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Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések I.
1. Olvasd el a mesét!

AZ OROSZLÁN ÉS AZ EGÉR
Aludt az oroszlán. Egy egér végigszaladt a testén. Felserkent és megragadta. 

Az egér kérlelni kezdte, hogy engedje el; így könyörgött neki:
– Ha te eleresztesz, jót cselekszem veled!
Nagyot nevetett az oroszlán ezen az ígéreten, hogy mondhat olyant az 

egér, hogy jót cselekszik vele s elengedte.
Nemsokára vadászok fogták el az oroszlánt és fához kötözték. Az egér meg-

hallotta az oroszlán ordítását, odafutott, elrágta a kötelet és így szólt:
– Emlékszel, nevettél – nem hitted, hogy jót is tudok cselekedni veled, de most

már láthatod: tehet jót egy kis egér is.

2. Sorold fel a mese szereplőit!

3. Olvasd el a kérdéseket! Húzd alá a helyes választ!

Mit csinált az oroszlán?
evett aludt tisztálkodott

Kik fogták el az oroszlánt?
vadállatok hiénák vadászok

Mihez kötözték az oroszlánt?
fához dzsiphez sziklához

Mit rágott el a kisegér?
kötelet szalagot hálót

4. Kösd össze a tulajdonságokat az állatokkal!

becsületes egér beképzelt
felfuvalkodott szavahihető
bátor oroszlán gőgös
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5. Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal!

  meghallotta jót testén

Egy egér végigszaladt az oroszlán .

Az egér   az oroszlán ordítását.

Tehet   egy kis egér is.

6. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket!
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Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések II.
1. Olvasd el a mesét!

A RÓKA MEG A SAJT

Nagyon megéhezett a róka az erdőben, hát belopakodott a legközelebbi falu-
ba. Szimatolt mindenfelé, leskelődött, még a falu kútjába is bekukkantott.

Hát meglátta a holdvilág képét a víz fenekén.
– Hű, sajtot látok!
Kétvödrös volt a kút: ha az egyik vödör lefelé ereszkedett, a másik felfelé tartott.
A róka beleült a felső vödörbe.
Ereszkedett lefelé egészen a vízig. Nyúlkált a sajt felé, de csak a friss vizet érte.
– Jaj, jaj, mi lesz velem? Kimenni nem tudok, itt pusztulok el a mély kútban!
Arra kódorgott nagy éhesen a farkas, meghallotta a róka vinnyogását, belené-

zett a kútba.
– Mit csinálsz ott, róka koma?
– Sajtot rágcsálok, nem látod?
– Adnál nekem belőle?
– Már hogyne adnék, ülj bele a vödörbe, cseréljünk!
Ereszkedett lefelé a farkas, mivel jóval súlyosabb volt a rókánál. A róka meg 

feljött, kiugrott a vödörből, nagyot nevetett.
– Jó étvágyat a sajthoz, farkas koma!
Reggel mentek az emberek itatni, meglátták a farkast, kiáltozni kezdetek:
– Megállj, te bitang, a miénk vagy már!

(CSALÓKA PÉTER -Tréfás népmesék a családnak, részlet)

2. Sorold fel a mese szereplőit!

3. Melyik cím illik a meséhez? Húzd alá!

A furfangos farkas           A finom vacsora            A csalafinta róka

4. Kösd össze a tulajdonságokat az állatokkal!

hiszékeny róka ravasz
agyafúrt buta
ostoba farkas eszes
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5. Tedd igazzá a mondatokat! Húzd alá azt a szót, amelyik beleillik a mondatba!

A róka, belopakodott a legközelebbi       erdőbe      faluba     
tanyára.
Meglátta a       sajtot      farkas komát      holdvilág képét      a 
víz fenekén.
Arra kódorgott nagy éhesen a farkas, meghallotta a róka 
énekét      vinnyogását      üvöltését.
A róka  kiugrott a      kútból      vödörből      ólból       s nagyot 
nevetett.

6. A mese alapján írd be a hiányzó szavakat!

Megéhezett a  az erdőben. Szimatolt 

mindenfelé, bekukkantott még a falu 

is.   volt a kút: ha az egyik vödör lefelé 

ereszkedett, a másik felfelé tartott.  

mentek az emberek itatni, meglátták a farkast.

7. Igaz vagy hamis? Pipáld ki az igaz állításokat!

A róka leereszkedett egészen a vízig.
A kúthoz kódorgott az éhes farkas.
A róka szívesen adott a sajtból a farkasnak. 
A farkas kimászott a kútból.

8. Számozd be a mondatokat az események sorrendjében!

A farkas leereszkedett a kútba.
A róka meglátta a holdvilág képét, s leereszkedett a kútba.
Reggel az emberek rátaláltak a farkasra.
A róka megéhezett, s belopakodott a faluba. 
A farkas meghallotta a róka vinnyogását.
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Olvasás év végi szövegértő diagnosztizáló mérések III.

1. Olvasd el a mesét!
A RÓKA MEG A SAJT

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy róka. Ez a róka egyszer egy szép hold-
világos éjjelen beszökött egy gazdasági udvarra valami élelmet keresni magának. 
Összevissza járta a tyúkketreceket, disznóólakat,de ennivalót nem talált.

Ki akart volna már menni az udvarról, de meglátta az udvar közepén a kutat. Oda-
ment a kúthoz,  s belenézett a kút vizébe. Akkor a tükrében meglátta a holdvilágot. 
Azt gondolta a róka, hogy az egy nagy sajt.

Gondolkozott, hogyan mehetne ő oda be, hogy azt a sajtot megegye. Hamar ki 
is találta. Felmászott a kút tetejére, s ott a két vödör közül az egyikbe belelépett. A 
vödör nehezebb lett, mint a másik, s leszaladt a vízre.

Mikor leérkezett a róka, észrevette, hogy az nem sajt, hanem csak a holdvilág. 
Akkor már bánta, hogy miért ment be, de onnan kijönni már nem lehetett.

Gondolkozott, búsult, hogy mi lesz! Hát egyszer egy farkas is bevergődött az ud-
varra. Az is összejárta a tyúkólakat, disznóólakat, de nem talált semmi ennivalót. 
Mikor már ki akart volna menni, ő is meglátta a kutat, s odament. Látja, hogy a vö-
dörben ott van egy róka s mellette egy nagy sajt. Azt mondja:

- Ejnye, te róka koma, nem adnál nekem is abból a sajtból egy kicsit?
 - Dehogynem, farkas koma, adok biza - válaszolt gyorsan a róka.
- Na de hogy lehet oda bemenni?
Azt mondja a róka:
- Ülj bele abba az üres vödörbe, s az téged szépen behoz ide. - Mert a róka tudta, 

hogy a farkas nehezebb, mint ő, s mikor az bemegy, ő kijön.
Be is ült a farkas a vödörbe, és indult lefele, a róka meg kifele. Egymás mellett 

jöttek el, hát jó étvágyat kívánt a farkasnak a róka, s mikor kiérkezett, kiszökött a 
vödörből, s elfutott.

A farkas látta, hogy becsapták, mert nem sajt, csak a holdvilág van a vízben, de 
nem volt mit tenni. 

(népmese nyomán) 

2. Sorold fel a mese szereplőit!
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3. Adj új címet a mesének!

4. Olvasd el a kérdéseket! Húzd alá a helyes választ!

Hova szökött be a róka?
faluba      gazdasági udvarra      tanyára

Mit látott meg a róka az udvar közepén?
tyúkketreceket      disznóólakat      kutat

Mit látott meg a róka a víz tükrében?
sajtot      a holdvilágot      önmagát

Mit kívánt a róka a farkasnak?
Jó étvágyat!      Jó utat!      Jó éjszakát!

5. Kösd össze a tulajdonságokat az állatokkal!

hiszékeny róka ravasz
furfangos oktondi
ostoba farkas csalafinta
fondorlatos eszes

6. Egészítsd ki a mondatokat a mese alapján!

A  róka egyszer egy szép holdvilágos 

beszökött egy gazdasági udvarra. Összevissza járta a 

, de ennivalót nem talált. Meglátta 

az udvar  a kutat. Azt gondolta a róka, 

hogy az egy nagy .
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7. Igaz vagy hamis? Írd a négyzetbe az I vagy a H betűt!

A róka nem talált ennivalót az udvarban.
A róka szívesen adott a sajtból a farkasnak. 
A róka súlyosabb volt a farkasnál.
A róka a ravaszságával jött ki a kútból.
A farkas kimászott a kútból.

8. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket!

A róka belenézett a kút vizébe, s azt gondolta, 
hogy sajtot lát.
A farkas bevergődött az udvarra.
A farkas is szeretett volna enni a sajtból, 
ezért ő is leereszkedett a kútba.
A róka felmászott a kút tetejére, s belelépett a vödörbe.
A róka beszökött egy gazdasági udvarra élelmet keresni 

 magának.
A róka jó étvágyat kívánt a farkasnak, s elfutott.

9. Miért mondta a róka a farkasnak, hogy üljön bele a vödörbe?  Másold le azt a
mondatot, amelyből ez kiderül!




