles szimata, értelmes tekintete, hűségessége miatt becsülik. A 

juhászkutya és a kuvasz éber őr. 

A kutya mintegy hasonmása, tükörképe gazdájának. 

Néhány különös szokás valamennyi fajtának közös sajátossága: a holdat például megugatják, 

a mozgás ingerli őket,, ami gyorsan halad el előttük megugatják, sőt nyomába is erednek. 

Mindegyik gyűlöli a macskákat és a sünt. 

A szuka párzás után 63 nappal 3-10 kölyköt hoz a világra, melyek 10-12 napig nem 

látnak. 

A kölykök körülbelül 6 hétig szopnak, 3-4 hónap múlva kihullajtják tejfogaikat. 

12 éves korában már aggkorát éli. Homlokán és arcán megőszül, szőre fakó lesz, fogai 

eltompulnak, vagy kihullnak. 
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1. Mely állatokat tartják a kutya ősének? 

.......................................................................................................................................................

...………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Az ősember és az őskutya barátsága mindkét fél számára előnyökkel járt. Melyek 

ezek? 

Az ember számára:…………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….. 

Az őskutya számára:……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

3. Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló szavakat, szókapcsolatokat! 

-Milyen hőmérsékletű táplálék ideális a kutyák számára? 

-Mit tesznek a felesleges táplálékkal? 

-Miért esznek füvet? 

-Mi a kedvenc táplálékuk? 

-Milyen testhelyzetet vesznek fel, ha hűvös az idő? 

 

 

 

4. Döntsd el az alábbi kijelentések igazságtartalmát! (igaz vagy hamis)! 

- A kutyák az éles hangokra és az éles fényre is érzékenyek.………………….. 

-A vizsla kimenti a fuldokló embert is a vízből.………………….. 

-A kiskutyák a párzás után 10-12 hétre születnek.………………….. 

-A kiskutya tejfoggal rendelkezik, melyet 6 hét után cserél maradandó fogakra………………. 
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  4 
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5.  Magyarázd meg! 

A kutya mintegy hasonmása, tükörképe gazdájának. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

6. Keresd meg a szövegben az alábbi szavak megfelelőit! 

ered……………………………………………………………………………………………. 

kiválóan……………………………………………………………………………………….. 

éjszaka……………………………………………….………………………………………... 

idős…………………………………………………………………………………................. 

szintén………………………………………………………………………………………… 

kiesnek………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

7.  A kutyákról számtalan szólás, közmondás született. 

Tudod-e mit jelentenek ezek? 

Egyik kutya, másik eb. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Ott van a kutya elásva 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Kutya baja 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Mintha kutya szájából húzták volna ki 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Se kutyája, se macskája 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Jön még kutyára dér 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 

8. Keresd meg a kutya szó szinonimáit! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

9. Készíts tablót a kutyáról! 

-A/4-es méretű legyen 

-Tartalmazhat rajzot, képet feliratot. 

-Írd rá a neved és az iskoládét is! 

-Tűzd hozzá a feladatlaphoz! 

 

 

 

 

 Összes pont: 
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