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Szöveg típusa: elbeszélő 
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Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz 
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Gyerekek a nagyvilágból 

Alaszka a világ legészakibb pontja, az Amerikai Egyesült Államok legnagyobb állama. 

Itt él Péter, aki levelében mindennapjairól mesél magyar diáktársainak. 

 

 

Sziasztok! 

 

Péter vagyok, 9 éves, és nagyon messze élek tőletek, magyarországi 

gyerekektől, körülbelül 10.000 km távolságra! Bizony ez még repülővel is 

hosszú út! Az én városom Anchorage, Alaszka legnépesebb városa, a fények 

városának is nevezik.  

Itt nyáron nincs éjszaka, a nap sosem nyugszik le, télen pedig még 

nappal is sötétség van. Télen akár mínusz 40-45 fok is lehet. Ha ilyenkor 

kimerészkednék a szabadba, úgy bizony könnyen lefagyhatna az orrom 

hegye! Ilyenkor inkább itthon maradok a jó melegben, és még iskolába sem 

kell mennem! Igaz a lecke azért nem marad el, itt sokan a számítógép és az 

internet segítségével tanulnak, és csak vizsgázni mennek az iskolába. 

Kedvenc időtöltésem a 

kerékpározás, a kirándulás és a 

horgászat. Ez itt én vagyok, 

nagypapámmal, amint éppen kifogtam 

az első óriási vörös lazacomat!!! 

Nagyapára nagyon büszke vagyok, ő jó 

barátom is. Nagyapa vadőr egy kis 

faluban, Ugasikban, itt alig él 50 ember, de nyáron mindig tele van a falu 

halászokkal és vadászokkal.  



Nyáron én is sokat vagyok itt, és 

nagyon szeretem hallgatni nagyapa meséit 

az állatokról. A jávorszarvasok nagyon 

barátságosak, előfordul, hogy 

összebarátkoznak a kutyáinkkal, és követnek 

minket sétáláskor. Bejönnek a kertjeinkbe, 

megkóstolják a fák kérgét, nagy 

agancsaikkal bekopognak az ablakon, és 

bedugják néha kíváncsiskodó orrukat. De 

hatalmas az agancsuk és a termetük, ezért a szüleink nem szeretik, ha túl 

közel megyünk hozzájuk, mert ha megijednek valamitől, és futni kezdenek, 

komoly sérülést okozhatnak. Ez itt az egyik barátom, amint éppen benéz az 

ablakon.  

Vigyáznunk kell, hogy el ne tévedjünk a vadonban, ha kirándulunk, be 

kell tartanunk a szabályokat. Én még nem találkoztam medvével, de bizony 

ez mifelénk gyakran előfordul. Szeretem az alaszkai nyarat! A nappalok 

hosszúak, nincs sötétség, akkor nálunk is kizöldül minden, és még iskolába 

sem kell menni. De az iskola játszótere egész nyáron nyitva van a gyerekek 

előtt. 

Legközelebb írok majd az északi fényről, de most mennem kell tanulni. 

Minden jót kívánok a magyar gyerekeknek! 

 

Üdvözlettel, 

Péter 



1. IGAZ vagy HAMIS Alaszkára? Vizsgáld meg a mondatokat, és aláhúzással 

jelezd a véleményedet! 

Télen nem megy le a nap.   IGAZ / HAMIS 

Télen akár mínusz 40 fok is lehet.   IGAZ / HAMIS 

Péter csak vizsgázni jár az iskolába.  IGAZ / HAMIS 

A szarvasok bemehetnek a házakba.   IGAZ / HAMIS 

1-es kód: HAMIS, IGAZ, IGAZ, HAMIS 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

2. Hol tanulnak télen az alaszkai diákok? 

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

1-es kód: például: 

• Otthon. 

• Nem az iskolában, hanem otthon. 

• Nem iskolában. 

• Otthon, csak vizsgázni járnak be. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

3. Húzd alá a szövegben, hogy hol lakik a levélíró nagypapája? 

1-es kód: a tanuló aláhúzza az Ugasikban szót. 

 



4. Miért büszke a nagypapájára Péter? 

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

1-es kód: például: 

• Mert ő vadőr. 

• Mert nagy halakat tud fogni. 

• Nagyon jókat tud mesélni. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: következtetés. Az olvasottak mérlegelése, helyes következtetés 

levonása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

5. Miért kell óvatosan bánni a kertekbe bejáró szarvasokkal? Karikázd be a 

helyes válasz betűjelét! 

A: Mert a jávorszarvas veszélyes állat. 

B: Mert ha megijed az állat, akkor fellökhet. 

C: Mert a jávorszarvasok kieszik az ablakból a muskátlit. 

D: Mert megkergetik a gyerekeket. 

1-es kód: B 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Nehézség: könnyű. 

 

6. Kire vonatkozik a szöveg következő mondatában a barátom szó? Ez itt az 

egyik barátom, amint éppen benéz az ablakon. 

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

1-es kód: például: 

• Egy szarvasra. 



• Jávorszarvas. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: utalásrendszer követése. 

Nehézség: könnyű. 

 

7. Miért fontos Alaszkában a kirándulásokon betartani a szabályokat? 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

A: Mert könnyen el lehet tévedni a vadonban. 

B: Mert hamar sötétedik. 

C: Mert sok a medve az erdőben. 

D: Mert nagypapa mérges lesz. 

1-es kód: C 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. A válaszok mérlegelése, az opciók 

igazságtartalmának eldöntése a szöveg különböző helyein olvasott adatok alapján. 

Nehézség: könnyű. 

 

8. Mi az oka annak, hogy nyáron sokkal több ember járkál a falu utcáin, mint 

télen? 

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

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

1-es kód: például: 

• Akkor tovább van világos. (A) 

• Akkor nincs annyira hideg. (A) 

• Akkor jönnek a horgászok és vadászok. (B) 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: következtetés. A megfelelő szöveg részlet jelentőségének 

felismerése.  

A: Helyes következtetés levonása az időjárási adatok alapján. 

B: „Nyáron mindig tele van a falu halászokkal és vadászokkal”  

Nehézség: közepesen nehéz. 

 
9. Te szeretnél-e Alaszkában élni? Írd le, hogy miért! 

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

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

1-es kód: például: 

• Igen, mert sok az érdekes állat. 

• Igen, mert akkor otthonról tanulhatnék. 

• Nem, mert ott nagyon hideg van. 

• Nem, mert ott nagyon kevés ember él. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 

Szövegértési művelet: információ-visszakeresés. 

Szövegértési művelet: reflektálás. A szöveg részleteinek továbbgondolása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 

 

10. Te szívesen lennél Alaszkában iskolás? Írd le, miért! 

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

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

1-es kód: például: 

• Nem, mert nem találkoznék az osztálytársaimmal. 

• Igen, mert otthonról tanulhatnék. 

• Igen, mert csak vizsgázni kellene bejárni. 

0-s kód: Hibás, nem odaillő válasz. 

9-es kód: Nincs válasz. 



Szövegértési művelet: reflektálás. A szöveg részleteinek továbbgondolása. 

Nehézség: közepesen nehéz. 


