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Név:

Osztály:

Év végi felmérő olvasás, szövegértésből B csoport

1. Mi az olvasmány műfaja? Húzd alá!

leírás     elbeszélés     monda     mese     ismeretterjesztő szöveg

2. Húzd alá a mese helyszíneit a szövegben!

________________________________________________________________________________________________    

Az okos parasztember

Élt egy faluban egy szörnyen ostoba ember, akit – miért, miért nem – majd felvetett a gazdagság.  
A másik meg, akinek több esze volt, mint a bírónak, papnak, kántornak együttvéve, alig tudta jóllakatni 
a gyerekeit, egy lúd volt minden vagyonkája, azt meg sajnálta levágni. Hanem aztán, mikor az utolsó 
falat kenyér is elfogyott a házban, mégis azt mondta a feleségének, hogy vágja le, és süsse meg a ludat. 
Megsütötte hát a ludat, fel is adták az asztalra, de kenyerük nem volt hozzá. Gondolt egyet az ember:

– Ha így nekilátunk, megesszük egy ültünkben. Inkább elviszem az uraságnak, egy kis lisztet ad érte. 
Úgy is tett, beállított a földesúrhoz:

– Hoztam egy sült ludat, fogadd el, és ha kevés lisztet adnál érte, szépen megköszönném.
– Jó, nem bánom – felelte a földesúr –, de aki ludat ajándékoz, ossza is el igazságosan! Amint látod, 

hatan vagyunk, én meg a feleségem, két fiam és két lányom. Ha elosztod itt közöttünk hiba nélkül, meg-
jutalmazlak, de ha nem, huszonöt bot a fizetséged.

Az ember csak egy kést kért, és nekifogott elosztani a sült ludat. Legelőször a fejét vágta le, azt a 
földesúrnak adta ezekkel a szavakkal:

– Te vagy a ház feje, tiéd a lúd feje!
A püspökfalatja az asszonynak jutott:
– Te itthon ülsz, őrzöd a négy falat, tiéd a püspökfalat.
Aztán levágta a két lábat, és a fiúknak adta:
– Nesztek egy-egy lába, jó úton jártok apátok nyomába…
A két szárnyat a lányok tányérjára tette:
– Lányok vagytok, eladók lesztek, egykettőre szárnyra keltek.
A többit megtartja magának és azt mondja:
– A paraszt együgyű balga, neki marad a vastagja.
Nagyot nevetett a földesúr:
– Jól van, öreg, elosztottad rendesen, és magadról se feledkeztél meg!
Megkínálta egy pohár borral, és két zsák lisztet adott neki.
Fülébe jutott a hír a gazdag embernek, és azt gondolta magában: „No én többet viszek, többet is 

kapok bizonyosan.” Megsüttetett öt kövér ludat, elvitte az uraságnak, és földig hajolt előtte:
– Meg ne vesse, nagyságod, alázattal kérem, öt kövér libácskát hoztam ajándékba.
– Köszönöm, barátom – mondta az uraság. – De aki ludat ajándékoz, ossza is el igazságosan! Ha el 

tudod osztani köztünk hiba nélkül, megjutalmazlak, de ha nem, azért huszonöt bot a köszönet.
Csak állt ott az ostoba ember, próbálgatta, de sehogy se lett jó. Elküldte erre a földesúr az egyik szol-

gáját a szegény emberért.
– El tudnád-e osztani ezt az öt ludat hatunk között?
A szegény ember egy ludat az úrnak meg a feleségének adott: 
– Ketten vagytok, a lúddal hárman lesztek!
A másodikat a két fiú kapta:
– Így most ti is hárman volnátok.
A harmadik a lányoké lett:
– Ti is hárman vagytok már a lúddal.
A megmaradt kettőt magának adta:
– Mi is hárman vagyunk. Senki sem rövidült meg.
Tetszett az uraságnak a tréfa, megkínálta az okos parasztot borral, és egy szekér lisztet adott neki.  

A gazda is megkapta, amit érdemelt: huszonöt botütést mértek rá.
(magyar népmese)
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3. Sorold fel a szereplőket!

_______________________________________________________________________________________________

4. Csoportosítsd a két szereplő tulajdonságait! 

1. számító, 2. együgyű, 3. rafinált, 4. furfangos, 5. csavaros,  
6. balga, 7. haszonleső, 8. leleményes, 9. számító

szegény ember: ___________________________                      gazdag ember: ___________________________

5. a) Számozd meg a mondatokat elhangzásuk sorrendjében! 

Mi is hárman vagyunk. _____ 

Meg ne vesse, nagyságod, alázattal kérem. _____ 

No én többet viszek. _____

Te vagy a ház feje, tiéd a lúd feje. _____

El tudnád-e osztani ezt az öt ludat hatunk között? _____

Inkább elviszem az uraságnak. _____

b) Melyik szereplő mondta? Írd a mondat végéhez a megfelelő betűjelet!
a – gazdag ember       b – szegény ember       c – földesúr   

6. Hogyan osztotta széjjel a lúdját a szegény ember? Írd a szereplők mellé, hogy mi jutott nekik!

két lány: _______________________________________________________________________________________

uraság: ________________________________________________________________________________________

két fiú: _________________________________________________________________________________________

feleség: ________________________________________________________________________________________

7. Keresd meg a szövegben a következő hétköznapi kifejezéseket meghatározó írói kifejezéseket!

Hétköznapi kifejezés

senkit sem csaptak be   

gazdag volt

meghallotta

tálaltak 

nem volt ennivaló

Írói kifejezés

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
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8. Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Jelöld a megfelelő betűvel! (I – H)

A gazdag ember szerény volt. 

A ludat kétfelé osztotta el a szegény ember. 

Jutalmul három zsák lisztet adott neki a földesúr. 

 A szegény ember másodjára is furfangosan osztotta el a ludakat. 

A gazdag is egy ludat vitt a földesúrnak. 

A földesúrnak tetszett a szegény ember leleményessége. 

A gazdag is kapott egy zsák lisztet. 

A történet egy városban játszódik. 

A szegény ember lisztet kért a földesúrtól. 

A legnagyobb részt magának hagyta. 

10 p/

Összesen: 52 pont/
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Javítókulcs
1. mese

2. faluban, házban, földesúrhoz

3. szegény ember, gazdag ember, földesúr

4. szegény ember: rafinált, furfangos, csavaros észjárású, leleményes
gazdag ember: együgyű, számító, balga, kapzsi, haszonleső

5. a) 6., 4., 3., 2., 5., 1.
b) b, a, a, b, c, b

6. két lány: egy-egy szárnya
uraság: lúd feje
két fiú: egy-egy lába
feleség: püspökfalatja

7. senki sem rövidült meg 
felvetette a gazdagság 
fülébe jutott a hír
fel is adták az asztalra
az utolsó kenyér is elfogyott

8. H, H, H, I, H,I, H, H, I, I


