Félévi felmérő/Szövegértés
IX./1./2./11. felmérő/feladatlap

Név:

www.pedagogusvilag.hu

Osztály:

Félévi felmérő olvasás, szövegértésből

A csoport

Az irigy testvér
Volt egyszer egy szegény halász. Egyszer a folyóból kifogott egy karikát. Hazavitte a gyerekeinek játszani. Játék közben a karika egyre fényesebb lett. A szegény halász elvitte a királyi palotába.
Rögtön átadta a királynak a kincset, aki megkérdezte tőle:
– Honnan való ez az aranykarika?
– Fölséges királyom, én ezt a folyóból halásztam.
Erre a király megparancsolta a szolgáinak, hogy adjanak a halásznak annyi ezüstöt, amennyit
csak elbír. A szegény ember bizony hétrét görnyedt, annyi kinccsel ment hazafelé. Otthon átküldte
az egyik fiát a gazdag bátyjához, hogy kérje el a mérleget. Azt kérdezi a kapzsi rokon:
– Ugyan, minek nektek a mérleg, amikor még kenyeretek sincs?
A gyerek nem szólt semmit. A rokon erre bekente szurokkal a mérleget, és úgy adta oda. Mikor
a pénzt megmérték, észre sem vették, hogy egy ezüst az oldalához ragadt, s úgy küldték vissza. Az
idősebb testvér mindjárt tudta, mit mért benne az öccse! Szaladt is hozzá, és faggatni kezdte, hol
szerezte azt a rengeteg pénzt. Gondolta a szegény ember, megtréfálja zsugori testvérét. Azt mondta,
macskát vitt a királynak, mert annyi a palotában az egér, hogy még a király fülét is rágják.
Több se kellett a fukar testvérnek. Hazament, a feleségével minden vagyonukat pénzzé tették,
és macskákat vettek rajta. S rögvest siettek is a palotába. Amikor a király elé kerültek, gyorsan kioldozták a zsákokat, és kiengedték belőlük a kiéhezett, dühös macskákat. Azok meg neki a királynak.
Harapták, karmolták, ahol érték. Az őrök alig tudták kikergetni a sok megdühödött macskát. Akkor
aztán elővették a zsugori rokont, és jól ellátták a baját. Mehetett is a feleségével haza, üres kézzel.

(magyar népmese)

1. Sorold fel a mese szereplőit!

5 p/

2. Karikázd be a mese helyszíneit!

4 p/

folyó, erdő, halász háza, királyi palota, szobában, testvér háza, piac
3. Válaszolj! Keretezd be a helyes választ!
Mit találtak a folyóban?

kulcsot

4 p/

karikát

Mit kapott a szegény ember cserében?

aranyat

Mit kért kölcsön a szegény ember a testvérétől?
Mit vitt a királynak a testvér?

karikát

ezüstöt
gyémántot
mérleget

macskát

ezüstöt

macskát

kenyeret

aranyat
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4. Igaz (I) vagy hamis (H)?

5 p/

A halász gyerekei nézegették a karikát.
A király gazdagon megjutalmazta a halászt.
A gazdag testvér mézzel kente be a mérleget.
A szegény halász megleckéztette a testvérét.
A macskák hízelegtek a királynak.
5. Melyik tulajdonság kire jellemző?

3 p/

kapzsi –
gazdag –
becsületes –
3 p/

6. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket!
A szegény ember mérleget kért kölcsön.
A karikát elvitte a királyhoz.
A király gazdagon megjutalmazta a szegény embert.
A király elkergeti a fukar testvért.
A szegény ember karikát talált.
A fukar testvér macskát visz a királynak.
7. Kösd össze, ami ugyanazt jelenti!
hétrét görnyedt
ellátták a baját
faggatja
rögvest
kioldozták
megdühödött

6 p/

azonnal
kinyitották
meghajlott a háta
mérges lett
megleckéztették
kérdezi
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Javítókulcs
1. halász, a halász gyerekei, a halász testvére, király, a halász testvérének a felesége
2. folyó, halász háza, királyi palota, testvér háza
3. karikát, ezüstöt, mérleget, macskát
4. H, I, H, I, H
5. kapzsi – a halász testvére
gazdag – király
becsületes – szegény halász
6.
4. A szegény ember mérleget kért kölcsön.
2. A karikát elvitte a királyhoz.
3. A király gazdagon megjutalmazta a szegény embert.
6. A király elkergeti a fukar testvért.
1. A szegény ember karikát talált.
5. A fukar testvér macskát visz a királynak.
7. hétrét görnyedt – meghajlott a háta, ellátták a baját – megleckéztették, faggatja – kérdezi,
rögvest – azonnal, kioldozták – kinyitották, megdühödött – mérges lett
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