
 

 Év eleji szövegértő felmérő   

            

         Nume cadru didactic: Fazakas Enikő 

Școala de proveniență:  

Școala Gimnazială ,,Petőfi Sándor” 

    

 

Olvasd el figyelmesen a mesét, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

 

 Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ország. Ennek az országnak a királya egyszer 

lakoma közben letette az aranyvillát, és így panaszkodott: 

 – Nincs étvágyam! 

 Ettől a naptól kezdve nem evett semmit. Hiába jöttek a tudós doktorok, semmiféle 

orvosság nem használt. Végül ezer aranyat ígértek annak, aki olyan ételt tud készíteni, amit a 

király megkíván, és el is fogyaszt. 

 Egy szép napon megjelent a király előtt János, a favágó, és így szólt: 

 – Jöjjön el hozzám vendégségbe, felséges uram. Az én erdei kunyhómban olyan ebédet 

készítek, amit biztosan jó étvággyal fogyaszt majd. 

 A király beleegyezett. Előállt a hatlovas hintó, hogy az erdőbe vigye őket. 

 – Nem ülök én hintóba, nem való az nekem! – mondta a favágó. 

 – Jól van, menjünk gyalog! – válaszolt a király. 

Jó sokáig tartott az út az erdőbe, János házához. 

 – Először fát vágunk a főzéshez – szólt János, és a király kezébe nyomott egy fejszét.  

Maga is nekiállt. A király is hozzáfogott a favágáshoz. Csakhamar a dolmányát is levetette, úgy 

megizzadt. Már esteledett, mikor a király megtörölte izzadó homlokát, és így szólt: 

 – Megéheztem, János! Mi lesz hát azzal az ebéddel? 

 – Szalonnát, kenyeret és hagymát adhatok – felelte a favágó. Egy öreg bicskát nyomott a 

király kezébe.  Amikor a király jóllakott, így szólt: 

 – Te nyerted meg az ezer aranyat. Nagyon jó ebédet készítettél nekem. Jó étvággyal 

fogyasztottam el.          

  (Magyar népmese) 

 

  



1. Kik a mese szereplői? Sorolod fel őket!      1 pont 

...................................................................................................................................... 

2. Miről panaszkodott a király? Húzd alá a mese szövegében!   0,50 pont 

3. Hogyan mentek az erdőbe? Húzd alá az alábbi szavak közül!   0,25 pont 

hintóval, lóháton, gyalog, szekérrel 

4. Mit csináltak ebéd előtt? Írd le!       0,75 pont 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

5. Mi volt az ebéd? ................................................................................................. 1,50 pont 

6. Adj találó címet a mesének! ................................................................................1 pont 

7. Szótagold a következő szavakat!       1 pont 

kezdve ..................................... 

hiába ...................................... 

doktorok ................................. 

aki ........................................... 

olyan ....................................... 

jöjjön ....................................... 

aranyvillát  ............................. 

étvággyal ................................ 

favágó ..................................... 

fogyasztottam .......................... 

 

8. Tedd betűrendbe a következő szavakat:      1 pont 

hol, egyszer, ennek, egy, lakoma, és, étvágyam, használt, aranyat, olyan 

..................................................................................................................................................... 


