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Név: ____________________________________ Pontszám:  ________________________  

Iskola:____________________________________________ _________________________  

A feladatok megoldására 60 perced van. Tetszés szerinti sorrendben dolgozhatsz. Tollat használj! Ügyelj a pontos 

helyesírásra és a szép külalakra is! 

Jó munkát kívánunk! 

1. A szövegben 12 helyesírási hibát találsz. Keresd  meg, húzd alá, majd helyesen írd le a 
szavakat! Ha a jót javítod rosszra, egy pontot levo nunk!   

A Fővárosi Állat- és növénykert 2016-ban ünnepli 
megnyitásának 150 évfordulóját.1866. augusztus 9-kén, egy 
napsütéses csütörtökön a déli harangszóra nyitota meg 
kapuit Budapesten. Ekorra a kertben 11 nagyobb és több 
kisseb állatház készült el, és csaknem 500 különféle állatot 
láthatott a közönség. A ma népszerű állatkerti falyok közül a 
zsiráf, az elefánt, az oroszlán és a viziló a megnyitáskor még 
hiányosztak.  Az első zsiráfot 1868-ban - Erzsébet királyné 
közben járására - Ferenc József császár ajándékozta az 
állatkertnek. A kor ismert politikusának, Deák Ferencnek, egy 
Kristóf nevü fiatal barnamedve volt a kedvence.  
A kert első igazgatója Xantus János világutazó, etnográfus, 
természetkutató volt. 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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2. Rendezd úgy a bet űket, hogy megfejtésül minden sorban egy-egy állatcs oport 
állatkertbeli lakhelyének neve (!) szerepeljen! 
 

R O D O K K I L H Z Á  _____________________________ 

Á Z U H N K U R E G   _____________________________ 

L E N T Á F Á Z E H   _____________________________ 

A B O LY G Á V R   _____________________________ 

         H B LY Á I V A Z   _____________________________ 

Á F Á S N O C     _____________________________ 
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 3.  Az összekeveredett szótagok 14 állat nevét rej tik. Közülük 12 szerepel a következ ő 

szólásokban, közmondásokban. Írd be őket a megfelel ő helyre! 

A kimaradt szótagokból találd ki a hiányzó állatoka t, foglald őket egy szólásba! 

 

                  kecs-    kí-     sza-        ga-       macs-      ve-     fecs-     szar-     med-     ba-       

ka      goly      lamb      ka      réb      gyík      már 

ke        tyúk    disz      lúd        ke    ve     nó       gyó 

Egy __________ nem csinál nyarat. Sokat akar a  ___________, de nem bírja a farka. Várja, 

hogy a sült ___________ a szájába repüljön. Vak___________ is talál szemet. 

Okos enged, _________ szenved. __________ mondja __________- nek, hogy nagyfejű. 

_________- re bízta a káposztát. Akit a ___________megmart, a ___________- tól is fél. Előre 

iszik a __________ bőrére. Kerülgeti, mint____________ a forró kását. 

____________________________________________________________________________
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4.   Olvasd el a szöveget! Írj ki a mondatokból egy -egy példát a következ ő szófajokra! 

A 2000-ben megnyílt Lepkekert különlegessége, hogy a látogatók hálóból készült sátorban 

sétálhatnak színpompás trópusi lepkék között.  

        Több mint 60 faj kerül bemutatásra, melyek minden tavasszal báb alakban érkeznek 

Közép-Amerikából, Afrikából, Délkelet-Ázsiából. A bemutató része az úgynevezett 

bábszekrény, amelyben a lepkebábok kikelése megfigyelhető. A törékeny élőlényeket csak 

csodálni szabad, megfogni nem. 

Esős, szeles időben a kertben nincs látogatás. 

 
 összetett főnév többes számban:_______________________________________ 

 T/3. személyben álló jelen idejű ige:_____________________________________ 

 melléknév+főnévből álló szókapcsolat:___________________________________ 

 névutós főnév:______________________________________________________ 

 határozatlan számnév:_______________________________________________ 

 létezést jelentő ige:__________________________________________________  
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5. Olvasd el figyelmesen a következ ő szöveget, és válaszolj a kérdésekre! 

     1909 és 1912 között átépítették az állatkertet. Hogy a 
terület nagyobbnak tűnjön, és az állatokat a természetes 
élőhelyükre emlékeztető környezetben mutassák be, 
elhatározták egy 34 m magas műszikla megépítését.
     Az erdélyi Egyeskő sziklacsúcs volt a minta. Három éven 
 át folyamatosan 150-220 ember dolgozott, 8000 köbméter  
betont  építettek  be.  Belsejébe  kiállítóteret  álmodtak, de a 
terv akkor nem valósulhatott meg. 1915-ben kb. 580 000 ember 
ember  tekintette meg az állatkertet. 
 

Kereken egy évszázaddal később valósággá vált az 
egykori álom. Varázshegynek nevezték el a szikla 
belsejében lévő kiállítást, mely 3200 négyzetméteren 
különleges élményt ad. Négy szinten játékok, 
csontvázak, makettek és élő állatok sokasága várja az 
érdeklődőket. 16 terme közül a Csillagtér nevű a 
legmagasabb. A leghosszabb terembe belefér egy 
életnagyságú 20 méteres bálna modellje. Az elmúlt két 
évtized sok fejlesztésének köszönhetően az állatkert 

nagyon népszerű, évente kb.1,2 millió látogatója van. 
    Kedveltté vált a 20 évvel ezelőtt indított örökbefogadási program. A jelentkezők egy évre 
jelképesen örökbe fogadnak egy kiválasztott állatot. 6000Ft befizetésével támogatják az 
ellátását, etetését. Az állatok nem vihetők haza, de évente kétszer minden nevelőszülő 
találkozhat, beszélhet az állat gondozójával. Ezeken a napokon ingyen léphet az állatkertbe, 
életrajzot kap kedvencéről, oklevelet az örökbefogadásról. 
 
a) Mikor és mihez szolgált mintául az Egyeskő?______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3/ 
b) Mikor nyílt meg a várva-várt kiállítás?____________________________________________ 
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c) Hasonlítsd össze az állatkert jelenlegi éves látogatottságát a 100 évvel ezelőtti adatokkal! 
Hogyan változott? Mennyivel? 

 
 ___________________________________________________________________________  

3/ 
d) Mivel „jutalmazza” az állatkert az örökbefogadó szülőket? 
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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6. Mindegyik sorból hiányzik egy állatnév, amely az  első és a második szóval 

összeolvasva is jelent valamit! Írd őket a vonalra!  

pl.   kecske   béka   nyál

remete  ____________ olló  

búgó  ______________ ház 

bőr  _______________ fogó 

moly  ______________ háló 

selyem  ____________ talp 

 

zsákba  ___________     kaparás 

torok  ________________ farok 

jeges  ________________ hagyma 

szél  _________________ taréj 

gím  _________________ bogár         
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7. Képzeld el, hogy ellátogattál egy állatkertbe va gy vadasparkba!  

Írj levelet barátodnak élményeidr ől! Használd, amit a levélírásról tanultál! 

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  
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