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3. o. FELADATLAP 

Berg Judit: Rumini 

5. forduló 

 
Szélkirálynő begyorsult. Már egészen közel jártak a ködhöz. Az egerek szorosan 
markolták a fegyvereiket. Dolmányos papa és Frici ugrásra készen álltak az ágyú 
mellett. A kalózhajó egyre közelített. Fedélzetén észrevették az egerek hajóját, de 
egyelőre nem törődtek vele. Ám amikor rájöttek, hogy a Szélkirálynő is a szorosba 
tart, megrémültek. Néhány pillanat múlva lövés dördült. Az egerek az égre 
pillantottak, mert újabb tűzijátékra számítottak. De a kalózok nem a sárkánynak 
jeleztek most, hanem ágyúval próbálták megállítani a Szélkirálynőt. Az első lövést 
három újabb követte, szerencsére a kalózok a nagy kapkodásban rosszul céloztak, így 
a lövedékek az egérhajó mögött csapódtak a vízbe. Dolmányos papa és Frici kérdőn 
néztek a kapitányra. Bojtos Benedek intett, hogy lőjenek. Felesleges. A Szélkirálynő 
közben beért a ködbe. 
- Fegyvereket készenlétbe! – ordított a kapitány. Eddig a kalózoktól féltek, de most 
hirtelen minden szem a ködbe fúródott. A sárkányt kutatták. Nem tudták elhinni, 
hogy a fenevad csak úgy, támadás nélkül engedi őket áthajózni a szoroson. Közben a 
szoros bejárata felől ordítás hallatszott. A kalózok megértették, hogy nem tudják az 
egereket megállítani, és hogy ily módon másodikként értek a szorosba. Tudták, hogy 
a sárkány csak az első hajót hagyja átkelni, a másodikat mindig megeszi. 
Rádöbbentek, hogy a fenevad rájuk fog támadni, megpróbáltak hát gyorsan, 
megfordulni, és kereket oldani. A pele hajó ugyan vészesen közel került már, de még 
mindig inkább velük szálltak harcba, minta tűzokádó szörnyeteggel. De elkéstek. A 
sárkány a kék jelzés fellövése óta a köd szélén várakozott. Látta a ködbe beszáguldó 
Szélkirálynőt, de nem is hederített rá. Azt hitte, hogy a kalózok érkeztek. Vörös 
szemeit a második hajóra függesztette. 
A kalózhajó majdnem nekisodródott a szorost szegélyező sziklafalnak a 
hirtelenkanyarban: a tengeri rablók igyekeztek minél gyorsabban hátuk mögött 
hagyni a sárkány tanyáját. A szörnyeteg látta, hogy zsákmány menekülni próbál, 
ezért nem várt tovább, hatalmas lángot fújva lecsapott. A Szélkirálynőn jól hallották a 
csobbanást, ahogy a sárkány kiemelkedett a vízből, a hörgésre emlékeztető szörnyű 
hangot, ahogy mindhárom fejéből kilövellt a láng. Jól hallották a kalózok rémült 
ordítását is,és a sárkány szörnyű vijjogását. Aztán recsegés-ropogás- csattogás 
következett, végül, mire a Szélkirálynő átért a szoroson, elcsitult a zaj, és nagy csend 
állt be. 
A ködből a napfényre sikló Szélkirálynőn mindenki feszülten figyelt. Úgy tűnt, a 
sárkány tényleg tartotta magát a megállapodáshoz, mert nem eredt az egerek 
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nyomába. Békésen rágcsálta azt a néhány deszkát, ami az Aranyvadászból még 
megmaradt. A kalózok mindegy szálig a sárkány gyomrában végezték, hírmondó 
sem maradt belőlük. 
 

1. Kik szerepelnek a történetben? Húzd alá!  

patkányok   Dolmányos papa   hétfejű sárkány   hörcsögök    Frici     egerek     

kalózok    emberek         sárkány     Bojtos Benedek        pele     boszorkányok 

2. Miért nem akartak a kalózok másodikként a szorosba érni? Írd le! 

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Rajzold le a történetben szereplő sárkányt, a megfelelő számú fejjel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Tedd igazzá a következő mondatokat a zárójelben lévő szavak kiválasztásával, és 
aláhúzásával!  

- A kalózok /ágyúlövés      kiáltozás         karjelzés / 
segítségével akarták megelőzni az egereket.     
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- A Szélkirálynő az  /egerek               patkányok          pelék /  
hajója volt.  

- A sárkány / karddal         ágyúval         lángot fújva / 
támadt a hajóra. 

- A kalózok /egerek         patkányok           pelék / 
voltak. 

- A sárkány a támadás előtt a /vízben                parton            szikla mellett    / 
tartózkodott. 

 

5. Melyik mondatnak mi a folytatása? Kösd össze az elszakadt mondatokat! 

Az első lövést de nem is hederített rá. 

Látta a ködbe beszáguldó Szélkirálynőt, a zsákmány menekülni próbál. 

A kalózok megértették, hogy  a sárkány gyomrában végezték. 

A szörnyeteg látta, hogy a kalózok adták le. 

A kalózok mindegy szálig másodikként értek a szorosba. 

 Olvasd el a következő ismeretterjesztő szöveget, és oldd meg a feladatokat! 

A fegyvergyártás Magyarország városaiban a középkortól fogva egyike volt a 
legvirágzóbb iparágaknak. A XV. és XVI. században Buda, Pozsony, Bártfa, Kassa, 
Szeben és Brassó ágyúöntő műhelyei a legnagyobbak, melyeknek kezeléséről 
égészen pontosan értesülünk a máig fennmaradt városi számadáskönyvekből. 
„Azalatt megérkezett az öntéshez megrendelt 54 mázsa réz és néhány mázsa ón. a 
formához szükséges anyagok: faggyú, gyapot drót.” 

1. Milyen városokban öntöttek ágyút hazánkban? Húzd alá a szövegben! 

2. Honnan tudjuk, hogy hogyan működtek az öntödék? 
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A helyes válasz betűjelét karikázd be! 

 a; városi számlakönyvekből 

 b; városi elszámoló könyvekből  

c;városi számadáskönyvekből 

3. Hány mázsa rezet használtak egy ágyúnál? Keretezd be a szövegben! 

 

 

Határidő: március 19. 

 


