
Fekete István Általános Iskola 2. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

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

 

 

 

 

 

 

IV. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

 

3. OSZTÁLY 

 

 

 

 

 

 
 

 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2012. JANUÁR 16. 

 

CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

 

Tanuló neve, osztálya: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Iskola neve, címe: _______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Felkészítő tanár neve: ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

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

 

Az eszkimók Kelet-Szibériában, Alaszkán, Kanadában és Grönlandon is élnek. 

Lakásuk, az iglu, egy kalapszerű kupola, amit kemény hóból készítenek. A hó olyan jól 

szigetel, hogy benn tartja a meleget és kizárja a hideget. Egyszerűbben hókunyhónak is 

nevezhetnénk. 

Erre az építőanyagra azért van szükség, mert élőhelyükön nincsenek fák, vagy csupán 

nagyon ritkán fordulnak elő. 

Nyáron többnyire sátrakban laknak, télen a már említett hókunyhón kívül kőből és 

tőzegből építkeznek. Időnként részben földbe vájt az otthonuk. 

Tengerparti életet élnek, amelyet néha felváltanak belvidéki életmóddal. 

Az eszkimók vadászó-gyűjtögető nép, egyes helyeken rénszarvasokat tenyésztenek. Míg a 

tengerben bálnára, rozmárra, fókára vadásznak, addig a tavakból, folyókból halásznak. 

Vannak, akik egyszemélyes kajakkal indulnak fókavadászatra, de bálnavadászatra vagy 

családi utazásokra nagyobb csónakfajtát használnak. 

Különösen nehéz azoknak a családoknak, akik a sarkkörtől északra élnek, mert ott télen a 

napok teljes hosszára kiterjedő sarki sötétséggel is kell számolniuk. 

A férfiak a vadállatok elejtését végzik, a feldolgozás már a nők dolga. A gyerekekkel 

különösen gyengéden bánnak. 

A sámán különleges szerepet tölt be: szellemeket idéz, képes arra, hogy kiűzze a gonosz 

szellemet az emberekből és gyógyít is. 

Az eszkimók azt hiszik, hogyha csónakjukra bálnát rajzolnak, akkor a bálna szívesebben 

hagyja magát elejteni. 

A szibériai eszkimók azt képzelték, hogyha csónakjukra kardszárnyú delfin kerül, 

sikeresebb lesz a rozmárvadászat. 
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1. Hol élnek az eszkimók? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2.Húzd alá a szövegben! 

- Hogyan nevezik hókunyhójukat? 

- Melyik évszakban élnek sátrakban? 

- Miből építkeznek? 

 

 

 

3. Döntsd el az alábbi mondatok igazságtartalmát! 

- A földön vannak olyan helyek, ahol egész nap sötét van télen. 

- Vadászathoz az eszkimók nagyobb csónakokat használtak. 

- Az asszonyok végzik az elejtett vad tisztítását, feldarabolását. 

- Az eszkimók kizárólag tengerparton élnek, hiszen megélhetésük is a tengerhez kötött. 

- Kardszárnyú delfinre, rozmárra vadásznak elsősorban. 

 

 

 

4. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! 

………………………………………………..betegeket gyógyít………………………….. 

Az eszkimók azért rajzolnak vagy vésnek bálnát a ………………………………………… 

mert úgy gondolják…………………………………………………………………………. 

A …………………………………………………………………………………………azt 

hiszik, hogy sikeresebbé teszi a rozmárvadászatot. 
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5.Mit jelent? 

Sok az eszkimó, kevés a fóka 

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

6.Készíts magyarázatot! 

földbe vájt …………………………………………………………………………………. 

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

egyszemélyes kajak ……………………………………………………………………….. 

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

A napok teljes hosszára kiterjedő………………………………………………………….. 

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

 

 

 

7.Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

Hogyan szerzik be élelmüket az eszkimók? 

a. vadászattal 

b. halászattal 

c. gyűjtögetéssel 

 

Ki végzi a gyógyítást az eszkimók körében? 

a. orvosok 

b. sámánok 

c. szibériai vadászok 
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Melyik állatot tenyésztik? 

a. rozmár 

b. rénszarvas 

c. fóka 

 

Mi az iglu előnye? 

a. olcsó, azaz ingyenes az építőanyaga 

b. Jó hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

 

 

 Összes pont: 
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