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XI. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

  

4. OSZTÁLY 

 

 

Tanuló neve: __________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

Osztálya: ______________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

Iskola neve, címe: ______________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

Felkészítő tanár neve: ___________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

 

 A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében!  

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

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2019. FEBRUÁR 11.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 
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Pici pacik 
  

Bizonyára megfordult már a fejedben, hogy egy kislovat kérj a születésnapodra. Ha 

nem is lehet minden gyereknek saját pónija, egy lovardát te is felkereshetsz, ahol 

megismerheted a szokásaikat, és lovagolni is megtanulhatsz. 

A póni szó gyűjtőfogalom, amely általánosságban a kistermetű lovakat jelöli. Sok 

fajtája van, egyik a shetlandi póni. Nevét az észak-skóciai Shetland-szigetekről kapta. A fajtát 

munkavégzés céljából háziasították. Az 1800-as évektől terjedt el, ekkor kezdték bányalóként 

hasznosítani. Számos egyed a bányákban született és pusztult el, anélkül, hogy valaha is 

napfényt láthatott volna. Az utolsó bányalovak az 1950-es években hagyták el a föld mélyét. 

A pónik sokkal szívósabbak és erősebbek, mint gondolnánk. Nincs is szükségük 

istállóra, feltéve, ha nem betegek vagy sérültek. Télen sem okoz számukra gondot, ha a hó 

alól kell kikaparniuk a táplálékot. Az istállóhoz szokottakra azonban vigyázni kell, mert 

könnyen megfázhatnak a hidegben. A melegebb istállóban ugyanis nem növesztenek vastag 

„télikabátot”, vagyis szőrt maguknak. Ilyen esetben érdemes olyan helyen tartani őket, ami 

nem túl meleg, jól szellőzik, és nem fülled be. A legjobb a karámos, nyitott istálló, ahol a 

pónik maguk döntik el, hogy a szabadban vagy a fedél alatt akarnak-e tartózkodni. 

A pónik és a lovak gyomra úgy fejlődött ki, hogy egyszerre csak keveset képesek enni. 

Nem is csoda, hiszen elnehezülő hassal képtelenek lettek volna elmenekülni a nyomukba 

szegődő ragadozók elől. Naponta ezért négyszer, ötször is meg kell etetni őket. Először 

mindig könnyebb táplálékot, réti szénát vagy szalmát adnak nekik. Utóbbira a búza- és 

zabszalma keveréke a legalkalmasabb. Ezt követően a nehezebb ételféleséget, az abrakot 

szolgálják fel nekik. Az abrak szemes takarmány, lehet zab, árpa vagy kukorica. Hogy 

mennyit kell enniük, az az életkoruktól, a méretüktől és a munkavégzés intenzitásától függ. 

Egy vemhes vagy jól megdolgoztatott póninak picivel növelik a napi abrakadagját. A száraz 

takarmányokon kívül lédús finomságokra is szükségük van. Ez lehet répa, takarmányrépa, 

cukorrépa, alma vagy körte. Nyáron görögdinnyével, takarmánytökkel is meglephetjük 

kedvencünket. Vannak lovak, akik kedvelik a banánt, narancsot, fügét, datolyát, szőlőt és 

egyéb gyümölcs- és zöldségféléket is. Szilvát, őszibarackot és egyéb csonthéjasokat ne 

etessünk a lóval, mert az éles részek károsíthatják a beleket. Emellett a szilva magja ciánt 

tartalmaz, ezért erősen mérgező. Az ásványi anyag pótlásaként nyalósót helyeznek el 

számukra. 

A pónik rengeteg törődést igényelnek. Ha szeretnél igazi barátságot kialakítani egy 

pónival, tölts minél több időt vele! Ilyen alkalom lehet az ápolás, a felszerszámozás vagy a 

lovaglás is. Különösen kedveli, ha a szőrét tisztogatják, és közben halkan beszélnek hozzá. 

Így könnyen a bizalmába férkőzhetsz és elnyerheted a szeretetét. Ha határozottan és 

tisztelettudóan bánsz vele, eljön az az idő, amikor hiányozni fogsz a számára. Kicsit olyan, 

mintha egy ember lenne, nem? 

  

1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik pontosan válaszol a kérdésre!  

  

- Hogyan hasznosították a háziasított pónikat?  

- Egyszerre mennyit tudnak enni a lovak?  

- Egy sokat dolgozó lónak miből kell többet kapnia?  

- Mit fogyaszt a ló, hogy az ásványi anyagokat pótolja a szervezetében?  

- Hogyan kell beszélni a pónihoz?  
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2. Válaszolj a kérdésekre!  

- Milyen típusú szó a „póni”?  

  

 _________________________________________________________________   

  

- Mi a póni?  

  

 _________________________________________________________________   

  

- Milyen esetekben nem jó kint tartani télen a pónit!  

  

 _________________________________________________________________   

  

-  Milyen tulajdonságokkal rendelkező helyen jó tartani a pónit, ha nem hagyjuk a 

szabadban?  

  

 _________________________________________________________________   

  

- Miért alakult ki az, hogy a pónik keveset esznek egyszerre?  

  

 _________________________________________________________________   

  

- Milyen közös tevékenységek segítenek barátságot kialakítani a pónival?  

  

 _________________________________________________________________   

  

- Miért nem ehet szilvát?  

  

 _________________________________________________________________   

  

3. Mondd másképpen! Mi a jelentésük a szövegben?  

- szívós: _______________________________________________________   

- képtelen: _____________________________________________________   

- egyed: _______________________________________________________   

- törődés: ______________________________________________________  

 

4. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H)  

- Egy egészséges pónit nem muszáj istállóban tartani. 

- A szilva mérgező.  

- A búza- és zabszalma keveréke abrak.  

- Egy póninak többet kell enni, ha kiscsikója fog születni  

- A tököt is megeszi.  

- Az istállóban kisebb szőrük lesz.  
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5. Javítsd ki a szöveget! Húzd alá azokat a szavakat, amelyek nem ide illenek!  

  

A pónik sokkal szívósabbak és erősebbek, mint gondolnánk. Nincs is szükségük 

istállóra, feltéve, ha nem betegek vagy sérültek. Télen sem okoz számukra gondot, ha a jég 

alól kell kikaparniuk a táplálékot. Az istállóhoz közeledve azonban vigyázni kell, mert 

könnyen megsántulnak a hidegben. A melegebb istállóban ugyanis nem növesztenek divatos 

„télikabátot”, vagyis szőrt maguknak. Ilyen esetben érdemes olyan helyen tartani őket, ami 

nem túl meleg, jól szellőzik, és nem fülled be. A legjobb a kantáros, nyitott istálló, ahol a 

pónik maguk döntik el, hogy a szabadban vagy a fedél alatt akarnak-e tartózkodni. 

.  

   

6. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

  

Hányféle tápláléktípust említ a szöveg?  

a.) 3 

b.) 4    

c.) 5 

  

Melyik nem a póni tápláléka?  

a.) kukoricadara   

b.) abrakadabra   

c.) zabszalma 

  

Mit ehet a póni?  

a.) banán, narancs, füge, zab, szőlő, szilva, cukorrépa, dinnye 

b.) alma, körte, barack, árpa, széna, szőlő, narancs, banán 

c.) zabszalma, kukoricadara, só, banán, répa, zöldség 

    

7. a.) Szerinted milyen tulajdonságai miatt használták régen a pónit bányalónak? 

 

__________________________________________________________________   

 

 b.) Miért nem használják manapság erre? 

 

_________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________   

 

__________________________________________________________________   

 

8. Szerinted miért nem lehet minden gyereknek egy kis pónija? 

 

_________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________   

 

___________________________________________________________________ 
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9. Adj címet a bekezdéseknek! 

 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 

  

 

  

 

Összes pont:   
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