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Név:______________________________________ 

Iskola:____________________________________ 

 

I.Olvasd el a szöveget! Oldd meg a hozzá tartozó feladatokat! 

Százszorszép királykisasszony és a három kismackó 

 

     Valamikor, nem is régen, a kerek erdő közepén, egy barlangban három kismackó éldegélt 

édesanyjával. Vígan éltek: reggeltől estig játszadoztak barátaikkal. Néha kirándulni mentek, 

ilyenkor nagy tálakba szedték az epret, szedret, málnát. Ezekből édesanyjuk lekvárt főzött, 

befőttet készített. 

     Egy nap vadászok jöttek az erdőbe. Felfedezték 

a barlangot és elhurcolták
1
 Mackó mamát. A 

bocsok egyedül maradtak. Sírtak, ríttak, hiányzott 

nekik az anyukájuk. Elővették tarisznyájukat
2
, 

tettek bele lépes mézet, kalácsot, lekvárt és 

elindultak megkeresni az anyukájukat. 

     A közelben volt a király palotája. Százszorszép 

királykisasszony mindennap kirándulni ment az erdőbe. A fák alatt sétálgatott, amikor 

találkozott a három síró kismackóval. 

- Miért sírtok bocsok?- kérdezte tőlük. 

- Elvitték az anyukánkat. - felelték szipogva. 

- Gyertek velem! – mondta. Vidáman élhettek a 

palotában. 

     A három kismackó egy ideig tanácskozott
3
, majd 

elment a királykisasszonnyal a palotába. 

     A királykisasszony nagyon megszerette őket. Még 

nevet is adott nekik. A legfiatalabb neve Dirmi, a 

középsőé Dörmi lett, a legidősebb pedig a Morgó nevet 

kapta. A királyi palotában szép ruhában jártak-keltek. 

     Egyszer a királykisasszony megbetegedett. A király orvosai nem tudták meggyógyítani. 
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Pápaszem professzor a doktorok vezetője kijelentette: 

- Százszorszép királykisasszonyt csak a vidrafű leveléből készített tea gyógyíthatja meg.  

- Nosza – mondta a király -, menjetek, szolgák, keressetek vidrafüvet! 

Három órán át kutattak
4
 a szolgák az erdőben, de vidrafüvet nem találtak. 

Ekkor előlépett Morgó és azt mondta: 

- Uram, királyom, mi sokáig éltünk az erdőben és tudjuk, hol van vidrafű
5
. 

- Akkor induljatok gyorsan és hozzatok! –szólt a király. 

     Tíz perc múlva már hozták is a bocsok a vidrafüvet. Pápaszem professzor elkészítette a 

teát, a királykisasszony megitta, és meggyógyult. Ettől kezdve a királykisasszony mindenhova 

elvitte a mackókat, ahová ő ment. 

     Egy nap a városba utaztak. A város főterén egy cirkusz volt. A királykisasszony és a 

bocsok jegyet vettek és bementek a cirkuszba. Volt ott bűvész, zsonglőr, kötéltáncos, és 

bohóc is. Egyszer csak láncon megkötözve egy medvét vezettek elő.  

- Mama! – kiáltották a bocsok. 

A királykisasszony megértette, hogy a kis medvék édesanyja ez a medve. Azonnal parancsot 

adott, hogy engedjék el a bocsok anyukáját.  

Őt is felöltöztették szép ruhába, és magukkal vitték a palotába. 

     Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak. 

Pauschitz Péter-Becker Péter 

 

 

1
elhurcolták =  nem akart menni, erőszakkal elvitték 

3
 tanácskoztak = megbeszélték 

4
 kutattak = kerestek 

    

5
vidrafű      

2
tarisznya = táska 
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Feladatok 

 

1.Húzd alá a szövegben a mese szereplőit!     6/___ 

 

2. Kösd össze az azonos jelentésű szavakat!     4/___ 

 

reggeltől estig    orvos, doktor 

professzor     egész nap 

medvebocs     megtalál, rátalál 

felfedez     medve gyerek 

 

3.Döntsd el, igaz (I) vagy hamis (H) az állítás!    4/___ 

A medve család egy barlangban élt. ___ 

A legidősebb mackót Dirminek hívták. ___ 

A vidrafüvet a szolgák találták meg.___ 

Mackó mamát egy cirkuszba hurcolták el.___ 

 

4.Válaszolj a kérdésekre!       16/___ 

-Miből főzött lekvárt medve mama?__________________________________ 
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-Mit tett a tarisznyába a három medvebocs?____________________________ 

-Milyen nevet adott a Királykisasszony a medvebocsoknak? 

a.)  a legkisebbnek:___________________ 

b.)  a legidősebbnek:__________________ 

c.)  a középsőnek:____________________ 

-Milyen fű gyógyította meg a királykisasszonyt?________________________ 

 

5. Számozással állítsd sorba az eseményeket!    7/___ 

     A mackó gyerekek vidrafüvet hoztak. 

     A királykisasszony a három kismackót a palotába hívta. 

     Egy barlangban élt a három mackógyerek és az anyukájuk. 

     A királykisasszony meggyógyult. 

     A vadászok elhurcolták Mackó mamát. 

     Mackó mamát a palotába vitték. 

     A királykisasszony beteg lett. 

 

6.Ki mondta? Írd le a nevét a mondat elé!     4/___ 

___________________ -Miért sírtok bocsok? 

___________________ -Százszorszép királykisasszonyt csak a vidrafű levélből 

készített tea mentheti meg. 
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__________________ -Uram, királyom, mi sokáig éltünk az erdőben, mi tudjuk, 

hol van a vidrafű. 

__________________.-Mama! 

 

7. Rajzold le!         6/___ 

 

A királykisasszony az erdőben találkozott a három síró kismackóval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Összes pontszám:47/_____ 
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II. Tollbamondás 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

         Pontszám: 50/____ 
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III.1. Összekeveredtek a betűk. Írd le a vonalra a gyümölcsök nevét!  

           4/___ 

 

a)  ERPE  b)  TERÖK  c)  LNÁMA  d)  ESZENYRECS 

a)_____________ b)_____________ c)_____________ d)_______________ 

 

2.Álló egyenessel tagold szavakra a mondatot!    9/___ 

Sajnosnéhányöreggyümölcsfakiszáradtmerttélenkevéshóesett. 

 

3.A szavakból írj egy-egy értelmes mondatot! Minden szót használj fel! 

           6/___ 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

kapált, a, néni,  

zöldséget, tegnap 

gyerekek, nyáron, a 

tóban, fognak a, 

csónakázni 
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4.A szabálynak megfelelően folytasd a táblázat kitöltését!  8/___ 

 

drága új nehéz gyenge   

olcsó régi   gyermek éjjel 

 

 

5.Karikázd be a helyesen elválasztott szavakat!    5/___ 

 

lassan   las-san  la-ssan  lass-an 

kertben  ker-tben  kert-ben  ke-rt-ben 

dió   di-ó   dió   d-i-ó 

tölggyel  tölg-gyel  tölgy-gyel  tölggy-el 

bodza   bod-za  bodz-a  bo-dza 

 

6.Írd le ABC sorrendben a térképen bekarikázott magyar városok nevét! 14/___ 

 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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7.Kösd össze a szavakat az igei személyragokkal!    6/___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Alakítsd át a következő mondatot múlt és jövő időbe!   5/___ 

 

Az emberek a friss salátát keresik a piacon. 

múlt időben:_____________________________________________________ 

jövő időben:_____________________________________________________ 

 

9.Pótold a mondatvégi írásjeleket (. ? !)! Kösd össze a hozzátartozó mondatfajta 

nevével!          20/___ 

 

-Ki jön velem játszani                                   kijelentő mondat 

-Én megyek                                                  óhajtó mondat 

-Ne bújócskázzunk, hanem labdázzunk         kérdő mondat 

-Pali, gyere te is játszani                                felkiáltó mondat 

-De szép ez a labda                                         felszólító mondat 

 

ők mesél- 

mi sétál- 

én olvas- 

Éva játszik- 

a gyerekek rajzol- 

te tanul- 

ti számol- 

-ok 

-nek 

-sz 

-nak 

-tok 

-unk 

- 

- 
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-Bárcsak én is mehetnék                                 óhajtó mondat 

-Elengedik-e a kistestvéremet                        kijelentő mondat 

-Nekem pöttyös labdám van                           felkiáltó mondat 

-De jó lenne minden nap együtt játszani        felszólító mondat 

-Ó, milyen boldog vagyok                              kérdő mondat 

 

10.Pótold a hiányzó toldalékokat!      15/___ 

 

Zsuzsi a szülei______
(kivel?)

 vendégségbe ment  keresztmama______
(kihez?)

. 

Útközben egy csokor virág____
(mit?)

 is vettek. Gyalog mentek fel a 

negye_______
(hányadik?)

 emeletre. Keresztmama már nagyon várta őket. Átadták 

neki az illatos virágokat. Kati néni azonnal váza______
(hová?)

 tette. Zsuzsiék 

leültek az asztalhoz. Keresztmama a konyha_______
(honnan?)

 néhány pillanat 

múlva behozott két tálca finom süteményt. Gyümölcslé_______
(mivel?)

 is 

megkínál______
(mit csinált?)

 a vendégeket. Sokáig beszélget______
(mit csináltak?)

, este 

volt már, mikor elbúcsúztak. 

 

11.A (10. feladat szövegéből) írd ki a következő szófajokat!  17/____ 

Tulajdonnév:____________________________________________________ 

Melléknév:______________________________________________________ 

Számnév:_______________________________________________________ 

Többes számú főnév:______________________________________________ 

Igekötős ige:(pl:átadták)___________________________________________ 
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12.Írj kérdőszavakat az aláhúzott szavak fölé!    6/___ 

(ki? hol? mikor? milyen? mi? mit? kit? hány? mennyi? hol? mit csinál?) 

 

Tegnap   moziban   voltunk.    

Egy   vidám   mesét   néztünk   meg. 

A   belépőjegy   ötszáz   forintba   került. 

 

13.Folytasd a szóláncot 5 szóval! Mindig az utolsó szótaggal kezdődjön a 

következő szó!         5/___ 

 

piros, rosta, takaró,_______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

         Összesen:120/___ 

 

 

 

A három feladatsor pontszáma összesen:   217/____  =  ____% 



Látó-halló tollbamondás 

 

 

Kisütött a nap. 

Az osztály kirándulni megy. 

Hová lesz a séta? 

A közeli erdőbe visz az útjuk. 

Menjetek ti is a szabadba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




