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Olvassunk a delfinekről! 

1.  
A skóciai kutatók Floridában vadon élő palackorrú 

delfineket vizsgáltak. Megfigyelték, hogy az állatok 

mindig ugyanazokból a hangokból álló hangsorral 

köszöntik társaikat, amelyre a másik delfin válaszol. A delfinek akkor is tudták, hogy 

hozzájuk „beszélnek”, amikor a kutatók játszottak le nekik egy hangsort számítógéppel. 

A tudósok most Kaliforniában szeretnék folytatni a delfinek vizsgálatát. 

 

2.  
Nemrég Japán partjainál különleges delfin akadt fenn a halászok 

hálóján. A delfineknek két uszonyuk van, ezen az állaton 

azonban négy uszony található. Kutatók már korábban is 

gyanakodtak arra, hogy a bálnák és a delfinek szárazföldi lények 

voltak, csak aztán alkalmazkodtak a vízi élethez.  Feltételezik, 

hogy az idők során a delfinek hátsó végtagjai 

elcsökevényesedtek a vízi életmód következtében, majd teljes 

mértékben eltűntek. 

 

3.  

Az ausztráliai Cápa-öböl vizeiben élő delfinek tengeri 

szivacsokat használnak, amikor átfésülik a tenger fenekét, 

táplálék után kutatva. A palackorrú delfineket tanulmányozó 

tudósok megfigyelték, hogy ezek az emlősök a szivacsot a 

szájukba fogják, és ezzel túrják fel a tenger fenekét, hogy ne 

sérüljenek meg a turkálás közben. Ezt a tudást az anyák adják át 

utódaiknak, de mindig csak a lányaiknak. 



1. Hol tanulmányozták a skót kutatók a delfineket? Karikázd be a helyes 

válasz betűjelét! 

A: Skóciában. 

B: Floridában. 

C: Japánban. 

D: Kaliforniában. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Mit kutatnak skót kutatók? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: A delfinek beszédét. 

B: A delfinek származását. 

C: A delfinek uszonyait. 

D: A delfin és az ember kapcsolatát. 

1-es kód: A 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Húzd alá a szövegben, hogyan köszöntik egymást a delfinek?  

1-es kód: „Megfigyelték, hogy az állatok egy mindig ugyanazokból a hangokból álló 

hangsorral köszöntik társaikat, amelyre a másik delfin válaszol.” 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 



Nehézség: könnyű. 

 

4. Miért furcsa a Japán partjainál talált delfin? Írd le röviden! 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Azért, mert négy uszonya van. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

5. A három szöveg közül melyik az, amelyik egy eddig nem ismert delfinfajtát 

mutat be? Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Az 1-es szöveg. 

B: A 2-es szöveg. 

C: A 3-as szöveg. 

D: Mindhárom szöveg. 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A művelet ismételt végrehajtása a 

keresett információ meglelése érdekében. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Hányas számú szövegrészekben olvashatsz a palackorrú delfinekről? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Az 1-es és a 2-es szövegben. 

B: A 2-es és a 3-as szövegben. 

C: Az 1-es és a 3-as szövegben. 



D: Mindhárom szövegben. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Ismételt információ-visszakeresés, 

mindhárom olvasmány átfutása a keresett válasz meglelése érdekében. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

7. Írd a szövegrészek számát a hozzájuk illő címekhez! Egy számot több 

helyre is beírhatsz, de lesz olyan cím is, amelyikhez nem tartozik  szövegrész. 

A furcsa delfin _________ 

Beszélgető delfinek _________ 

Emberkerülő delfinek _________ 

Eszközt használó delfinek _________ 

A kutatók munkája _________ 

Repülő delfinek _________ 

2-es kód: Minden sorba jó számot, számokat ír be a diák. 

Beszélgető delfinek: 1 

A furcsa delfin: 2  

Emberkerülő delfinek: egyik sem 

Eszközt használó delfinek: 3 

A kutatók munkája: 1, 2, 3 

Repülő delfinek: egyik sem 

1-es kód: A diák csak 3 sorba írt jó számokat. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: lényegkiemelés, címadás. Az olvasmányokhoz illő címek 

megnevezése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 



8. Az 1-es számú szövegben bemutatott kísérlet során szerinted miért vadon 

élő állatokat vizsgáltak a kutatók? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Azért, mert a megszelídített állatok másképp viselkednek, mint a vadon élők.  

• A vadon élő delfineket jobb/könnyebb/más vizsgálni.  

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. A diák plauzibilis magyarázattal szolgál, válasza 

tartalmazza, hogy fogságban megváltozhat az állatok viselkedése, a tudósok viszont az 

eredeti viselkedést szeretnék vizsgálni. 

Nehézség: nehéz. 

 

9. Miért lehetne a 2. szöveg címe: „A szárazföldi delfin”? Indokold meg a 

válaszodat! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:   

• Mert a tudósok úgy gondolják, hogy régen a delfinnek 4 lába volt, és a 

szárazföldön élt. 

• A delfin csak később alkalmazkodott a vízhez, és lábaiból uszonyok lettek. 

• A delfin és a bálna is szárazföldön élt. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

• Mert a most talált delfinfajta a szárazföldön él. 

• Van olyan delfin, ami ki tud jönni a szárazföldre. 

• Mert a delfinnek 4 lába volt.  

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: információ-visszakeresés, indoklás. A diák válaszában hivatkozik 

arra az elméletre, mely szerint a delfinek eredetileg szárazföldi állatok voltak, és csak 

később alkalmazkodtak a vízi élethez. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

10. Szerinted a most megismert delfinek közül melyik a legkülönlegesebb? 

Indokold meg a válaszodat az olvasottak felhasználásával! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: például:  

• Az első, mert felismeri a számítógépes hangokat is. 

• A második, mert négy uszonya van/lába van/más, mint a többi. 

• A harmadik, mert szivaccsal turkál. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás, érvelés. A tanuló mérlegeli az olvasottakat, majd 

helyesen indokolja választását. 

Nehézség: nehéz. 

 



11. Két olyan diák beszélgetéséből olvashatsz itt részletet, akik  ismerik ezeket 

a szövegeket a delfinekről.  

1. beszélő      2. beszélő 

Szerinted kinek van igaza? Indokold meg válaszodat az olvasottak 

segítségével! 

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................  

1-es kód: például:  

• Az 1-es olvasmány delfinei okosabbak, mert beszélnek egymással. 

Szerintem az 1-es 

olvasmányban szereplő 

delfinek nagyon okosak. 
Szerintem a 3-as 

olvasmány delfinei 

okosabbak. 

 



• A 2-es olvasmány delfinei okosabbak, mert ők is biztos beszélnek, de ők még 

evőeszközzel (szivaccsal) is esznek/keresnek táplálékot. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A szöveg elemeinek mérlegelése, válasz indoklása az 

olvasottak alapján. 

Nehézség: nehéz. 

 

 


