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XI. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

  

3. 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: 2019. FEBRUÁR 11.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 
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A polip 
  

A sós vizek egyik különös szerzeményét, a közönséges polipot többnyire az aljzaton 

találjuk. Rejtőzködő természetének és színének köszönhetően azonban nem egyszerű a 

nyomára bukkanni. Ráadásul a nappali órákat egy sziklahasadékban vagy kövekből épült 

rejtekhelyén tölti. Mozgásba lendülve viszont könnyen lelepleződik. A vízfenéken 

előrenyújtja a karjait, és miután megtapadt a tapadókorongjaival, előrevonszolja magát. 

Gyorsan is képes helyet változtatni, főleg, ha egy ragadozó elől kell menekülnie. Ekkor 

rakétaszerűen hajtja előre magát. Vagyis kinyújtja a karjait, és a fejénél lévő tölcsérből vizet 

pumpál a külvilágba, hogy pillanatok alatt tovaszökkenhessen. 

A polip a fejlábúak csoportjába tartozik, ahová például a kalmár, a csigáspolip és a 

közönséges tintahal. A fejükhöz nőtt tapogatólábaikkal mozognak, vadásznak, táplálkoznak, 

és a segítségükkel történik a szaporodás is. Érzékszerveik igen fejlettek. Szemeik felépítése 

hasonlít a miénkhez, mellyel jól látnak. A fejlábúak a legokosabb gerinctelen állatok. 

A polip főleg az éj leple alatt indul zsákmányszerző körútjára. Minden követ 

megmozgat a biztos siker érdekében. Karjaival átfésüli a sziklahasadékokat, benyúl a kövek 

alá, és jaj annak, akit megtalál. A másodperc tört része alatt megragadja az ott rejtőzködő 

rákot, kagylót vagy halat, és pillanatok alatt karjai ölelésébe zárja. Talán hegyes karmával 

vagy éles fogaival tépi szét a zsákmányt? Nos, vadászunk egyikkel sem rendelkezik, ezért a 

fogást máshogyan kell elfogyasztania. Mérgező váladékot bocsát áldozatára, amely 

villámgyorsan megbénítja azt. Állkapcsával már csak lyukat kell ütnie a rák páncélján és 

emésztőnedvet kell ráfecskendeznie. Miután a zsákmány elfolyósodott, nem maradt más hátra, 

mint a vacsora felszürcsölése. 

Ahogyan a rákoknak és a kagylóknak, úgy a polipnak is megvannak a saját ellenségei. 

Egy éhes delfin vagy cápa ugyanis szívesen látná az étlapon. Rejtőzés, villámgyors 

menekülés… Ezzel azonban nem merült ki a polip védekezésének tárháza. Az életben 

maradáshoz hatásosabb trükkre, a láthatatlanságra van szükség. Összefüggő tintafelhőt bocsát 

ki, és amíg ez összezavarja a támadót, addig a polip egérutat nyerhet. Olykor azonban 

megesik, hogy a tapasztalt ragadozó átlát a „szitán”. A tintafelhőn átúszva megragadja 

célpontját és nem ereszti. Már csak a nyers erő segíthet. A polipnak erős karjaival kell 

megvívnia csatáját ahhoz, hogy életben maradjon. 

Amikor eljön a peterakás időszaka, a nőstény átlátszó tokban lévő petéit fürtökben 

rakja le. Ezeket azonban nem hagyja magára, hanem őrt áll mellettük. Szükség is van a 

felügyeletére, mert a sziklahasadékok falára rakott peték ragadozók csemegéjévé válhatnak. 

Másfelől pedig friss vízre is szükségük van, amit a mama fecskendez rájuk. A kikelő 

porontyok kezdetben kicsiny poliplárvaként lebegnek a vízben, majd lassacskán felnőtté 

cseperedve elérik végleges méretüket, az akár 3 méteres testhosszt is. 

 

  

  

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

  

- Hogyan mozog a polip, ha menekülnie kell?  

- Mivel mozognak a fejlábúak?  

- Milyen trükkre van szüksége a polipnak a hatékony védekezéshez?  

- Mivel tud harcolni a polip a ragadózók ellen?  

- Milyen alakban kezdi meg életét a petéből kikelt állat?  
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2. Válaszolj a kérdésekre!  

- Milyen típusú szöveget olvastál?  

  

 _________________________________________________________________   

  

- Hol van a polip „háza”?  

  

 _________________________________________________________________   

  

- Írd le, miként mozog a polip, ha gyorsan akar menni!  

  

 _________________________________________________________________   

  

-  Milyen állatokkal tartozik egy csoportba a polip?  

  

 _________________________________________________________________   

  

- Milyen hasonlóság van az ember és a polip között?  

  

 _________________________________________________________________   

  

- Írd le, hogyan fogyasztja el táplálékát a polip?  

  

 _________________________________________________________________   

  

3. Mondd másképpen! Mi a jelentésük a szövegben?  

- szerzemény: __________________________________________________   

- lelepleződik: _________________________________________________   

- minden követ megmozgat: ______________________________________   

- átfésül: ______________________________________________________ 

- fogás: _______________________________________________________   

- tárház: _______________________________________________________   

- átlát a szitán: __________________________________________________   

4. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H)  

  

- Ha gyorsan mozog, könnyű észrevenni. 

- A polip okosabb, mint a macska.  

- Hegyes karmaival megragadja a zsákmányt.  

- Megmérgezi áldozatát..   

- Egyben nyeli le a zsákmányát.  

- Petéi a vízben lebegnek.  
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5. Javítsd ki a szöveget! Húzd alá azokat a szavakat, amelyek nem ide illenek!  

  

Amikor eljön a peteszedés időszaka, a nőstény átlátszó tokban lévő petéit fürdőkben 

rakja le. Ezeket azonban nem hagyja magára, hanem őrt áll mellettük. Szükség is van a 

felügyeletére, mert a sziklamaradékok falára rakott peték ragadozók csemegéjévé válhatnak. 

Másfelől pedig friss vízre is szükségük van, amit a mama fecskendez beléjük. A kikelő 

pontyok kezdetben kicsiny poliplárvaként lebegnek a vízben, majd lassacskán felnőtté 

cseperedve elérik végleges méretüket, az akár 3 méteres testhosszt is. 

.  

   

6. Karikázd be a helyes válasz betűjelét!  

  

Melyik nem tartozik a fejlábúak csoportjába?  

a.) kalmár 

b.) csiga    

c.) tintahal 

  

Mi segít a polipnak a zsákmány megszerzésében?  

a.) mérgező váladék   

b.) emésztőnedv   

c.) erős kar 

  

Melyik állítás nem igaz?  

a.) A tintafelhő összezavarhatja a támadót. 

b.) Tapadókorongjaival rakétaszerűen hajtja előre magát. 

c.) Folyékony formában veszi magához a táplálékot.  

   

  

7. A „polip” szót használjuk átvitt értelemben is az élet különböző területein. 

Kutass az interneten! Mire használják még ezt a kifejezést? Szerinted a polip melyik 

tulajdonsága miatt? 

 

_________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________   

   

_________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________   

  

_________________________________________________________________________   

 

_________________________________________________________________________   
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8. Adj címet a bekezdéseknek! 

 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

 

  

 

  

 

Összes pont:   

   
 10  

   
54   


