
                                      

#mindentalovakról  

TÖLTSD KI! KÜLDD BE!  

TANULJ,  SZEREZZ ÚJ ISME-

RETEKET SZÓRAKOZVA! 

Az első 3 helyezettet lovas  

élménnyel jutalmazzuk! 

 



 

 

 

 

KEDVES VERSENYZŐK! 

A feladatlap megoldásához mindent használhattok 

(könyvek, ismerősök, internet…) A kitöltés során töreked-

jetek arra, hogy az információk hiteles forrásból származ-

zanak.  

A határidő letelte után a megoldásokat és az első 3 he-

lyezett nevét közzétesszük honlapunkon és Facebook ol-

dalunkon (https://kegisz.hu). 

A kitöltött megoldólapot 2022. március 20-ig PDF formá-

tumban kell visszaküldeni a csekonicsverseny@gmail.com 

e-mail címre. Az e-mail tartalmazza az elérhetőségedet, 

hogy a díjazás esetén értesíteni tudjunk!  

SOK SIKERT ÉS JÓ VERSENYZÉST KÍVÁNUNK!  

                                                  

A SZERVEZŐK 

#mindentalovakról  



 

 

 

 

 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A feladatok megoldásait NE a feladatlapba írjátok 

bele, hanem a MEGOLDÓLAPON dolgozzatok!  

A megoldólapot iskolánk honlapjáról tudjátok letölte-

ni, word formátumban készült, így azt könnyen tudjá-

tok szerkeszteni.  

Ha végeztetek, konvertáljátok át PDF formátumba, 

így utólag nem módosítható. 

A fájl neve a saját neved legyen! 

 

                                                        

 



Melyik szólásra vagy közmondás-

ra gondoltunk? Írd a választ a 

MEGOLDÓLAPRA! 

 

1. A ÓA É ÁA A, ÉI EOI. 

2. AÁÉ ÓA E É A OÁ. 

3. E EÉE E EE É OA EÜI. 

4. H L NNCS, SZMR S J. 

5. TSK L MSK LDLR. 

6. KZS LNK TRS HT. 

 

 

 



1.Melyik ló a matematikusok ked-

vence? 

2.Melyik ló forró? 

3.Melyik lovon járunk? 

4.Melyik lóval lehet halat fogni?  

5.Melyik ló lehet hangszer? 

6.Melyik lóban laknak lovak?  

7.Melyik ló készülhet fából?  

8.Melyik ló lehet gomba?  

9.Melyik ló él a vízben?  

10.Melyik ló tud repülni?  



I. feladat: Párosítsd a szófelhőben olvasható lovak 

nevét a hozzájuk köthető személlyel!  



II. feladat: Híres lovak nyomában 

Válaszolj egy - egy szóval, s ha a helyes megfejtést 

találtad meg, az első betűkből egy híres ló nevét ka-

pod meg. Mit jelent ez a név? 

1. Magyar író keresztneve, regényének címszereplője 

barátaival a vágóhíd elől szeretne megmenteni egy 

lovat. 

2. 20. századi festő, híres képén egy ló mellett még 

nyitott könyv és egy pipa is látható.  

3. Magyar irodalmi alak, aki azt szeretné, hogy fekete 

kancájával együtt temessék el. 

4. Varázserejű mitikus lény, a középkorban még való-

ságos állatként írták le.  Ázsiai megfelelője a Qilin 

(magyarul Csi-lin), egy szelídebb, békésebb teremt-

mény. 

5. Mikszáth Kálmán hősének egyik lova.  (A jó paló-

cok című kötetben jelent meg a novella.)  

6. Legendás ló a görög mitológiában, tervezője erről 

a szigetről származik.  

7. Leonardo da Vinci elveszett lovas freskójának a cí-

me. 

8. A legenda szerint a lovas szobrok utalnak a lovas 

halálának körülményeire. A ló melyik testrészét kell fi-

gyelnünk, ha információhoz szeretnénk jutni?  



 

 

Keress meg a betűrácsban 7 lószínt, s húzd ki a fel-

használt betűket!  

A megmaradó betűket sorban összeolvasva egy 8. ló-

színt kapsz. Melyik ez a lószín? 
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1. feladat:  

Van egy nem túl fiatal lovad, Csinos.  

2002. 02. 22-én 00 órakor született.  

Az átlagos pulzusszáma 30/perc.  

A perctérfogata (ennyi vért juttat a szív bal kamrá-

ja 1 perc alatt a főverőérbe) átlagosan 40 liter. 

A szíve két összehúzódás között egyhatod per-

cet pihent. 

A) Hány liter vér került a főverőérbe (aorta) 

eddigi élete során (2022.02.22. 00 óráig)?  

B) Mennyit pihent a szíve egy nap alatt és 

mennyit pihent 20 év alatt?  
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2. feladat:  

Csinos testtömege 550 kg. A tapasztalat sze-

rint a ló testtömegének kb. 10%-a a vér (liter).  

A vörösvértestek száma a ló vérében 8,9 mil-

lió/mm3 . 

Hány db vörösvértest van összesen Csinos  

vérében? 
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3. feladat:  

Csinos vékonybelének hossza 20 méter, átmé-

rője 4 cm. A vékonybél nem sima, hanem re-

dőzött. A redők a felszívó felületet 3-szorosára 

növelik. A bél belsejében a  bélbolyhok felü-

letnövelő szerepe tízszeres. A bélbolyhokon 

még kisebb  bolyhocskák, ún.  mikrobolyhok 

találhatók, amelyek  20-szorosára növelik a fe-

lületet. 

Hány m2 Csinos vékonybelének felszívó felüle-

te egész számra kerekítve?  
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4. feladat:  

Csinos nagyon szereti a finom, illatos, réti szé-

nát. A testtömegének 1,8%-át fogyasztja belő-

le naponta.  

A) Hány db 30 kg-os kisbálát kell vásárolnod, 

hogy biztosítd az éves széna szükségletét?  

B) Mennyibe kerül (Ft) ez a széna mennyiség, 

ha 1 bálát 800 Ft-ért kínálnak?  
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5. feladat:  

Melyik szám il lik a kérdőjel helyére? 



 

 

 

ESETTANULMÁNY 

A lovak ösztönösen elkerülnek nagyon sok mérgező növényt, 

de vannak olyan időszakok, amikor nagyobb a veszély.  

Ha nincs elég legelnivaló növény, az éhség és a friss zöld nö-

vényre való vágy miatt lehetséges, hogy megesznek olyano-

kat is, amelyeket máskülönben elkerülnének. Óvatosnak kell 

lennünk akkor is, ha szénával etetjük a lovat, mivel nem biztos, 

hogy a vásárolt széna termőhelye megfelelően ellenőrzött.  

Csinos lovardájában egy lovaknak készült új terméket kezdtek 

etetni. Az azt fogyasztó lovak közül több is megbetegedett. 

Kettő súlyos tüneteket mutatott: tág pupilla, szapora légzés, 

magas pulzusszám, hasi görcsök, bélsárreke-

dés, egyensúlyzavar volt megfigyelhető. Az 

egyik ló elpusztult, a másikat el kellett altatni.  

Az új takarmányban ilyen apró magokat ta-

láltak: 

Melyik mérgező növény okozta a 

mérgezést? Írd le a magyar és a 

latin nevét! 

 

 



 

FEJTSD MEG A KERESZTREJTVÉNYT A MEGOLDÓLAPON!  

1. A ló két mellső lába közötti terület.  

2. Rövid kötél, mellyel vezetjük a lovat.  

3. Lovagláskor ide tesszük a lábunkat.  

4. Ezzel a szervével figyel a ló a hangokra.  

5. A ló lába végén található szaruképződmény.  

6. A nyak azon része, ahonnan hosszú szőrzet nő.  

7. A ló és a nyereg közé kerülő vastag takaró.  

8. A lovas fejére kerülő védőfelszerelés.  

9. A ló kicsinye. 

10. Bőrcsík, mely megtartja a kengyeleket.  

11. Innét nőnek ki a farok hosszú szőrei.  

12. A ló hasa alatt ezzel rögzítjük a nyerget.  

13. Lovagláskor a ló hátára kerülő felszerelés.  

14. „Púp” a ló hátán. 

15. A lovas lábbelije. 

16. A kantár azon része, amelyet a ló szájába helye-

zünk. 

17. Ez védi meg a lovas lábát a kengyelszíjtól.  

18. Kapcsolatot tart a lovas keze és a zabla között.  

19. Lovagláskor a ló fejére helyezzük.  

20. Ezt helyezzük a ló fejére, ha vezetni szeretnénk.  

 

 

 



 
Párosítsd össze a szólásokat és közmondásokat a jelenté-
sükkel! A MEGOLDÓLAPON dolgozz! 
 
1. Aki jól teljesít, attól még többet várnak, gyakran még több feladatot kap. 
2. Anyagilag is, erkölcsileg is megnyugtató, stabil pozícióban van. 
3. Becsapták, átejtették. 
4. Húzzunk bele, haladjunk! 
5. Jól jár, szerencsés lesz az az ember, aki olyan ügy vagy személy mellé csatlakozik, 

ami vagy aki az ő hasznára lesz. 
6. Kíméletlenül üt, bánt valakit. 
7. Megöregedett. 
8. Megreguláz valakit, illetve kemény kézzel rendet tart valamely közösségben 
9. Nagyképű, öntelt, túlzóan magabiztos, másokat lenéző ember. 
10. Olyan szórakozott, hogy azt keresi, ami rajta, nála vagy éppen előtte van vagy nem 

veszi észre a szeme előtt lévő megoldást, annyira a problémára koncentrál. 
11. Összevesztek. 
12. Valaki csalárd módon cselekszik, másképp állítja be a dolgokat és ez nyilvánvalóvá 

válik. 
13. Vigasztalólag mondják, hogy nem érdemes szomorkodni valami miatt. 
 
 
A. A lovát keresi, rajta ül. 
B. Azt a lovat ütik, amelyik húz. 
C. Csapjunk a lovak közé! 
D. Elhullatta már a csikófogát. 
E. Jó lóra tesz. 
F. Lóvá tették. 
G. Magas lovon ül. 
H. Nagy a feje, búsuljon a ló. 
I. Nyeregben van. 
J. Összerúgták a patkót. 
K. Röviden (szorosan) fogja a gyeplőt. 
L. Veri, mint szódás a lovát. 
M. Kilóg a lóláb. 

 



 

LÓFOGÁSZAT—KERESZTREJTVÉNY 

1. Melyik fogsor része a ma-

xilla? 

2. Az állkapocscsont latin 

neve. 

3. A lovak többféle alakú és 

funkciójú fogakból álló fo-

gazatának neve. 

4. A szuvasodás okozhatja. 

5. Szájbűz. 

6. Ebből a fogból 12 db van 

a lónak. 

7. Az állandó fogaknál kisebb, 

váltódó fog. 

8. A legszilárdabb, legkeményebb 

anyag az egész szervezetben.  

9. A fogkopás miatt a kupanyom 

előtt megjelenő ”magnyom” 

másik neve. 

Megfejtés: a ló változatos nagysá-

gú, alakú és helyeződésű foga.  

  3.       

    4.  6. 7.   

            9. 

 2.     5.     8.   

1.                 

                  

                 

                 

               

               

             

            

            



Felismered-e az alábbi magyar lófajtákat? Teszteld a tudásod!  

Írd a megoldólapon a sorszám mellé a megoldást! 

 

 

1 

2 3 

4 



 

 

Ennyi kutatás, munka, nyomozás után kapcsolódj ki! 

Nézd meg a Kincsünk a ló: hazánk híres lófajtái című 

filmet a youtube-on és gyönyörködj — a teljesség igé-

nye nélkül — 4 lófajtában. 

https://www.youtube.com/watch?v=r3V7bQLK-K8 

Válaszolj a MEGOLDÓLAPON az alábbi kérdésekre: 

1. Sorolj fel 3 küllemi tulajdonságot, ami a huculra jel-

lemző! 

2. Milyen feje van a lipicainak? 

3. Melyik ménesben kezdte a munkát Csekonics Jó-

zsef? 

4. Hogy hívták Lóska János ménesének gyönyörű 

ménjét? 

 

HUCUL LIPICAI SHAGYA 

ARAB 

KISBÉRI 

FÉLVÉR 


