
Év végi olvasás felmérő

Név: 

1.  Mit tudsz a mesékről? Készíts gondolattérképet!

  

  

          

10/

2.  Állatmese vagy tündérmese? Kösd a mesék címét a megfelelő fogalomhoz! 
Melyik a kakukktojás? Húzd alá!

Borsószem hercegkisasszony
A szebeni muzsikusok

Kacor király
Mezőszárnyasi

Mátyás és Kinizsi
Rumini

  6/  

mese

Állatmese Tündérmese



3.  Melyik volt a kedvenc meséd az Olvasókönyvben szereplők közül? 

a) Írd le a címét! 

b) Készíts róla vázlatkört!

          

8/  

4.  Melyik magazin volt számodra a legérdekesebb? Említs három témát, amit 
abban a magazinban olvastál! Emeld ki a lényegét!

Magazin neve: 

1. téma: 

2. téma: 

3. téma: 

  4/  

Sze
replők

Pro
bléma 

megoldása

Probléma

Helyszín



5.  Melyiket ki írta? Kösd össze a szerző nevét a művével!

Berg Judit   A nyúl mint tolmács
Kormos István   Virág utcai focibajnokság
Bálint Ágnes   Rumini
Lázár Ervin   A téli tücsök meséi
Csukás István   A Pincérfrakk utcai cicák
Dávid Ádám   Egy egér naplója

  6/  

6.  Olvasd el a szöveget! Oldd meg a feladatot! Felelj a kérdésekre!

Akkor felelj, mikor kérdeznek!

Mátyás király elunta a szolgák locsogását, ezért megparancsolta nekik, 
hogy csupán akkor szóljanak, mikor őket valamiről kérdezi. Egyszer elküldte 
az egyik szolgát a tárnokhoz, hogy hívja meg ebédre. Jól van, a szolga megjárja 
az utat, s nem szól semmit. Amikor az ebéd ideje eljött, mindenki megjelent a 
tárnokon kívül. Előszólítja Mátyás a szolgát, és megkérdi tőle:

– Elhívtad-e a tárnokot?
– Elhívtam, uram – felelte a szolga.
– Hát eljön-e?
– Azt mondta, hogy sok foglalatossága miatt nem jöhet. Felpattan erre Má-

tyás.
– Hát erről miért nem szóltál?!
– Mert erről nem kérdezett felséged.

 Lengyel Dénes

a) Húzd alá a történet két főszereplőjét! 2/

b) Mesét, mondát vagy legendát olvastál? Választásod indokold!

 

 

 

 2/

c) Miért mulatságos ez a történet?

 

 2/



7.  Írj egy rövid mesét a kártyák segítségével! Mesédbe építsd be a mesék kife-
jezőeszközeit (pl. mesekezdés, befejezés, meseszámok stb.)!

10/

Összesen 50/


