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V. osztály 

 

I.Olvasd el az alábbi szöveget, majd oldd meg a feladatokat! 

A méta egy hagyományos, régi labdajáték, amelyet két, tíz-tizenöt főből álló csapat 

játszhat.  Eredetileg a városi iskolák diákságának kedvelt játéka volt, amelyet idővel a vidéki 

települések gyerekei is átvettek, és továbbalakították a játékot. 

Régi történelmi források szerint a lovagok is játszottak egyfajta métajátékot, de az nem volt 

azonos a gyerekek és fiatalok szórakozásával.  A  méta eredete több évszázadra nyúlik vissza, s 

az azóta eltelt időben sok változata elterjedt.  

Az általános szabályok szerint a 20-30 méter hosszú pálya két végét métavonallal 

határolták el, a  pálya közepén található a különféleképpen megjelölhető – krétával felrajzolt, 

kövekből vagy fákból kirakott – cél (vár, tilos hely, méta).  

Az egyik csapatot az ütők, a másikat pedig a kapók vagy fogók alkotják. A játék során a 

60-70 centiméteres ütővel, tulajdonképpen bottal vagy husánggal (métabot, métaütő, kámpa, 

kampaverő, mángorló) felszerelkezett csapatok tagjai a vonal mögött felsorakoznak.  

A kapók egyike az ütőknek sorra adogatja (vagy az ütőjátékosok dobják fel maguknak), a rongy-, 

bőr- vagy nemezlabdát, akik azt a lehető legerősebben és a legtávolabbra igyekeznek elütni a 

métabottal. Az elütést követő pillanatban az ütő elrohan a tilos helyre, ahol nem lehet a labdával 

megdobni, és ezt követően  szaladva igyekszik visszaérni a vonal mögé, ahol csapatának többi 

tagja várakozik. Mindeközben, ha valamelyik fogó elkapja az általa elütött labdát, és még 

visszaérkezése előtt eltalálja vele a soros ütőt, a két csapat helyet cserél: az ütőkből lesznek a 

kapók, és fordítva, a kapókból az ütők vagy az éppen futó játékosból fogoly lesz. Ha a fogók 

egyike még röptében elkapja a labdát, ugyancsak szerepet cserél a két csapat. 

Ezt a játékot a Kincskereső kisködmön és A Pál utcai fiúk című regényben is említik.  

 

1.Karikázd be a helyes választ!                                                                                              12p 

 

Kik játszottak legelőször métajátékot? 

a) A Pál utcai fiúk      b) a lovagok      c) a városi iskolák diákjai 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Iskola
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lovag
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kincskeres%C5%91_kisk%C3%B6dm%C3%B6n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Iskola


 

Mi van a pálya közepén? 

a) labda                       b) tilos hely        c) métavonal 

 

Mit nem szabad a tilos helyen tenni? 

a) megdobni a játékost     b) megállni      c) visszaszaladni a vonalhoz 

 

Mit nevezünk mángorlónak? 

a) a  labdát                 b) a kapót            c) a métabotot 

 

Miből készülhet a labda? 

a) rongyból, bőrből, nemezből   b) rongyból, bőrből, husángból   c) rongyból, bőrből, 

műanyagból 

 

Mi a célja az ütő játékosnak? 

a) ne jusson be a tilos helyre      b) a lehető legtávolabbra üsse a labdát 

           c)minél hamarabb kapó játékos legyen belőle 

 

2.Igaz vagy hamis? Jelöld I-vel az igaz,  H-val a hamis állításokat!                                   12p 

 

Egy csapatban legkevesebb 15 játékos játszhat. □ 

Ha egy fogó röptében elkapja a labdát, kiesik a játékból. □ 

A kámpával is lehet ütni a labdát. □ 

Mindkét csapatban vannak ütő- és kapó játékosok. □ 

A labda elütése után át kell szaladni a másik csapathoz. □ 

A Kincskereső kisködmön című regényben is olvashatunk a métázásról. □ 

 

3. Fogalmazz véleményt a méta játékról! Véleményed indokold!                                         6p 

 

Szerintem a métázás 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

4. ĺrj üzenetet édesanyádnak, amelyben leírod, hogy kimentél játszani a barátaiddal, és 

későn érsz haza!                                                                                                                         10p 

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

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kincskeres%C5%91_kisk%C3%B6dm%C3%B6n


 

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

 

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

 

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

 

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

 

5. Tollbamondás   

                                                                                                                                                   30p 

Az elefánt a legnagyobb szárazföldi állat. Libegő fülekkel és hullámzó ormánnyal 

mindennap nagy távolságokat tesz meg, hogy vizet és élelmet keressen magának. A nőstény 

elefántok egy csapatot alkotnak, ezt a legidősebb nőstény vezeti. A hímek, az elefántbikák 

magányosan élnek.  

Az elefánt ormánya hosszú, izmos felső ajak. Nagyon erős, akár fákat is fölemelhet vele, 

ugyanakkor érzékeny szagló- és tapintószerv. Az ormány végén ujjakhoz hasonló dudorok 

találhatók, ezekkel igen apró tárgyakat is képes megfogni. A hatalmas füleket vérerek hálózzák 

be. Ahogy az elefánt vére átáramlik rajtuk, lehűl a külső levegő hatására.  

Az elefántokat a kihalás veszélye fenyegeti amiatt, hogy értékes agyarukért vadásznak 

rájuk. Az elefántcsontból értékes dísztárgyakat, ékszereket készítenek. 

 

 

6. Folytasd tovább a megkezdett szöveget 8-10 mondattal! A címadásról ne feledkezz meg!        

                                                                                                                                                   20p 

A homokban feküdtem. Napoztam. Épp fordultam  jobb oldalamról a másikra, amikor… 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Hivatalból: 10p 

 


