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IX. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

 

2.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: 2017. JANUÁR 23. 
(AZ EREDMÉNYEK FEBRUÁR 20-A UTÁN KERÜLNEK FEL A HONLAPRA.!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 
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1. Húzd alá a szövegben azt a mondatot vagy mondatrészt, amelyik válaszol a 

kérdésekre! 

 

- Hogyan védekeznek a madarak a téli hideg ellen? (piros) 

- Miért látogatja a szajkó a raktárait? (kék) 

- Mi tartja melegen a növényeket a téli hidegben? (zöld) 

- Mitől óvja meg a hermelint a téli bundája? (barna) 
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2. Karikázd be a helyes válaszok betűjelét! 

A) A sün miből épít fészket? 

a) ágakból b) fűből c) levelekből 

B) Miből épül a pinty fészke? 

a) ágakból b) fűből c) mohából 

C) Mit keresgélnek a madarak a fák kérge alatt? 

a) gilisztát b) petéket c) bábokat  

 

3. Válaszolj a kérdésekre! 

Mit szór szét a mogyoró barkája? ___________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Milyen színű a mókus téli bundája? _________________________________________  

Melyik az örökzöld bokor? ________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Hogyan élnek az őrzők? __________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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4. Egészítsd ki a hiányos mondatokat! 

A téli nappalok _______________________________, az _______________________ 

hosszúak. A mókus bundáját __________________________ pamacsok díszítik a 

_____________________________ és a _____________________________________. 
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5. Csoportosítsd az állatokat élőhelyük szerint! 

1. szalonka 2. pinty 3. nyuszt 4. sün 5. szajkó 6. hermelin 7. mókus 

 

 lombhullató erdő fenyő erdő 

 

 

 

6. Fejezd ki másképpen a következő szavakat! 

menedék: ______________________________________________________________  

avar: __________________________________________________________________  

metsző szél: ____________________________________________________________  

pollen: ________________________________________________________________  
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7. Kösd össze az összetartozó kifejezéseket! 

keresztcsőrű szalonka 

hosszú csőrű boróka 

lombhullató cserje mogyoró 

örökzöld cserje pinty 
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8. Döntsd el az állítások igazságtartalmát! 

a) A madarak csak az avarban találnak táplálékot._____ 

b) A fenyőfák is hullajtják leveleiket._____ 

c) A nyuszt gerinces állatokra vadászik._____ 

d) Az őzek nem csapatokban élnek._____ 

e) Nem minden emlős állat alszik téli álmot._____ 
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9. Következtess! 

A hermelin miért olvad bele a környezetébe? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 Összes pont: 
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