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2. o. FELADATLAP 

Czigány Zoltán: Csoda és Kósza a Föld körül 
4. forduló 

 
 De Kósza nem figyelt Csodára, sokkal inkább egy csúszdára, és fölcsillant a szeme, 
mert már nemcsak csillagokat látott, hanem egy zárt, sötét vezetéket is. 
-Á! A fekete lyuk! Ezt kipróbálom! 
- Várjál! Előbb nézzük meg az átmérőjét! – mondta Csoda. 
- Milyen mérőjét? Nem kell ezt mérni! Csúszni kell benne! Az átcsúszóját nézzük 
meg! 
- Az átmérőjét! Hogy beleférsz-e? 
- Az átcsúszóját! Mondta Kósza, és fölügetett az indulási ponthoz, majd beleugrott a 
feketecsőbe, és mintha gáz lenne, vagy víz, vagy kőolaj, elkezdett tekeregni, 
csúszkálni benne, majd egyszer csak elakadt, mint hideg télen a gázszállítás Moszkva 
felől. Úgy gubbasztott a cső közepén, mint egy jó dugó. Hátulról egyre többen jöttek: 
mikor nekicsapódtak Kószának, mozdult előre egy-egy centit, de nem tudott lefolyni. 
Csoda lent várta – várta Kószát, és amikor már látta, hogy az utolsó lecsúszónak csak 
a lába indult el lefelé, a feje fenn kilóg a csúszdából, megértette, mi történt.  
- Ajaj! Az én barátom elakadt! Ilyenkor jön a duguláselhárító. De hogy szerezzek 
dugulás elhárítót? 
Az úszómesterek a tűzoltókat hívták, akik egyenként kezdték kihúzni föntről a 
beszorultakat. 
Ahogy kisebbedett a dugó, úgy hallatszott egyre erősebben a nyöszörgés:  
- Csoda! Ments meg mos már! Nem bírom tovább, megfulladok. 
Csoda látta, itt az ideje, hogy aznap is megmentse a barátját, mert mire a tűzoltók 
egyenként kihorgásszák fölüle a fürdőzőket, addigra szegény Kósza megfúl.  
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1. Miről szól a történet?  Húzd alá a megfelelő választ! 

a; Kósza és Csoda kirándul. 

b; Kósza beszorult a csúszdába. 

c; Csoda beszorult a csúszdába. 

 

2. A következő szavak közül melyek illenek Kószára? Húzd alá! 

ügyes, szeleburdi, okos, meggondolatlan, jószívű, barátságos 

 

3. A szöveg alapján pótold a hiányzó szavakat! 

Az én barátom ………………………… . 

Nem ………………. tovább, megfulladok.  

 

4. Számozd meg a szavakat, amilyen sorrendben a szövegben megjelentek! 

……      indulási ponthoz 

……      tűzoltókat 

……      átmérőjét 

……      elakadt 

……      csúszdára 

5. Írd le helyesen a következő mondatot! 

azúszómesterekhívtákatűzoltókat 

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

Hány szóból áll a mondat?     
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