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3. o. FELADATLAP 

Berg Judit: Rumini 

3. forduló 

 
A hajó egyre panaszosabban recsegett és billegett, a matrózok alig tudták 
felvonszolni a fedélzetre a három nagy faládát. Egy Frici nevű matróz megcsúszott, 
és nekiesett a horgonynak. Az éles vas mélyen felhasította a karját. 
- Gyerünk, mert a hajó már nem bírja sokáig – sürgette Ajtonyékat a kapitány, és 
maga is megragadta az egyik ládát. 
- Zsupsz - az első láda berepült a vízbe. 
A polip lecsapott rá, és egy kicsit engedett a szorításból. A matrózok csak azt látták, 
hogy az egyik polipkar erősen rátekeredik a ládára, és a víz alá húzza. Hallani 
lehetett a reccsenést, ahogy a polip szája szétroppantja ládát. 
- Megette ládástól! – hüledezett Roland. – Ez tényleg nagyon éhes lehet. 
- Dobjátok a következőt! 
A második láda is az első sorsára jutott. 
- Adjátok oda a harmadikat is! 
- Hát ez már sose lakik jól? Nekünk két hétre elég lett volna ennyi kukorica – 
kesergett Ajtony, de a kapitány rákiáltott: 
- Még gyorsan, hozzatok kukoricát! 
- Nincs több! – riadt meg a hajószakács. - Akkor bármit, csak siessetek. 
A polip közben újabb támadásba lendült. Ajtony a raktárba rohant. Mindenki 
rémülten kapaszkodott, nehogy a billegő hajóról a tengerbe zuhanjon. Rumini 
megragadta az első keze ügyébe kerülő kötelet, és abba csimpaszkodott. A kötél a 
hátsó árbocról lógott lefelé, és Rumini a veszélyről megfeledkezve kapaszkodott 
felfelé, hogy a keresztrúdról jobban láthassa az óriás polipot. A magasból furcsa, 
sárga foltokat látott meg a tengeren, a polip mögött. 
- Mi lehet az? – hunyorított erősen. Hirtelen rájött: a dobozokból kihulló 
kukoricacsövek lebegtek a víz felszínén. Nem is akárhány. Olyan sok kukorica úszott 
a vízen, hogy egy folton sárgának látszott a tenger fekete tükre. 
- De hisz ez nem is ette meg a kukoricát, csak a ládákat! – döbbent meg Rumini. – 
Úgy látszik, ez a fát szereti. Persze, azért rángatja olyan dühösen a hajót. Nem egeret, 
hajót akar enni őkelme. 
Gyerünk lefelé! Villámgyorsan kúszott le a feszülő kötélen. 
- Balikó, Roland, a mentőcsónakot! Gyorsan! – ordította. 
- Rumini! Eszedbe ne jusson vízre szállni! – bődült el a kapitány. – Maradj veszteg! 
- Kapitány úr, a fát! Ez csak a fát szereti – kiáltott Rumini, miközben Balikóval és 
Rolanddal átbillentették a korláton az egyik mentőcsónakot. 
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- Ne! – ugrott oda Negró, de későn érkezett, a mentőcsónak hatalmas csobbanással 
zuhant a tengerbe. A polip hirtelen elengedte a hajót és rávetette magát a csónakra. 
Egy percig viaskodott vele, hogy darabokra törje, aztán deszkánként befalta az 
egészet. 
A Szélkirálynőt közben messzire vitte a szél, de a polip még nem lakott jól: újra a 
hajó után vetette magát. 
- Dobjatok be minden fát – vezényelt Rumini. – Evezőket, hordókat, meg a másik 
csónakot is. Hadd rágódjon rajta. 
A többiek félve néztek a kapitányra, vajon mit szól Rumini ötletéhez. A kapitány 
összehúzta a szemöldökét. Először Ruminit mérte végig elgondolkodva, aztán 
hátrapillantott. A polip egyre közelebb került. 
- Rendben van. Minden mozdítható fát dobjatok be neki. 
A rémült matrózok megélénkültek. Vödröket, evezőket, hordókat dobáltak a vízbe. A 
polip már nem a hajót követte, a vízen lebegő fatárgyakra vetette magát.  

1. Húzd alá azoknak a nevét, akik nem tartoznak a hajó legénységéhez! 
Francis, Frici, Ajtony, Alain, Rumini, Roland, Negró, Szélkirálynő, Balikó 

2. Fejtsd meg a következő keresztrejtvényt! 

1. Kik vonszolták fel a fedélzetre a nagy faládát? 

2. Növény neve, mely sárga foltban úszott a tenger vizén. 

3. Honnan lehetett látni a sárga foltokat? 

4. Ki volt, aki megcsúszott a fedélzeten?  

5.Hol érte támadás a hajót?  

6. Ez az állat támadta meg a hajót.  
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Megfejtés:……………………………………… 

3. Húzd alá a helyes választ! 

a; A történet a polip támadását írja le! 

b; A történet egy tengeri csatát ír le. 

c; A történet a matrózok szervezkedését írja le. 

4. Igazak vagy hamisak a következő állítások? /Igaz=I; Hamis=H / 

- A polip szerette a kukoricát.                  ….. 

- A polip csak a ládákat ette meg.            …..      

- Rumini mentette meg a többiek életét.  ….. 

- Három mentőcsónakot dobtak vízbe.    ….. 

-Vödröket, evezőket, lapátokat dobáltak a vízbe.  …..  

5. Számozd meg a következő mondatokat időrendi sorrend alapján!  

…..  A rémült matrózok minden fából készült dolgot a vízbe dobáltak. 

…..  A polip karja rátekeredett az egyik ládára. 

…..  Rumini és barátai átlendítették az egyik mentőcsónakot a korláton. 

….. A polip nem egeret, hanem a hajót akarta megenni.  

…..  Rumini a magasból furcsa sárga foltokat látott a tengeren.  

6. Sorold fel milyen fa dolgokat dobáltak a matrózok a vízbe!  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7.Írj példát a szövegből a következőkre! 

köznév 3 : …………………………………………………………………………………… 

tulajdonnév 3 : …………………………………………………………………………….. 
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