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Kedves Versenyző!
Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő harmadik fordulójában. Figyelmesen olvass el minden 
feladatot, tollal írj, és önállóan dolgozz! Sikeres versenyzést kívánok.

A bölcs pásztorfiú

     Volt egyszer egy pásztorfiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze

földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az

egészből. 

 –  Ostoba  mendemonda,  semmi  más  –  jelentette  ki,  valahányszor  a  pásztorfiú  bölcsességét

emlegették előtte. 

Hanem az udvarbéliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hívatta a

fiút. 

 – Három kérdést adok fel neked – mondta. – Ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, s

itt  fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet,  mehetsz vissza a

birkáidhoz! 

 – Uram királyom, állom a próbát – felelte a fiú. 

Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor

a király föltette az első kérdést: 

– Mondd meg nékem, hány csepp víz van a tengerben! 

– Uram királyom – felelte a fiú –, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne

hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. 

–  Rendben  van  –  mondta  a  király  –,  erre  jól  megfeleltél.  Lássuk,  megfelelsz-e  a  második

kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? 

– Uram királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papirost. 

Hozták a  király tollnokai  máris  a papirost.  Kuncogva nyújtották  át  a  fiúnak,  azt  hitték,  azon

akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit nem számolt, hanem fogta a

papirost, és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta,

nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a

királynak. 

– Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. 
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                                   Most aztán megnyúlt ám a tollnokok képe is, megijedtek, hogy a király még

                                    utóbb velük számláltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre job-

                                     ban megtetszett a talpraesett pásztorfiú. Már egészen kedvtelve nézegette,

                                    mikor föladta a harmadik kérdést: 

                                    –Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökkévalóság. 

                                    A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt: 

 –Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánt-hegy, akkora, hogy belefárad az ember, mire

körüljárja. Arra a hegyre minden századik esztendőben leszáll egy parányi madárka, és hozzáfeni

a  csőrét.  Mikorra  az  egész  hegy  elkopik  ettől,  akkorra  telik  le  az  első  másodperc  az

örökkévalóságból. 

–Jól van – mondta a király, – megálltad a próbát, egy bölcs sem felelhetett volna különbül. Mától

fogva itt lesz a lakásod a palotámban, és ezennel ország-világ előtt fiammá fogadlak.

1. Válaszolj a kérdésekre!                                                                                                 5 p

Kik a történet szereplői? ___________________________________________________

Milyen állatokat őrzött a pásztorfiú?__________________________________________

Kiket ábrázol a kép? ______________________________________________________

      Miért csak unszolásra hívatta a király a fiút? ___________________________________

Mit gondolsz, miért fogadta fiává a legényt? ___________________________________

______________________________________________________________________

2. Húzd alá kék színessel a mesében a király kérdéseit!                                                   4 p

3. Miből derül ki, hogy a pásztorfiú olyan okos volt? Húzd alá! (Több válasz is lehet.)  3 p

látszott rajta,  jól felelt a király kérdéseire  jól forgott az esze 

jól olvasott   a királyig is eljutott a híre ő dicsekedett vele

4. Mi jellemzi a pásztorfiút? Karikázd be a helyes választ!      1 p

nagyravágyó,      félénk,         tyúkeszű,       gyors észjárású,       öntelt

5. Fejezd be a megkezdett mondatokat a mese szövege alapján!                                     5 p

A király maga elé hívatta a pásztorfiút, és ____________________________________________

A király maga elé hívatta a pásztorfiút, hogy__________________________________________

A király maga elé hívatta a pásztorfiút, de____________________________________________

A király maga elé hívatta a pásztorfiút, pedig _________________________________________

A király maga elé hívatta a pásztorfiút, mert__________________________________________
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6. Olvasd el a mondatokat! Karikázd be annak a mondatnak a betűjelét, amelyik nem 
ugyanazt jelenti, mint a kiemelt mondat!                                                                      9 p

Amikor a pásztorfiú vállalta a próbát, akkor nagy csend lett a teremben.                      

A). Nagy csend lett, miután a  fiú vállalta a próbát.

B). Nagy csend lett, mielőtt a fiú vállalta a próbát.

C). Nagy csend lett, mialatt a fiú vállalta a próbát.

A király tollnokai hozták a papírost, kuncogva nyújtották át a fiúnak.

A). A tollnokok halkan nevetve adták át a fiúnak a papírost.

B). A tollnokok kuncogtak, miközben odaadták a fiúnak a papírt.

C). A tollnokok átadták a fiúnak a papírt, majd kuncogva félreálltak.

A király fiává fogadja a pásztorfiút, ha okosan válaszol a kérdésekre.

A). A pásztorfiúból királyfi lehet, ha jól válaszol a kérdésekre.

B). Mindegy mit válaszol a fiú, a király fiává akarja fogadni.  

C). A fiút okos válaszai után a király fiává fogadja.

7. Színezd ki a középen lévő szavak ellentéteire mutató nyilakat!                                  32 p
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8. Így is lehet mondani. Keretezd be a szövegben az alábbi kifejezések megfelelőjét!    5 p

            az uralkodó írnokai; meghallotta;  dőre szóbeszéd;  eltéveszted a választ;  életrevaló

9. Hasonlítsd össze a képeket a szöveggel! Karikázd be a rajtuk azt a részletet, amelyik nem 
egyezik a szöveggel! Írd alájuk, miért nem!                8 p

10.  Folytasd a mesét, milyen volt a fiú élete a palotában! (5-10 mondatot írj!)           10 p

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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A következő szöveg figyelmes elolvasása után oldd meg a feladatokat!

      A humor, a nevetés nagyon fontos az ember életében. A nevetés kiváltó oka lehet a találós

kérdések, a találós mesék, a viccek, a rejtvények csattanója, vagyis a poén. 

     A találós kérdések, találós mesék általában ötletesek, szellemesek, tömörek. Mondták őket la-

kodalomban, mulatságban, baráti, rokoni összejöveteleken, de a közös munkák idején is; házépí-

téskor, aratáskor, kaszáláskor, kukoricafosztáskor, a fonóban stb. Céljuk a szórakoztatás, vagy

akár a beugratás volt. Nagy tisztességnek örvendtek azok a (többnyire idősebb) személyek, akik a

legtöbb ilyen kérdést tudták.

     A találós kérdést tartalmuk szerint két nagy csoportra oszthatjuk: a tudáspróbákra és a tréfás,

beugratós kérdésekre. 

     A tudáspróbák főleg iskolákban, olvasmányokból megszerezhető ismeretekre vonatkoznak,

megfejtésükhöz gyakran ötletesség szükséges. Ide tartoznak a számrejtvények is. (Pl. Hányat lép

a veréb egy esztendőben? Válasz: Egyet sem, mert ugrik.) 

     Vannak gyakorlati  tudnivalókat  közlő találós  kérdések is,  melynek célja a szórakoztatva

tanítás. (pl.: Van egy fa, annak tizenkét ága, minden ágán négy fészek van, minden fészekben hét

tojás van. Mi az? Válasz: esztendő, hónapok, hetek, napok.) 

     Beugratós kérdés pl.:  Mikor a legnehezebb az ökör? Válasz: Mikor a lábadra lép. 

     A tréfás kérdések nagy része képtelenség. (pl.:  Meddig megy a nyúl az erdőbe? Válasz:  A

közepéig, mert onnan már kifelé megy.)   

     A kisebb gyermekek leginkább az úgynevezett szótagrejtvényeket kedvelik, mely a visszatérő

szótagra épülnek. (pl.: Milyen fa van a legtöbb a piacon? Válasz: kofa)

      A rejtvény is mulattató műfaj, jelenti a szó-, szám-, kép, betűrejtvényt. Inkább a játékok, mint

a népköltészet világába tartozik.

     A vicc váratlan, meglepő fordulatokat tartalmazó rövid, kitalált történet, párbeszéd. Lényege a

rövidség, lelke a poén. 

     A humor vidámságot, játékosságot, versengést, nyelvi kreativitást visz a gyerekek életébe, sőt

megadhatja a gyerekeknek a tudás, a beugratás örömét. Ha megtanulnak egy-egy találós kérdést,

viccet, akkor ők léphetnek fel a mindent tudó bölcs szerepkörében.

1. Keretezd be a szövegben azt a részt, ahol a humor jótékony hatásáról olvastál!          2 p

2. Húzd alá a szövegben, mikor volt az embereknek idejük tréfálkozni, viccelődni!       2 p

3. Fogalmazd meg röviden a szöveg alapján, mi volt a célja a tréfálkozásnak!                5 p

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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4. Keresd a párját! Írd a táblázatba a betűjel mellé a jellemző műfaj számát!                5 p

5. A szöveg segítségével állapítsd meg, a találós kérdések mely csoportjába tartoznak az 

alábbi példák! Kösd össze az összetartozókat!                                                            5 p

Zöld burokban születtem,                                            
mikor aztán nagy lettem,
a  zöld burok kifeslett, 
és az úrfi leesett. 

 
 

 

  

6. Vajon melyik a vicc poénja? Karikázd be a helyesnek gondolt poén betűjelét!           2 p
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7. Melyik a kakukktojás? Húzd át azt a találós kérdést, amelyiknek más a megfejtése! 2 p
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