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Olvasáskészség 

 
1. rész 

 
TÉMÁK AZ INTERNETEN 

 
Ebben a feladatban internetes fórumokból találsz rövid részleteket. 
 
A feladatod: elolvasni a fórumok szövegét (1-10), és megkeresni a jó címet. 
 
CSAK 10 JÓ VÁLASZ VAN. 
A szürke rész a minta. 
 
Minta: 0.→A 

RÉSZLETEK 
 

0. Szeret a barátod mozogni? Jó ötlet a születésnapjára egy hétvégi biciklitúra. 

1. A hét első napján a könnyű ebéd a jó. A gazdag vasárnapi ebéd után elég egy hideg 
gyümölcsleves vagy főzelék.  

2. A gyerekeknek nem jó, ha sokat játszanak internetes játékokkal. Az unokatestvérem fia 5 éves, 
és mindennap a monitor előtt ül.  

3. Az apukám vett egy kocsit, és most anya is meg akar tanulni vezetni. Csak délelőtt van ideje, 
mert délután dolgozik. 

4. A meleg, napsütéses hónapokban nemcsak nyaralni, hanem pihenni is kell. A hosszú utazás 
gyakran fárasztó. Néha jó egy kicsit sétálni vagy kirándulni az erdőben. 

5. Szeretsz szép fotókat csinálni? Vár a Fiatal Fotósok Klubja szerdán 18-tól 19 óráig. 

6. Minden nagyvárosban vannak piacok. Ott nem olyan drága az áru, mint a boltban. A piacon a 
gyümölcs és a zöldség mindig friss. 

7. Szeretek ebben a városban élni. Régen falun laktunk. Ott csak néhány ház volt és egy kis üzlet. 
Szerintem a falusi élet nyugodt, de unalmas. 

8. Van egy új sportcentrum a belvárosban. A jegy drága, de szombaton és vasárnap este 7 óra után 
nem kell fizetni, ingyen lehet sportolni. 

9. Tanárnő! Tegnap nagyon fájt a fejem, ezért nem tudtam megírni a házi feladatomat. 

10. Nincs testvéred? Jó barátod lehet egy kutya. Amikor hazaérsz, vár rád és örül neked. 
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FORDÍTS! 

 
 

 
CÍMEK 

 

A. Ajándék barátodnak 

B. Vásárlás 

C. Ételek 

D. Tévé 

E. Fényképezés 

F. Autó 

G. Fitnesz 

H. Számítógép 

J. Élet a falun 

K. Ötletek nyárra 

L. Könyvtár 

M. Állat és ember 

N. Iskolában 

 
 
 
 
 

 
********** 

 
Csak a megfelelő betűt írd a táblázatba! A táblázatban NEM SZABAD javítani! 

Minden javítás hibának számít! 
 

Minta: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           
 
 

Értékelés (A táblázatot hagyd üresen!) 
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Olvasáskészség 

 
2. rész 

 
TAVASZI KEMPINGEZÉS 

 
Matyi levelet írt a barátjának a tavaszi szünetről. 
 
A feladatod: elolvasni a levelet és válaszolni a 10 kérdésre. 
 
CSAK 10 JÓ VÁLASZ VAN. 
A szürke rész a minta. 
 
A válaszodban csak a szükséges információ legyen. 
 
Minta:  
0. Kinek írt Matyi?→a barátjának/Tominak 
 

 
********** 

 
Kedves Tomi! 

 

Régen nem írtam neked, pedig nagyon sok minden történt. Márciusban már gyönyörűen sütött a nap, 

és április elején volt a tavaszi szünetünk. Anya és apa kitalálta, hogy ebben a szép időben a szünetben 

elmegyünk a hegyekbe kempingezni. Zsófi, a nővérem és én először otthon akartunk maradni, mert az 

erdőben nincsen számítógép, tévé és telefon.  

Anya három napig csomagolt: ételeket, takarókat, ruhákat, lámpát és mindenféle hasznos 

dolgot. Vasárnap ebéd után indultunk el, magunkkal vittük Rexet is, a kutyánkat. De otthon maradt 

Cirmos, a cicánk. Anya megkérte a szomszéd nénit, hogy adjon Cirmosnak enni mindennap.  

Késő délután értünk a hegyekbe. Apa a térképen keresett egy jó helyet. Nem messze volt egy 

patak. Két sátorban voltunk: egy anyának és apának, a másik nekem és Zsófinak. Rex kint aludt az 

autó mellett. 

Az első napon anya Zsófival reggelit csinált. Apával vizet hoztunk a patakból a mosogatáshoz. 

Aztán kirándulni mentünk, mert a térkép szerint volt egy régi barlang az erdőben. Sokáig nem találtuk 

a barlangot, de izgalmas volt a keresés.  

A barlang nagyon hideg és sötét volt. Csináltam képeket a barlangról és a sátrunkról is. Majd 

még írok. 

Matyi 

 
********** 
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FORDÍTS! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÉRDÉSEK VÁLASZOK ÉRTÉKELÉS 
A táblázatot 

hagyd üresen! 0. Kinek írt Matyi? a barátjának/Tominak 

1. Mikor volt Matyiék iskolai szünete?  
   

2. Miért akart anya és apa a hegyekbe utazni?  
   

3. Hogy hívják Matyi testvérét?  
   

4. Mit csomagolt be anya az útra? (min. 2)  
   

5. Ki az a Rex?  
   

6. Ki adott enni a macskának?  
   

7. Hány sátorban aludt a család?  
   

8. Hol pihent Rex éjjel?  
   

9. Mit kerestek meg Matyiék a kiránduláson?  
   

10. Mit fényképezett le Matyi?  
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JEGYZETEK
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FORDÍTS! 
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