
A feladat sorszáma: 7. Standardszint: 4. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

A tanulási képességek 

fejlesztése 

Információk gyűjtése, 

rendszerezése. 

Információk válogatása, 

csoportosítások, 

információkereső 

technikák alkalmazása, 

tájékozódás a 

szövegben. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Olvasási stratégiák, az 

értő olvasást segítő 

technikák alkalmazása. 

Önállóan alkalmazza az 

előzetes áttekintés, 

egyszerű összefoglalás, 

belső képek alkotásának 

stratégiáit a szöveg 

megértése érdekében. 

 

Melyik állat jellemzőit olvasod? Írd be az állítások számát a halmazokba! 

  

mókus 

 

 

fakopáncs 

 

1. Erős csőrével lyukat vés a fába, a kéreg alatt élő hernyókat keres. 

2. Odúját csőrével vájja ki, ide rakja a tojásait. 

3. Színe általában vörösesbarna. 

4. Szeret gallyakból fészket készíteni, faodvakban tanyázni. 

5. Különféle bogyókat, terméseket, gombákat madártojást, 

csonthéjas gyümölcsöket, rovarokat eszik. 
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6. Hátának színe fekete, alsó farkredői skarlátpirosak. 

7. Testhossza mintegy 30 centiméter, farka ennek kevesebb, mint a 

fele. 

8. Évente kétszer 3-7 kölyköt fial. 

9. Évente egyszer költ, a tojó 6 tojását az odú alján levő faforgácsra 

rakja. 

10. Gyors kopácsolásával a korhadt fák ágát és törzsét kopogtatja. 

 

 

Összesen:   pont 

 

  



 

 

 

Értékelési útmutató 

 

a). A mókusról szóló állítások: 

3. Színe általában vörösesbarna. a 1 

4. Szeret gallyakból fészket készíteni, faodvakban tanyázni. b 1 

5. Különféle bogyókat, terméseket, gombákat madártojást, 

csonthéjas gyümölcsöket, rovarokat eszik. 
c 1 

7.Testhossza mintegy 30 centiméter, farka ennek kevesebb, mint a 

fele. 
d 1 

8. Évente kétszer 3-7 kölyköt fial. e 1 

 5 pont 

b) A fakopáncsról szóló állítások: 

1. Erős csőrével lyukat vés a fába, a kéreg alatt élő hernyókat keres. f 1 

2. Odúját csőrével vájja ki, ide rakja a tojásait. g 1 

6. Hátának színe fekete, alsó farkredői skarlátpirosak. h 1 

9. Évente egyszer költ, a tojó 6 tojását az odú alján levő faforgácsra 

rakja. 
í 1 

10. Gyors kopácsolásával a korhadt fák ágát és törzsét kopogtatja. j 1 

 5 pont 

Összesen: 10 pont 
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