
Év végi szövegértés felmérő – „B” csoport

Név: 

A kavicskönnyet potyogtató kőszobor

Amikor az utolsó homokszem is lehullott a homokórában, a bicikli hatalmas fé-
kezéssel megállt. Bojti és Tücsök lassan kászálódtak le róla. A homokóra belsejében 
szürkés színe volt a homoknak. Meg kell várni, amíg újra arany fényben ragyog.

A gyerekek körülnéztek. Egy nagy, repedezett kőlap tetején álltak. Ameddig a szem 
ellát, szürkés-barnás sziklák vették őket körül.

– Eltűnt a homoksivatag. Úgy látszik, kijutottunk Homokországból – állapította meg 
Bojti.

– Jó lenne tudni, hol vagyunk – sóhajtott Tücsök. – Itt csak köveket látok.
– Lehet, hogy ez Kőország – vont vállat Bojti. – Nézzünk körül!
A távolból halk vízcsobogás hallatszott. A hang irányába fordultak, és hamaro-

san rá is bukkantak a sziklák között csörgedező patakra. Tücsök rögtön letérdelt a 
partjára, és nagyot ivott a vízből. Bojti is odaguggolt mellé, ám ebben a pillanatban 
hatalmas dörrenés rázta meg a hegyoldalt. Óriási szikladarab zuhant le a magasból, 
pont úgy, hogy földet érve elzárta a tovább vezető utat. 

– Menjünk innen gyorsan. Induljunk el a patak mentén.
De még ki sem mondták, amikor a patak menti keskeny kőpárkányra is lezúdult egy 

hatalmas kőtorlasz. Most már csak egyetlen irányba lehetett indulni, de arra csöppet 
sem volt barátságos a táj. Egyszer csak ökölnyi kődarab koppant a lábuk előtt. Utána 
még egy és még egy. A két gyerek egy kiugró sziklapárkány alá menekült.

Bojti kilesett a párkány alól, de alig tudta elkapni a fejét a neki célzott kő elől. 
A szobor lehajolt, felkapott egy jókora kődarabot, és megcélozta őket. 
– Ez az én területem. Menjetek vissza oda, ahonnan jöttetek.
– Éppen ezt akarjuk – kiabált Tücsök. – De ha dobálsz, nem tudunk elmenni.
A kőszobor szikláról sziklára szökellve elindult a gyerekek felé. De szerencsétlen-

ségére véletlenül egy meglazult sziklára ugrott. Az rögtön megbillent alatta, és a kő-
ember hatalmasat esett. Nem zuhant le a mélybe, mert a lába beszorult egy repedés-
be. Bojti és Tücsök nekiláttak, és a bringaszerelő szerszámokat forgatva addig-addig 
ügyeskedtek, amíg nagy nehezen kiszabadították a szoborember beszorult kőlábát. 
Csak hatalmas kőcsizmája orrából tört le egy darab. A kőszobor attól félt, hogy visz-
szaviszik a gránitbörtönbe.

– Kova Kelemen vagyok. Kőországban csak az urak ilyen színesek, mert minden-
féle drágakőből vannak. A királyunk tetőtől talpig gyémánt. Csak én vagyok ilyen 
szerencsétlen, beteg földönfutó. Már most is tele vagyok repedéssel. Ha esik az eső, 
beszivárog a víz a repedéseimbe, és a végén szép lassan elporladok.

– Miért nem bújsz be valahová, ha esik? – csodálkozott Bojti.
– Már minden barlang megtelt. Egyetlen szabad hely se maradt.
– De hát annyi itt a kő. Egy egész palotát építhetnél belőle – ingatta a fejét Bojti.
– Építeni? Az meg mit jelent? – értetlenkedett Kelemen.



– Egymásra raksz egy csomó követ, hogy ház legyen belőle. Fel kell húzni a fala-
kat, hagyni rajta helyet ajtónak-ablaknak, aztán jöhet a tető. Gyerünk, együtt építünk 
neked egy házat!

– Tényleg segítetek? ‒ Kova Kelemen szemei boldogan csillogtak.
Bojti volt az építésvezető. Elmagyarázta Kelemennek, milyen formájú kődarabokra 

lesz szükség. Aztán megmutatta, hogy kell ügyesen egymás mellé illeszteni a köveket, 
hogy ne dőljenek össze. Kelemen nagyon erős volt, és igazán gyorsan tanult. Egy óra 
elteltével már álltak a falak, és újabb fél óra alatt tetőt is sikerült szerkeszteni. Amikor 
végre elkészültek, a szoborember hálásan ölelte meg a két gyereket.

Kova Kelemen szeméből könnycsepp formájú kavicsok gurultak elő, és sűrűn ko-
pogtak a földön, miközben Bojti és Tücsök felültek a biciklire és búcsút intettek. Boj-
ti megfordította a homokórát, és a következő pillanatban Kelemen már egyedül állt 
gyönyörű új kőháza előtt.

Berg Judit: Mesék a Tejúton túlról, részlet

1.  Kik a történet szereplői? 

  3/  

2.  Hol játszódik a történet? Karikázd be a betűjelet! 

a) Homokországban  b) Barlangban   c) Kőországban

  1/  

3.  Keresd ki a szövegből a válaszokat! Húzd alá kékkel a szövegrészeket! 

a) Miért kellett menekülni a gyerekeknek? 
b) Mivel szabadították ki a kőszobrot? 
c) Mitől félt a szobor? 

  3/  

4.  Melyik mit jelent? Kösd össze a szavakat az értelmezéssel!

kászálódik    fokozatosan porrá válik
rábukkan    hazátlan, bujdosó
szökell    nehézkesen, lassan készülődik
földönfutó    váratlanul rátalál valamire
elporlad    könnyedén, lendületesen ugrik

  5/  



5.  Ki mondta? Kösd össze a neveket és a mondatokat!  

Egy egész palotát építhetnél belőle.
Jó lenne tudni, hol vagyunk.
Ez az én területem.
De ha dobálsz, nem tudunk elmenni.
Csak én vagyok ilyen szerencsétlen, beteg földönfutó.
Miért nem bújsz be valahová, ha esik?

  6/  

6.  Melyik szereplőre jellemzőek a következő tulajdonságok? Írd a vonalra a sze-
replők nevét! 

rémült:  

barátságtalan:  

ügyes: 

hálás: 

segítőkész: 

meghatódott: 

  5/  
7.  Kösd össze a rokon értelmű szavakat! 

barátságtalan

segítőkész

meghatódott

  6/  
8.  Egészítsd ki a mondatot a történetnek megfelelően! (6 pont)

A kőszobor kövekkel dobálta meg a gyerekeket, mert  

  .

A kőszobor nem zuhant a mélybe, mert   

 .

A gyerekek házat építettek kövekből a kőszobornak azért, hogy  

 .

  6/  

Tücsök

Bojti

Kova Kelemen

elérzékenyült

morcos

önzetlen

jóindulatú

elutasító

könnyezett



9.  Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! 

 A magasból lezuhanó óriás szikladarab elzárta a tovább vezető utat.

 A gyerekek felajánlják, hogy megtanítják házat építeni.

 A gyerekek megérkeztek Kőországba.

 A kőszobor sziklazápora elől a gyerekek a párkány alá menekültek.

  A kőszobor hálásan megölelte a gyerekeket, szeméből könnycseppkövek 

potyogtak.

 A szobor alatt meglazult a szikla, elesett, a lába beszorult egy repedésbe.

 Kova Kelemen háza gyorsan elkészült.

  Kova Kelemen elpanaszolja, hogy a repedéseibe beszivárog a víz, lassan 

elporlad.

 Tücsök a sziklák között csörgedező patakból vizet ivott.

 A gyerekek bringaszerszámokkal kiszabadították a szobor kőlábát.

  5/  

10.  Olvasd el a közmondásokat! Melyik illik a történethez? Pipáld ki! Miért?

 A szükség a legnagyobb tanítómester.

 Mindent lehet, csak akarni kell.

 Segíts magadon, Isten is megsegít.

 Nem esik messze az alma a fájától. 

 A harag rossz tanácsadó! 

 Aki másnak vermet ás, maga esik bele. 

 Aki bottal köszön, annak doronggal felelnek
5/

Összesen 45/


