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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! 
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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 
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A NAGYMACSKÁK 
 

A nagymacskáknak hat faját tartjuk számon: oroszlán, jaguár, tigris, párduc,hópárduc és 

a gepárd. Valamennyi nagymacska Afrikában vagy Ázsiában él, kivéve az Amerikában honos 

jaguárt. 

A macskafélék 25 millió éve jelentek meg a Földön. Egyik legelső és talán 

legnevezetesebb képviselőjüknek, a kardfogú tigrisnek több, mint 20 cm hosszú szemfogai 

voltak. 

Az említett nagymacskák között számos különbség van. Az oroszlán, a tigris és a 

párduc például szokott üvölteni, a hópárduc és a gepárd viszont nem. A legtöbb nagymacska a 

földön elnyúlva táplálkozik, a hópárduc azonban összekuporodva. A gepárd kivételével a 

nagymacskák karma szükség szerint visszahúzható, illetve kimereszthető.  

Mindegyik nagymacska ragadozó: fennmaradásukhoz időről időre zsákmányt kell 

ejteniük vagy dögöt kell keresniük. Lábujjhegyen, visszahúzott karmokkal járnak, csak puha 

ujjbegyeik érintik a talajt. Általában lopva cserkészik be áldozatukat. A nagymacskák 

magányosan vadásznak, az oroszlán azonban csoportosan, igen hatékony stratégiával. A 

csoport egy vagy két tagja ráijeszt a kiszemelt áldozatra, és a lesben álló társak felé kergeti. 

Az oroszlán az egyetlen valódi társas életmódot folytató nagymacska – falkáknak 

nevezett csoportokban él. Egy-egy falka legfeljebb 12, egymással rokonságban 

állónőstényből, és legfeljebb öt-hat hímből áll. A csoportban a legnagyobb és legerősebb hím 

az úr, s ő a kölykök többségének az apja. A hím oroszlán sokkal nagyobb termetű, mint a 

nőstény, fején és nyakán sűrű sörényt visel. Ettől még nagyobbnak és tekintélyesebbnek 

látszik. A sörény a torkát is védi, ha a falka territóriumának, vadászterületének védelmében 

harcba keveredne. A vadászzsákmányt a nőstények ejtik el az egész falka számára. Ők 

könnyebb testűek a hímeknél, gyorsabban futnak. Az oroszlán a zebrától és a bivalytól az 

egerekig és kígyókig sok mindent megeszik. 

A falka nőstényei alkalmanként három-négy kölyköt ellenek, s közösen nevelik fel az 

utódokat. A kölykök három hónapos koruk táján kapnak először húst, de még további három 

hónapon át szopnak.  

A nagymacskák közül a tigris a legnagyobb. Több alfaja van, mindegyik 

veszélyeztetett. A szibériai tigris a világ legnagyobb macskaféléje, a300 kg-os súlyt is 

elérheti. Nagyon erős állat, magánál jóval nagyobb jószágokat, például a vízibivalyt is képes 

elejteni. Este vadászik, a sötétség leple alatt, s lopva közelíti meg a zsákmányállatot. 

Alkonyatkor és napkeltekor „kurkássza” magát, azaz ugyanúgy nyalogatja a szőrzetét, ahogy 

a házi macska szokta. Ám a házi macskával ellentétben kedveli a vizet, gyakran úszik a 

környező tavakban.  

Oroszország északi tájain él, vastag zsírréteg védi a rendkívül kemény téli hideg ellen. Vastag 

bundája vörösessárga színű, gyakran világosabb, mint más tigriseké, és sok fehér is van 

benne, hogy jobban beleolvadjon a hófödte szibériai tájba.  

A legtöbb nagymacskához hasonlóan a tigris is vizeletével jelzi territóriumának határait, 

de azzal is figyelmezteti jelenlétére fajtársait, hogy éles karmával nyomokat hagy a fák 

törzsén. 

A párduc vagy leopárd a legelterjedtebb a nagymacskák közül. Karcsú, fürge testét 

élénk fényű, diszkrét foltokkal díszített szőrzet borítja. A fekete párduc, amely nem önálló faj, 

hanem a párduc egyik színváltozata, szintén foltos szőrzetű, bár ez nem nagyon látszik. 



Fekete színe jól elrejti az erdők sűrű aljnövényzetében. A párduc a leginkább rejtőzködő 

hajlamú faj a nagymacskák között. Többféle zsákmányt ejt, egyebek mellett gazellát, sakált, 

struccot, varacskos disznót, sőt teknősöket is. Mivel kiválóan mászik fára, zsákmányát 

felvonszolja egy fa ágai közé, mert ott nem kell más ragadozóktól tartania. 

A hópárduc hideg éghajlat alatt, 3000-4000 méteres tengerszint feletti magasságban él. 

Éjszaka vadászik, emlősöket zsákmányol, a nyúlnál is kisebbeket, és a gazellánál is 

nagyobbakat. Nagy elülsőmancsával, rövid mellső lábával és erős mellkasával fürgén szökell 

szikláról sziklára. Hosszú farka egyensúlyának megőrzésében segíti.  

A jaguár nagyon ritka, rejtőzködő állat. Közép – és Dél-Amerika esőerdeiben portyázik, 

vadászik. Zömök, izmos testével és a párducéhoz hasonló, szép rejtőmintázattal ékes 

szőrzetével vérbeli vadásznak született. Az esőerdők más állataival, köztük lajhárral, 

vízidisznóval táplálkozik. A jaguár harapása különösen mély. Több kilométert is megtesz, 

hogy ennivalót találjon, és a vízpartra is követi kiszemelt áldozatát. Olykor még halat és 

teknőst is eszik. Az egészséges, kifejlett jaguárnak a vadonban nincs mitől félnie. Talán csak 

az óriáskígyó lehet veszélyes rá, meg az ember. 

A gepárd a leggyorsabb lábú szárazföldi állat. Hosszú, karcsú végtagjai laza izületekkel 

kapcsolódnak a törzshöz, így az állat hosszú léptekkel fut. Futás közben egyszerre mind a 

négy lába fölemelkedik a talajról, közben kinyújtott farokkal egyensúlyoz. Általában 80 km/h 

körüli sebességgel űzi a fürge gazellákat, antilopokat, de ha kell, a 110 km/ h sebességet is 

elérheti, bár ezt nem tartja sokáig. Ha a menekülő préda 20 másodpercnyi előnyhöz jut, a 

gepárd futni hagyja. A gepárd csak a maga által elejtett zsákmányt eszi meg, a dögről 

tudomást sem vesz.  

Több más nagymacskához hasonlóan a gepárd is veszélyeztetett faj. Ma már jobbára a 

kelet- és a dél-afrikai szavannákon fordul elő. Zsákmányszerzési módja miatt nagy területre 

van szüksége, s mert az ember folyamatosan pusztítja élőhelyét, egyedszáma egyre csökken. 

 

1. Húzd alá a kérdésekre válaszoló szavakat, kifejezéseket a szövegben! 6p/ 

(Írd az aláhúzott válaszok fölé a kérdések betűjelét!) 

 

a) Mivel jelzi a tigris territóriumának határait? 

b) Miért csökken folyamatosan a gepárdok száma? 

c) Mivel táplálkozik a jaguár? 

d) Hány kölyköt ellenek az oroszlánok alkalmanként? 

e) Miért van sok fehér szín a szibériai tigris bundájában? 

 

2. Melyik igaz, melyik hamis? Jelöld I vagy H betűvel! 6p/ 

 

A nagymacskák Amerikában élnek. ___ 

A párduc zsákmányát felvonszolja a fa ágai közé. ___ 

Az oroszlánfalka nőstényei 5-6 kölyköt ellenek. ___ 

A gepárd a leglassúbb állat. ___ 

A jaguár Közép- és Dél-Amerikában vadászik. ___ 

A szibériai tigris Oroszország északi tájain él. ___ 



3. Kösd össze az állatokat tulajdonságaikkal! Használj az összekötésnél minden állathoz 

más színt!  

 12p/ 

3000-4000 méteres tengerszint 

feletti magasságban él. 
 Dögöt nem eszik. 

 hópárduc  

Magánál jóval nagyobb jószágokat 

is képes elejteni. 
                               

oroszlán 

A vadonban nincs mitől félnie. 

  Falkáknak nevezett csoportokban 

él. 

Leggyorsabb szárazföldi állat. tigris  

   

Hosszú farka egyensúlyának 

megőrzésében segíti. 
                                

gepárd 

Legelterjedtebb a nagymacskák 

közül. 

   

Mély harapása van. párduc A vadászzsákmányt a nőstények 

ejtik el. 

   

Kiválóan mászik fára. 

 

 

jaguár 300 kg-os súlyt is elérheti. 

 

4. Egészítsd ki a mondatokat a szöveg alapján! 10p/ 

 

A nagymacskáknak __________________________________________ tartjuk számon. A 

macskafélék __________________________________________ éve jelentek meg a Földön. 

Az __________________________________________________________________ szokott 

üvölteni. Mindegyik nagymacska _______________________________________________. 

A legtöbb _________________________________________________________________ 

táplálkozik, a _________________________________________________________ azonban 

___________________________________________________________________________. 

Általában _________________________________________________________áldozatukat. 

 

5. Válaszolj a kérdésekre egész mondattal! 10p/ 

a) Miből áll a falka? _____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

b) Melyik a világ legnagyobb macskaféléje? __________________________________  

 ______________________________________________________________________  

c) Mivel táplálkozik a párduc? _____________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

d) Hol él a hópárduc? ____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

e) Mi jelenthet veszélyt a jaguár számára? ____________________________________  

 ______________________________________________________________________  



6. Magyarázd meg a szavak jelentését! 4p/ 

 

falka = ________________________________________________________________  

 

territórium = ___________________________________________________________  

 

kurkássza magát = _______________________________________________________  

 

sörény = _______________________________________________________________  

 

7. Tegyél x-et a megfelelő mezőbe, ha igaz az állítás az adott nagymacskára! 20p/ 
 

 oroszlán tigris párduc gepárd hópárduc jaguár 

ragadozó       

Amerikában él       

szokott üvölteni       

karma visszahúzható       

magányosan vadászik       

 

8. Készíts rajzot az olvasott  szöveghez kapcsolódóan A/4-es rajzlapra! 

 4p/ 

 Összesen: 72p/ 


