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Karikázd be a helyes választ! 
 
1. Mibe lépett bele Kópé, amikot vérzett a lába? 
a) egy hegyes szögbe 
b) egy süni tüskéjébe 
c) egy rókacsapdába 
 
2. Ki hozta ajándékba a kiscicát Margit néninek?  
a) A lánya 
b) A férje 
c) A szomszéd 
 
3.Kivel indult el Kópé rókát lesni? 
a) Sziarogenn-nel 
b) Borival  
c) A gazdájával 
 
4. Sziarogen egy … 
a) cirmos kandúr 
b) fekete kandúr 
c) szürke kandúr 
 
5. Milyen kutya Bori és Kópé? 
a) Bori vadászkutya, Kópé házőrző kutya 
b) mindkét kutya vadászkutya 
c) mindkét kutya házőrző kutya 
 
6. Kit talált Bori, Kópé és a Kandúr? 
a) egy öreg nyulat 
b) egy sünit 
c) egy kisrókát 
 
7. Hogy ment haza Kópé és a kandúr? 
a) a kandúr a kutya után futott 
b) a kandúr felült a kutya hátára 
c) a kandúr a kutya mellett gyalogolt 
 
8. Milyen állat jelent meg az erdőben, miután a 
kisrókát elvitte a vadász? 
a) a kisróka egyik testvére 
b) a kisróka apja 
c) a kisróka anyja 
 
9. A kis cirmost … hívják 
a) Mircinek 
b) Marcinak 
c) Murcinak 
 
10. Így hívták a kutyatestvéreket. 
a) Kefe és Kofa 
b) Lola és Boca 
c) Beke és Boka 

 
 
11. Hány rövid vakkantással jelzett Beke Kópénak? 
a) négy  
b) kettő 
c) három 
 
12. Boka és Kópé a veszekedés után 
a) sértetlenül távoztak 
b) több sebből véreztek 
c) a legjobb barátok lettek 
 
13. Bori a két kutya dulakodása után … 
a) nem állt szóba egyikkel sem 
b) ápolta Kópét 
c) ápolta bookát 
 
13+1. A nap melyik szakában ment el minden nap 
Kópé Borihoz? 
a) hajnalban 
b) napnyugtakor  
c) éjfélkor 
 
 
Igaz-Hamis – húzd alá a helyes választ! 
 
1. Kópé csak kora délután szokott magának adni egy 
kis szabadságot 

IGAZ  HAMIS 
 
2. A rókának négy kölyke volt 

IGAZ  HAMIS 
 
3. Sziarogen Kópé háza tetején üldögélt, ha 
beszélgetni akart 

IGAZ  HAMIS 
 
4.Az erdő egy dombon terült el 

IGAZ  HAMIS 
 
5. Sziarogen lány macska 

IGAZ  HAMIS 
 
6. Bori szívesen barátkozik macskákkal 

IGAZ  HAMIS 
 
7. A beteg állatokat sokszor le kell lőni az erdőben, 
hogy ne fertőzzék meg a többieket 

IGAZ  HAMIS 
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