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Félévi felmérő – szövegértés 4. osztály 

 

Olvasd el figyelmesen a következő szöveget! 

A Nyíregyházi Állatpark 

    A Nyíregyházi Állatpark a várostól 5 km-re a sóstói üdülőövezetben található egy tölgyerdő mélyén. A parkot 

1998-ban hozták létre egy régi szabadidőpark helyén.  

   A sokszínű állatvilág több mint 5000 egyede él itt, melyek között olyan különlegességekkel találkozhatnak 

látogatóink, mint a fehér tigris, az afrikai elefánt, a homoki tigriscápa, és a nyugati síkvidéki gorilla.  

   2010-ben épült meg az Állatpark egyik büszkesége, a háromszintes Zöld Piramis. Föld alatti szintjén, az 

Ócenáriumban az Indiai-óceán élővilága jelenik meg. Üvegfolyosóban közlekedve cápák, ráják, korallok világát 

csodálhatjuk meg. Itt kísérhetjük figyelemmel minden hétfőn és pénteken a több mint 2 méter hosszú homoki 

tigriscápa reggelijét. 

   Az Ócenárium fölött, az első szinten található az Esőerdő, melynek híres lakói a komodói sárkánygyíkok. A 

világ legnagyobb gyíkféléjéből alig 500 él szabadon, és mindössze 14 európai állatkert büszkélkedhet ezzel a 

ritka állattal. Ezen a szinten kapott helyett az indiai rinocérosz pár is. Az indiai rinocérosz nagy ritkaságnak 

számít, szabadon összesen 200 él belőle. 

  A középső szinten a 10 méter magasságból lezúduló vízesés mellett elhaladva hüllők sokaságával 

találkozhatunk. A legfelső szinten pedig az orangutánok kaptak helyet. 

   Érdemes felkeresni a Trópusi Házból nyíló Majomerdőt is. Itt a madagaszkári makik szabadon járnak-kelnek a 

vendégek között, és bizony néha el-elcsennek ezt azt a látogatóktól. Márciustól szeptemberig lehet kipróbálni, 

milyen az utazás a sivatag hajójával. Különleges élmény a tevegelés az Állatpark kétpúpújával. 

   Természetesen nem csak a távoli vidékek állatait, hanem a térségünkben élőket is megtekinthetjük. A magyar 

parasztudvar bemutatja mindazokat a háziállatokat, melyek egykor és ma körülvették az embert. Láthatjuk a 

használati tárgyakat, megleshetik akár még a kecske fejését, vagy a csirkék etetését is. Az udvaron olyan 

különlegességek között sétálhatnak, mint a fecskehasú mangalica disznó, a hortobágyi racka, vagy a magyar 

szürkemarha. 

   Az állatparkban naponta 2000 kg zöldséget, 2400 kg gyümölcsöt, 800 kg húst 700 kg halat, 1000 kg magvat és 

3000 liter vizet fogyaszt el a népes állatsereglet.  Persze az állatkert nem csak a bemutatásról a szórakozásról, a 

kikapcsolódásról szól, jelentős súlyt helyeznek a gyerekek környezeti nevelésére is. Nagy sikerrel működnek a 

különböző nyári táborok és erdei iskola programok. 

Forrás: http://www.sostozoo.hu/mi-vilagunk  nyomán 

 

 

 

 

 

http://www.sostozoo.hu/mi-vilagunk


Oldd meg a következő feladatokat az olvasottak alapján! 

1. Húzd alá a szövegben, hol található a Nyíregyházi Állatpark!  ___/1p 

2. Keretezd be a szövegben, mikor nyílt meg az Állatpark!  ___/1p 

3. Hol találhatóak az egyes állatok az állatkertben?  Kösd mindegyiket a megfelelő helyhez!  

 

homoki tigriscápa 

 

Esőerdő                      ___ /1p 

indiai rinocérosz 

 

Ócenárium                   ___/1p 

madagaszkári maki 

 

Majomerdő                  ___/1p 

komodói sárkánygyík                                      ___/1p 

4. Állapítsd meg, hogy igazak vagy hamisak az állítások!  Írd az I vagy a H betűt a mondatok mellé!      

A Zöld Piramis 1998-ban épült.     _____     ___/1p 

Az Ócenárium a Zöld Piramis első szintjén található.    ______  ___/1p 

A Majomerdő a Trópusi Házból nyílik.    _____    ___/1p 

Az Állatpark a városon kívül épült.     _____    ___/1p 

Az Állatparkban zöldségből fogy a legtöbb.   _____   ___/1p 

5. Mely napokon lehet megnézni a tigriscápák etetését? 

_____________________________________________________________________   ___/1p    ___/1p 

6. Írd be a mondatokba a hiányzó számokat! 

A komodói sárkánygyíkból csak  ______  példány él szabadon.   ___/1p 

A Zöld Piramis vízesése ______  méter magasból zúdul le.   ___/1p 

Az Állatpark lakói naponta _______ kg gyümölcsöt fogyasztanak el.  ___/1p 

Az Állatparkban több mint _______ állat él.     ___/1p 

7. Mikor lehet kipróbálni a tevegelést? Húzd alá a helyes választ! 

márciusban és szeptemberben    

márciusban       

márciustól szeptemberig     

___/1p 

8. Miért számít ritkaságnak az indiai rinocérosz? 

________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________         ___/1p 

9. Milyen háziállatokat lehet megnézni a magyar parasztudvarban? Írj le kettőt! 

________________________________________                _________________________________ 

    ___/1p       ___/1p 

 



10. Miféle szöveget olvastál? Húzd alá a megfelelőt 

mesét     tájékoztatót      mondát      népmesét       verset   ___/1p 

11. Válaszd ki, melyik állatot néznéd meg legszívesebben! Írd le az állat nevét, és azt, hol tudod megnézni 

a Nyíregyházi Állatparkban! 

_________________________________________________________________________________________ 

             ___/1p 

12. Mire helyez jelentős súlyt az az állatkert a szórakozáson és a kikapcsolódáson kívül? 

________________________________________________________________________________________ 

             ___/1p 

13. Melyik bekezdéshez tartozik? Írd a vonalra a sorszámát! 

____   Nem csak a távoli állatokat, hanem a magyar parasztudvar mindazon háziállatait is bemutatja, melyek 

egykor és ma körülvették az embert.         ___/1p   

____  A Nyíregyházi Állatparkot 1998-ban hozták létre egy régi szabadidőpark helyén.              ___/1p 

____ A komodói sárkánygyíkok a világ legnagyobb gyíkféléi.     ___/1p 

____ A madagaszkári makik szabadon járnak-kelnek a vendégek között, és bizony néha el-elcsennek ezt-azt a 

látogatóktól.            ___/1p 

____ Föld alatti szinten, az Ócenáriumban, az üvegfolyosóban közlekedve, az Indiai-óceán élővilága jelenik 

meg.              ___/1p 

____  Az állatparkban nagy sikerrel működnek a különböző nyári táborok és erdei iskola programok.   ___/1p 

____ A háromszintes Zöld Piramis középső szintjén a 10 méter magasságból lezúduló vízesés mellett elhaladva 

hüllők sokaságával találkozhatunk.         ___/1p 

____ Az állatparkban a sokszínű állatvilág több mint 5000 egyede él, így az idelátogatók különleges állatfajokkal 

is találkozhatnak.          ___/1p 

 

ÖSSZESEN: _______/ 33 p 

 

 

 


