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   HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY 

OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS 

 

 

Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntelek a harmadik fordulónál! Figyelmesen olvass el minden 

feladatot és szöveget! 

 

Sajtos golyók 

Hozzávalók: 

10 dkg sajtos tallér 

2 dl tej 

2 db Mackó sajt 

10 dkg lángolt kolbász 

10 dkg trappista sajt 

 

 

A sajtos tallérokat apró darabokra összetördeljük, és leöntjük a tejjel. Amikor az 

ostya megpuhult, beletesszük a Mackó sajtot és a nagyon apróra vágott vagy megdarált 

kolbászt. 

Villával jól összetörjük, majd összekeverjük a masszát. Ezután kis golyókat 

formálunk belőle, és valamennyit megforgatjuk az előre megreszelt sajtban. 

Alumíniumfóliával letakarjuk, hogy a sajt ki ne száradjon. 

A Gyerekek főzőkanállal című könyv alapján 

 

 

1. Válaszolj röviden a kérdésekre!  9/ 

Hányféle nyersanyagból készül a sajtos golyó? ______________________ 

Milyen és mennyi folyadék kell a masszához? ______________________ 

Milyen sajtokra van szükségünk? ______________________ 

Hogyan kell felhasználni a lángolt kolbászt? ______________________ 

Mit kell csinálni a trappista sajttal a felhasználás előtt? ______________________ 

Szükség van-e sütésre, főzésre? ______________________ 

 

A versenyző neve: Forduló: 

III. 

Osztály: 

2. 

Az iskola 

kódja: 

Elért pontszám:  Feladási határidő: 

2016. február 22. 

 
Elérhető pontszám:  94 pont 

          



2 

 

2. Hogyan írta a szöveg? 4/ 

alakít: _____________  kicsi: ______________ 

lefed: ______________  részek: _____________ 

 

3. Állítsd időrendbe sorszámozással az eseményeket! 6/ 

__ Az összetört sajtos tallérokat tejben megáztatjuk. 

__ A masszát jól összedolgozzuk. 

__ A golyókat meghempergetjük a sajtban. 

__ A kolbászt ledaráljuk vagy apróra vágjuk. 

__ Kis golyókat formázunk. 

__ Alufóliát teszünk rá, hogy ki ne száradjon. 

 

4. Igaz vagy hamis? Írd a I vagy a H betűt a mondatok elé!A hamis mondatokban  

a hamis szót tedd igazzá, írd a hamis szó fölé a helyes szót!  11/ 

_______________________________________________________________  

___ A sajtos golyókhoz szükséges 10 dkg füstölt szalámi 1 db füstölt sajt. 

_________________________ 

___ A sajtot apróra vágjuk. 

____________________________ 

___ Az ostya a tejföltől puhul meg. 

________________________________ 

___ A fólia miatt nem szárad ki a golyó. 

 

 

5. Húzd alá a szükségtelen hozzávalókat kékkel! 8/ 

 

füstölt sajt, füstölt kolbász, tejszín, vaj, víz, sós tallér, sajtos ostya,  

 

Mackó sajt 
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6. Kösd össze! Karikázd be a kakukktojást! 7/ 

   

10 dkg  tej 

 

összetördelt  kolbász 

 

2 db  sajt 

 

2 l  alumíniumfólia 

 

letakarás  ostya 

 

 

2. feladat 

 

Csokorkötés  

 

A csokorkötésnek nincsenek szigorú szabályai, mindig a pillanat és az érzéseink 

döntenek.  

A csokor alapanyagául olyan virágok szolgálnak, amelyeket vásároltunk, 

kaptunk, a kertben vagy másutt szedtünk.  

A virágnak és a vázának illenie kell egymáshoz. Nézzük meg, milyen váza illik 

a legjobban a virágokhoz: magas vagy alacsonyabb, széles vagy keskeny, a 

kristályváza vagy inkább a konyhaszekrényből előkerült régi edény. Mindegyik 

nagyon szép lehet, de a virág stílusa és jellege az, ami a vázát meghatározza.  

 

1. Mit tudtál meg a csokorkötésről? Jelöld X-szel, amiről olvastál a szövegben! 8/ 

szigorú szabályok    a virág és a váza összhangja   

alapanyagok      betegségek  

hajtatás        nincsenek szigorú szabályok 

 a pillanat és az érzés dönt   fűszernövények  

 

2. Mit jelentenek a következő szavak? Kösd össze a megfelelővel!        3/ 

 

csokor    lakás díszítésére használt virágtartó edény  

váza     valaminek a meghatározó sajátsága, tulajdonsága  

jelleg     levágott virágok, dísznek szánt ágak egybefogott csomója 
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3. Húzd alá az igaz állításokat!  5/ 

 

A csokorkötésnek nagyon szigorú szabályai vannak.  

Mindig a pillanat és az érzéseink döntenek.  

A csokor alapanyaga csak vásárolt virág lehet.  

A virágnak és a vázának illenie kell egymáshoz.  

A virág illata az, ami a vázát meghatározza.      

                

4. Melyik cím, melyik bekezdéshez tartozik? Írd elé a számát! 3/ 

A virág és a váza összhangja   

A csokor alapanyaga   

A pillanat és az érzés dönt 

 

5. Igaz vagy hamis? Jelöld! I - H 5/ 

____ A csokorkötésnek szigorú szabályai vannak. 

____ Bármilyen virágból szedhetünk csokrot. 

____ Mindegy milyen vázába tesszük a csokrot. 

____ A vázának és a virágnak illenie kell egymáshoz. 

____ Döntsünk az érzéseink alapján!       

  

6. Válaszolj a kérdésekre! 14/ 

Milyen virágokat használjunk a csokorhoz? 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

Milyen szabályt kell betartanunk? 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Mi dönti el a csokorkészítést?  
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_____________________________________________________________________ 

 

 

7. Húzd alá kékkel a szövegben milyennek kell lennie a vázának! 6/ 

 

8. Keresd meg a párját a szöveg szerint és írd mellé! 5/ 

 

régi: _______________ 

 

szigorú: ______________ 

 

csokor: ______________ 

 

másutt: _____________ 

 

váza: ______________ 


