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Óriás dinók jönnek Patagóniából1 

Dél-Amerika legnagyobb és legidősebb dinoszauruszai, teljes csontvázak, 

megkövesedett tojások csodálhatók meg holnaptól a Magyar Természettudományi 

Múzeumban. A nemzetközi vándorkiállítás 14 csontváza mellett a múzeum 

bemutatja azoknak a rendkívül érdekes és értékes őshüllőleleteknek egy részét is, 

amelyeket a Bakony területén találtak.  

 

1. A legtöbb dél-amerikai leletet az 1960-as évek után találták meg, zömüket 

Patagóniában, pedig már a XVIII. század második felében kerültek innen elő 

csontvázak. Argentína az őslénykutatók kedvence, itt kutatják legtöbben a bolygónkat 

180 millió évig uraló lényeket. 

2. Az argentin dinómaradványok a világon talált fajok tíz százalékát teszik ki. Az itt 

fellelt hatalmas méretű dinoszauruszok az eddig ismert legősibb fajok. A 74-225 

millió éves csontvázak február elején érkeztek csontonként becsomagolva a Magyar 

Természettudományi Múzeumba. A november 19-ig látható nemzetközi 

vándorkiállításon – a dinók többsége másolat – a közönség egyebek mellett 

megtekintheti a 17 méter hosszú csontvázú Rebbit, a legnagyobb növényevőt. 

Bemutatnak egy kutyaméretű „aranyos kis” növényevő dinoszauruszt is, valamint 

láthatóak lesznek a legkorábbi őslények és tengeri hüllők csontvázai.  

3. Az argentin óriások mellett a magyarországi kiállítás anyagát gazdagítják a Bakony 

területén talált őshüllőleletek. A „magyar” őslények között a legnevezetesebbek a 

páncélos dinoszauruszok és a repülő hüllők maradványai, de láthatóak lesznek a 

bakonyi növényevő krokodilok koponyái is.  

4. A kiállításhoz kapcsolódóan múzeumpedagógiai foglalkozásokat is tartanak, emellett 

ismeretterjesztő programok várják az érdeklődőket. A kedd kivételével naponta 10 és 

18 óra között látogatható bemutatóra felnőttek 1300, diákok és nyugdíjasok 800 

forintért válthatnak jegyet. 

                                                 
1 Patagónia a dél-amerikai földrész csücskének neve, Argentína és Chile déli területeinek egy részét jelöli. 



 

1. Hány évig uralták bolygónkat a dinók? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: 180 millió évig 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Szó szerinti egyezés. Az 1. bekezdésben 

olvasható információ visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Mi a neve a legnagyobb növényevő dínónak? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód: Rebbi 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. Szó szerinti egyezés. A 2. bekezdésben 

olvasható információ visszakeresése. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Mit NEM állítanak ki ezen a kiállításon? Karikázd be a helyes válasz 

betűjelét! 

A: Dinócsontvázakat. 

B: Földönkívüli kőzeteket. 

C: Magyar őshüllőleleteket. 

D: Megkövesedett tojásokat. 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A keresett információk azonosítása a 

teljes szövegben. 



 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

4. A gyűjtemény legtöbb darabja innen származik: 

________________________________________________________________________ 

1-es kód, például: 

• Patagónia 

• Dél-Amerika 

• Argentína 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A keresett információ azonosítása a 

teljes szöveg átolvasása után. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. Mikor jelent meg ez az újságcikk? 

________________________________________________________________________ 

1-es kód:  

• Egy nappal a kiállítás megnyitója előtt. 

• Előző nap. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: utalásrendszer követése. A tanuló felismeri mire utal 

„megkövesedett tojások csodálhatók meg holnaptól” részlet. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

6. Az első bekezdés összefoglalja,  

A: hogyan lehet eljutni a múzeumba. 

B: milyen kiállítások vannak a múzeumban. 



 

C: milyen úton érkezett hozzánk a vándorkiállítás. 

D: mit lehet látni a kiállításon. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: lényegkiemelés. Szövegrész céljának felismerése. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

7. Jelöld meg a táblázatban egy X-szel, hogy hol találták a leleteket! 

 Magyar lelet Patagóniai lelet Nem derül ki 

egyértelműen 

repülő hüllők 

maradványai 

X   

kutyaméretű dínó  X  

krokodilkoponya X   

megkövesedett tojás   X 

3-as kód: Mindhárom oszlop elemei helyesek. 

2-es kód: Csak két oszlop elemei helyesek. 

1-es kód: Csak egy oszlop elemei helyesek. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

8. Melyik bekezdésből derül ki, mennyibe kerülnek a jegyek? Karikázd be a 

helyes válasz betűjelét! 

A: Az 1. bekezdésből. 

B: A 2. bekezdésből. 

C: A 3. bekezdésből. 



 

D: A 4. bekezdésből. 

1-es kód: D 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 


