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NÉV: 

Szövegértés 4. osztály 

Az Aranycsapat 
 

Talán nem is hallottad ezt a kifejezést. Pedig az elmúlt század közepén név szerint 
ismerték és emlegették világhírő labdarúgóinkat külföldön is. Aranycsapatnak Magyarország 
válogatott futballcsapatát nevezték. Ezt az elnevezést azért kapták, mert óriási sikert értek el 
1953. november 25-én, amikor az „évszázad mérkızésén” 6:3-ra legyızték Londonban az 
angol futballcsapatot. A londoni siker azért számított óriásinak, mert a labdarúgást 
versenyszerően elsıként őzı angolokat 90 éven keresztül senki sem verte meg hazai pályán. 
A Budapesten játszott visszavágón szintén az „aranylábú” magyar fiúk gyıztek 7:1-re. 
 

Az Aranycsapat az akkori sportvilág legjobb együttese volt. Kapitánya, Puskás Ferenc, a 
magyar labdarúgás legjobbjainak egyike mesterien irányította a fiúkat. İ maga bal lábbal 
rúgta a labdát, és szellemesen játszott. 30- 40 m-re is hajszálpontosan továbbította a labdát, 
állandóan mozgott a pályán. Remekül felismerte a helyzeteket, váratlan ötleteivel, számos 
alkalommal zavarta meg az ellenfelet. Kivételesen jó góllövı volt. „Egyetemi tanár lehetne a 
labdarúgás tudományának katedráján”- mondták játékáról a szakértık. 2004-ben a Nemzet 
Sportolójává választották, 2007-ben hunyt el. 

A csatársor közepén Hidegkuti Nándor remekül idızítette a labdát, nagy technikai tudással, 
kiválóan taktikázott. A híres angliai mérkızésen három gólt lıtt. Budai László a jobb szélen 
mesterien fejezte be az elkezdett támadásokat. A zömök, gyors mozgású játékos kitőnıen 
együttmőködött a többiekkel. Behunyt szemmel is megérezte, hogy játékostársa, Kocsis 
Sándor jobbösszekötı hová íveli a labdát, amellyel aztán ı tovább száguldott. Kocsis is remek 
játékos volt. Mindkét lábával remekül kezelte a labdát, sziporkázóan szellemes játékával 
mindenkit elkápráztatott. Kiválóan tájékozódott a levegıben. Rendkívüli ruganyosságának 
köszönhetıen képes volt a kapus felemelt karjánál is magasabbra lendülni, hogy pontosan 
befejelje a gólt. A bal szélen Czibor Zoltán villanásszerően változtatta mozgásának ritmusát, 
irányát. Kiismerhetetlen cseleivel sok veszélyes pillanatot okozott az ellenfél labdarúgóinak. 
Kitőnı csapatjátékosként focizott Bozsik József, aki ragyogóan helyezkedett, 
mozgékonyságával, lendületes játékával emlékezetes perceket szerzett a londoni mérkızésen 
is. 

Buzánszky Jenı, Lóránt Gyula, Lantos Mihály és Zakariás József fáradhatatlanul 
védekezett. Megfelelı pillanatban léptek közbe, hárították el a veszélyes labdákat. Lóránt 
Gyula, ragyogó fejeseivel a legnehezebb helyzetekben is feltalálta magát. Buzánszky a 
védekezı játékot ellentámadásba tudta fordítani gyors elıretörésével. 

A kaput Grosics Gyula ırizte. Nagyszerően irányította a védekezıket. Szükség esetén 
kapujából messzire elıreszaladt, és így hárította el a veszélyt. Ezért a játékáért ıt is 
hátvédként emlegették. A gyors, ruganyos Grosics úgy vetıdött a kapuba ívelı labdára, mint 
egy párduc. Ezért a csapat „fekete párducának” is nevezték. 

Az Aranycsapat ma már csak emlék, de azóta is emlegetik a focirajongók az „aranylábú” 
fiúk csodálatos mérkızéseit. A játékosok filmek, irodalmi alkotások szereplıivé váltak. 
Sportlétesítményeket, csapatokat neveztek el róluk, ezzel is tisztelegve sporttehetségük elıtt. 



1. Miért nevezték az 1953-as magyar válogatott futballcsapatot Aranycsapatnak? 

 ______________________________________________________________________  

1   

 
 
2. Melyik mérkızésük volt a legemlékezetesebb? 

helye:__________________ ideje:__________________ eredménye:__________ 

3   

 
 
3. Miért nevezték ezt az „évszázad mérkızésé”-nek? 

 ______________________________________________________________________  

1   

 
 
4. Írd a táblázatba a játékosok nevét feladatuknak megfelelıen! 
 

Csapatkapitány Csatárok Védekezık Kapus 
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5. Írj minısítı szavakat Puskás játékáról, melyek bizonyítják ezt az állítást: 
„egyetemi tanár lehetne a labdarúgás katedráján”! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

4   

 
 
6. Milyen elismerésben részesült Puskás Ferenc ebben a században? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 
 1   



7. Sorold fel a csatárok játékának jellemzıit! 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
 

7   

 
8. Miért kapta a kapus, Grosics Gyula a „fekete párduc” nevet? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 
 
 
9. Ki volt az Aranycsapat gólkirálya?____________________ Hány góllal?__________ 
 

2   

 
Ki volt a 2. legjobb lövı?______________________________ Hány góllal?__________ 
 

2   

 
Ki volt a 3. legjobb lövı?______________________________ Hány góllal?__________ 
 

2   

 
Kik nem lıttek egyetlen gólt sem? Mit gondolsz, miért? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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10. Keresd meg az Aranycsapatról szóló szövegben, milyen feladatot láttak el azok a 
játékosok, akik nem rúgtak gólt! Aláhúzással jelöld, hogy melyik befejezés illik a 
megkezdett mondathoz! Döntésedhez használd a szöveget! 
 
Azért nem lıttek egyetlen gólt sem, mert… - kevés alkalommal játszottak. 

- rossz góllövık voltak. 

- védekezés volt a feladatuk. 

- remek csatárok voltak. 

1   

1   



11. Töltsd ki a rangsort! 

A legtöbbet játszó játékos: _______________________  Mérkızések száma: _________  

A 2. legtöbbet játszó játékos: _____________________  Mérkızések száma: _________  

A 3. legtöbbet játszó játékos: _____________________  Mérkızések száma: _________  

A legkevesebbet játszó játékos: ____________________  Mérkızések száma: _________  
 

8   

12. Hány mérkızést játszott a gólkirály és a kapus? 

A gólkirály: ___________________________  A kapus: ________________________  

2   

 
13. Igaz vagy hamis? Így jelöld  ,  ! Döntésedhez használd a grafikonokat! 
 

 

i h 



 
 

Mindenki lıtt gólt. � 

A gólkirály Kocsis Sándor 83 gólt lıtt. � 

A gólkirály Puskás Ferenc 83 gólt lıtt. � 

Ugyanannyi gólt lıtt Buzánszky Jenı, Grosics Gyula és Lóránt Gyula. � 

Budai II. László kétszer annyi gólt lıtt, mint Lantos Mihály. � 

A legkevesebb mérkızést Hidegkúti Nándor játszotta. � 

Bozsik József 100 mérkızést játszott. � 

Bozsik, Grosics, Hidegkuti és Puskás több mint 40-szer lépett pályára. � 
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 Összes pont:  70   


