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Beküldési határidő: 2014. DECEMBER 08. 
(A 2. FORDULÓ FELADATAI DECEMBER 1-ÉN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA!) 
 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 
 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

 

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! 

www.fekete-merdo.sulinet.hu


Erdei remete 

 

Csörtet, szuszog, csámcsog, ráadásul mogorva – a legtöbb szakíró így jellemzi a borzot. 

Ugyanakkor az egyik legtisztább állat, és az utódait megható gondossággal neveli. Persze, egy 

ideig csupán, mert mihelyt felnő a kicsi, az anyja kíméletlenül elűzi maga mellől. Ritkán kerül 

szem elé, leginkább sajnos az utak mentén láthatjuk az elpusztult tetemét. (Mivel éjszakai 

állat, táplálékszerző kóborlásai során gyakran elgázolják az autók.) 

Az erdők, mezők remetéjét tömzsi és erős törzs, vastag nyak, hosszú fej, kicsiny szem 

és fül jellemzi, felül sárgás, alul barnás, durva szőrű bundával. A talpa csupasz, igen erős 

karmokkal, amivel kaparásszerű nyomokat hagy a földön – erdei sétáink során gyakran 

láthatjuk. Testhossza eléri a 75, a farka pedig a 18-20 centit, vállmagassága körülbelül 30 

centi. Az öreg hímek ősszel 20 kilót is nyomnak. A nőstényt kisebb termetén kívül világosabb 

bundája különbözteti meg a hímtől. Hazánk csaknem minden erdős vidékén előfordul. 

Magányosan él, erős karmaival maga vájta üregben, amelyet négy-nyolc kijárattal és 

szelelőnyílással lát el, a belsejét a legnagyobb kényelemmel rendezi be. 

A borz a lakásában tölti életének legnagyobb részét, s csak akkor megy onnan 

messzebbre, ha teljesen beáll az éjszaka. Nyár derekán elhagyott erdőségekben néha már a 

késő délutáni órákban is csatangol. Tavasszal és nyáron főleg gyökerekkel, mindenféle 

rovarral, gilisztával, hébe-korba azonban nyúlfiakkal, madártojásokkal és –fiókákkal is 

táplálkozik. Ősszel mindenféle bogyót és erdei gyümölcsöt eszik, de eközben sem veti meg az 

egereket, vakondokat és egyéb kisemlősöket, sőt még a kígyót, gyíkot és békát is fölfalja. Ősz 

utója felé lombot hord a lakásába és puha, meleg vackot készít magának, majd hamarosan téli 

álomba merül. Álmát azonban éppúgy, mint a medve, gyakran megszakítja. 

A borz vízálló, erős és tartós bőrét régen poggyászládák, komódok, lószerszámok 

bevonására használták. Hosszú szőréből (leginkább farksörtéiből) kefét és különleges ecsetet 

készítenek ma is. Zsírját is sokan szívesen fogyasztják, állítólag kenyérre kenve olyan ízű, 

mint a lúdzsír. A fáma szerint a húsa édesebb a disznóénál is. 

 

 

 

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

 

- Hol tölti a borz a legtöbb időt? 

- Milyen a nőstény bundája a híméhez képest? 

- Milyen nyomokat hagy maga után a földön? 

- Hogyan neveli kicsinyeit a borz? 
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2. Válaszolj a kérdésekre! 

 - Milyen növényi eredetű táplálékokat fogyaszt a borz? 

 _____________________________________________________________  

 - Mi készül a borz szőréből? 

 _____________________________________________________________  

 - Mikor indul táplálékot szerezni? 

 _____________________________________________________________  

 - Milyen területeken él? 

 _____________________________________________________________  

 - Miért gázolják el gyakran az autók? 

 _____________________________________________________________  

 

 

3. Fejezd ki másképpen a szót! 

 

 - tömzsi: ___________________________________________________  

 - termet: ___________________________________________________  

 - mihelyt: __________________________________________________  

  - csörtet: ___________________________________________________  

 - hébe-korba: ________________________________________________  

 - a fáma szerint: _____________________________________________  
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4. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H) 

 

- A borz mogorva állat. 

- A nőstények 20 kilót nyomnak. 

- Téli álmot alszik, csak tavasszal ébred fel. 

- A farkával együtt testhossza akár 95 centiméter is lehet. 

- Erdei sétáink során gyakran láthatjuk a borzot. 

- Szinte minden erdős vidéken előfordul Magyarországon. 

- Zsírját sokan nem szívesen fogyasztják, állítólag édes. 
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5. Döntsd el, van-e összefüggés a mondat első és második része között!(I/N) 

 

- Kaparásszerű nyomokat hagy a földön, mert talpán erős karmok vannak. 

- Lakásának belsejét a legnagyobb kényelemmel rendezi be, mert magányosan él. 

- Leginkább sajnos az utak mentén láthatjuk az elpusztult tetemét, mert farksörtéiből kefét 

készítenek. 

- Bőrét régen lószerszámok bevonására használták, mert vízálló. 
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6. Egészítsd ki a szöveg szerint! 

 _____________________________________  főleg gyökerekkel, mindenféle rovarral, 

gilisztával, hébe-korba azonban nyúlfiakkal, ______________________________________ 

___________________________________is táplálkozik. ___________________ mindenféle 

bogyót és erdei gyümölcsöt eszik, _____________________________________ az egereket, 

vakondokat és egyéb kisemlősöket, sőt még _______________________________________ 

___________ is fölfalja. 
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7. Alkoss szószerkezeteket! Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben 

összetartoznak! Írd is le őket! 

 

öreg vacok            ______________________________________  

erdős törzs              ______________________________________  

meleg gondosság      _____________________________________  

téli vidék             ______________________________________  

erős álom               _____________________________________  

megható hím                ______________________________________  
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8. 

a. Mit jelent a remete szó?  ________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

b. Miért „Erdei remete” a szöveg címe? Gyűjtsd ki a szövegből azokat a szavakat, 

kifejezéseket, mondatrészeket, amelyek magyarázatul szolgálhatnak! 

 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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9. Készíts tablót a borzról A/4 méretben! Tartalmazhat képet, rajzot, szöveget. Legyen 

benne minél több információ az állat megjelenéséről, lakhelyéről, életmódjáról! 
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10. Végezz kutatást! Keress az interneten vagy a könyvtárban! Milyen fajtái vannak a 

borznak? Hol élnek ezek? 

 

 Fajta Élőhely 

 ___________________   _________________________  

 ___________________   _________________________  

 ___________________   _________________________  

 ___________________   _________________________  

 ___________________   _________________________  
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Milyen állatokkal, az állatok mely csoportjaival áll közeli rokonságban? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 Összes pont:    63 


