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IX. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

 

3.OSZTÁLY 

 

 

Tanuló neve: __________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Osztálya: _____________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: ______________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: ___________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTTNAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2017. JANUÁR 23. 
(AZ EREDMÉNYEK FEBRUÁR 20-A UTÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA.!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 
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BOLYGÓNK LEGELEGÁNSABB ELEVEN REPÜLŐGÉPE 

 

Az albatroszról jó okkal tartják azt, hogy bolygónk legtökéletesebb és legelegánsabb 

eleven repülőgépe. Háromméteres szárnyfesztávolságával ez a legnagyobb tengeri madár, és 

repülés közben akár az óránkénti 115 kilométeres sebességet is eléri. Bár a földön elég 

esetlen, a levegőben egyszerűen lenyűgöző! 

Körülbelül 20 albatroszfajt ismernek, és ebből 15 az Új-Zélandot körülvevő óceán 

vizein él. A déli féltekén az albatrosznak egyetlen szárazföldi költőtelepe van, méghozzá az 

Otagó- félsziget csücskén Új-Zéland déli szigetén. 

Az északi királyalbatrosz hat és 10 éves kora között kezd költeni, és élete végéig rak tojást. 

Viszonylag sokáig él, néhány közülük akár 50 évig, vagy még tovább is .Az albatrosz 

kétévente rak egy tojást, a költések közötti időszakot pedig a tengeren tölti. Miután 

kiválasztotta társát általában egész életén át kitart mellette. 

Szeptemberben kezdik a fészek építését, és mind a hím, mind a nőstény részt vesz 

benne. Majd novemberben a nőstény rak 1 tojást, amely akár félkilós is lehet. A szülők 

mintegy 80 napig költenek a fészkükön, mígnem február elején a fióka kikel a tojásból 

.Ezután a szülők felváltva őrzik a fiókát, és felöklendezett hal, vagy tintahalpéppel etetik. Hat 

hónapos korára a fióka súlya eléri a 12 kilógrammot. Ez sokkal nagyobb, mint egy felnőtt 

példányé. 

Egy éven belül a szülők otthagyják a félszigetet, és egy évet ismét a tengeren töltenek, 

mielőtt újrakezdenék a költést Az északi királyalbatrosz jóformán teljes életét a tengeren tölti, 

még aludni is tud a vízen. A szülők távolléte alatt a fiókák elveszti a súlyfelesleget, a 

tollazatuk teljes lesz, és addig-addig próbálkoznak, míg meg nem tanulják, hogyan kell 

kiterjeszteni szárnyaikat és belekapaszkodni a szélbe. Az elkövetkező néhány évben az óceán 

lesz a fiatal albatrosz otthona. Amikor serdülővé válik visszatér a félszigetre, ahol élete 

kezdődött .Mialatt az idősebb madarak a fészekrakással és a költéssel foglalatoskodnak, az 

ifjú albatrosz tollászkodással tölti az időt, parádézik, és repülési technikáját csillogtatja. Így 

keres párt magának. E madárfaj nem kedveli a magányos életmódot. Kolóniákba tömörülve 

figyelheti meg őket a természetjáró ember. 

 

1. Húzd alá a szövegben a kérdésekre választ adó szavakat vagy mondatrészleteket! 

- Hol költenek az albatroszok? 

- Mihez hasonlítja a szöveg ezt a madarat? 2p/ 

  



2. Mit jelent? 

szárnyfesztávolság _______________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

esetlen ________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

foglalatoskodnak ________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 3p/ 

3. Hogyan fejezi ki a szöveg alkotója ezeket a jelentéstartalmakat? 

hibátlan _______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

szélén _________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

feltűnést kelt, felhívja magára a figyelmet ____________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 3p/ 

4. Javítsd ki és írd le helyesen az alábbi állításokat! 

Az albatroszok 20 fajtája Új-Zélandon él. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________  

Az albatroszok szárazföldön és levegőben is mesteren mozognak. 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 4p/ 

5. Egészítsd ki a mondatokat! 

A fészeképítés  __________________________________ , a tojásrakás_________________ 

________________________________________________történik. 

A költés feladatát a hím és a tojó ________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

A fióka körülbelül ___________________________________________________ bújik elő a  

____________________________________________________________________ tojásból. 

 6p/ 

  



6. Döntsd el az alábbi mondatok igazságtartalmát! 

- A fiókákat élő táplálékkal látják el a szülők. _________________________________  

- A fióka nehezebb hat hónapos korában, mint a szülei. __________________________  

-A fiókát a felnőtt madarak tanítják meg repülni. _______________________________  

- Az albatrosz repülés közben kihasználja a légáramlatokat és a szél segítő erejét. 

 ____________________________  

 4p/ 

7. Válaszolj! 

Meddig él az albatrosz? ___________________________________________________  

Mennyi a csúcssebessége? ________________________________________________  

Mikor kezd el utódokról gondoskodni? ______________________________________  

 3p/ 

8. Fejezd be a megkezdett mondatokat! 

Az albatrosz élete végéig __________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

A pár együtt végzi a  _____________________________________________________  és az 

 ______________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  feladatát is. 

 2p/ 

9. Alkoss 4 összefüggő mondatot az alábbi szavak segítségével! 

él vízben levegőben 3méteres 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 4p/ 

 Összes pont: 31p/ 

 


