
Tanuló neve: Dátum: 
 

Joy Adamson írónő Oroszlánhűség című könyvében egy csapat örökbe fogadott 

oroszlánkölyök mindennapjairól ír.  

 

Olvasd el az alábbi részletet, majd válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! 

 

1. Az oroszlánkölykök szeme rövid idő elteltével „teljesen felnyílt, de a távolság 
felbecsüléséhez még nem értettek. Gyakran előfordult, hogy kitűzött céljukat 
elhibázták. Ügyességük fokozására gumilabdát és ócska autóbelsőt adtunk nekik; 
utóbbival aztán remek kötélhúzó játék alakult ki. Minden gumiból készült vagy 
egyébként puha és hajlékony tárgy valósággal lázba hozta őket. Heves csaták folytak 
az autóbelső birtokáért. A támadó oldalról gurult rá a pillanatnyi birtokosra, mintegy 
saját súlyát feszítve az autóbelső és tulajdonosa közé. Ha ez a módszer nem járt 
sikerrel, mindkét fél teljes erőből maga felé kezdte húzni a tömlőt. A csata végeztével 
a győztes diadalittasan léptetett el a többiek előtt, zsákmányát fennen fitogtatva, s 
ezáltal támadásra ingerelve a hoppon maradtakat. Néha eredménytelen maradt a 
kihívás. Ilyenkor a tulajdonos a másik kettő orra elé helyezte az autóbelsőt, ő maga 
meg jámborul félrenézett, mintha eszébe sem jutna, hogy „valaki” el is lophatná. 

2. Minden játékukat a váratlan megrohanásra való törekvés jellemezte. Kora 
ifjúságuktól kezdve vadásztak egymásra, vagy mireánk. Ösztönük mindig megsúgta, 
hogyan kell ezt a „játékot” szakszerűen csinálni. 

3. Mindig hátulról támadtak. Először takarást kerestek, s ott meglapultak, aztán lassan 
kúszni kezdtek a mit sem sejtő áldozat felé. Ezt követte a végső, villámsebességű 
roham, amely a támadót a „zsákmány” hátára repítette, hogy együtt hemperedjenek a 
földre. Mikor minket szemeltek ki prédául, mindig úgy tettünk, mintha mit sem 
vennék észre. Leguggoltunk, s „gyanútlanul” félrenéztünk, míg a végső roham be 
nem következett. Milyen büszkék és boldogok voltak ilyenkor a kölykök. 

4. Pati, a szirtes borz is részt kért a játékból, de mivel a kölykök immár háromszor 
akkorá nőttek, mint ő, óvatosan eltisztult a hatalmas, paskoló mancsok útjából. A 
rohamozó ugrások elől is kitért, nehogy agyonlapítsák. A játéktól eltekintve, minden 
más alkalommal megőrizte tekintélyét, mégpedig csupán fensőbbséges 
viselkedésével. Ha a kölykök már túlságosan elszemtelenedtek, egyszerűen 
szembefordult velük és rájuk meredt, s azok rögtön tudomásul vették a 
rendreutasítást. Vakmerő fellépését mindig megcsodáltam; mekkora bátorság kellett, 
hogy apró termete dacára meggyőzze a kölyköket rettenthetetlenségéről. Annál is 
inkább, mert éles fogai, s gyors mozdulatai mellett csak az elszántság és okosság 
segíthetett rajta. 

 



 

1. Mivel játszottak a kölykök? Karikázd be, hogy IGAZak vagy HAMISak 

a kérdésekre adott válaszok! 

Cipőkkel.    IGAZ/HAMIS 

Gumilabdával.   IGAZ/HAMIS 

Kötéllel.    IGAZ/HAMIS 

Ócska autóbelsővel.   IGAZ/HAMIS 

 

2. Milyen irányból támadtak általában a kölykök? 

________________________________________________________________________ 

 

3. Miért tettek úgy a felnőttek, mintha meglepte volna őket a kölykök 

támadása? 

________________________________________________________________________ 

 

4. Milyen állat Pati? 

________________________________________________________________________ 

 

5. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! Miért nem akart Pati játszani a 

kölykökkek? 

A: Mert félelmetesebbek voltak, mint ő. 

B: Mert gyorsabbak voltak, mint ő. 

C: Mert nagyobbak voltak, mint ő. 

D: Mert okosabbak voltak, mint ő. 

 



 

6. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! Melyik bekezdésben mutatja be a 

szerző Pati tulajdonságait? 

A: Az 1. bekezdésben. 

B: A 2. bekezdésben. 

C: A 3. bekezdésben. 

D: A 4. bekezdésben. 

 

7. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! Az 1. bekezdésben 

megismerhetjük a kölykök: 

A: egy játékát. 

B: élőhelyét. 

C: étkezési szokásait. 

D: mindennapjait. 

 

8. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! A regényrészlet alapján mi tölti ki 

a kölykök mindennapjait? 

A: Nagy kalandok és utazás. 

B: Sok lecke és tanulás. 

C: Sok munka és szobafogság. 

D: Vidámság és játék. 

 

9. Mire utal a következő mondat? Karikázd be, IGAZ-e vagy HAMIS! 

„[…] a tulajdonos a másik kettő orra elé helyezte az autóbelsőt, ő maga meg jámborul 

félrenézett, mintha eszébe sem jutna, hogy „valaki” el is lophatná.” 

A kölyök azt hitte, senki nem meri majd ellopni tőle a belsőt. IGAZ/HAMIS 

A kölyök így akarta elérni, hogy a többiek megtámadják.   IGAZ/HAMIS 

A kölyök belefáradt a játékba és csak bámészkodott.   IGAZ/HAMIS 

A kölyök csak úgy tett, mintha nem figyelt volna.    IGAZ/HAMIS 

 


