Tanítók Fekete István
Egyesülete

OLVASÁS – SZÖVEGÉRTÉS
Feladási határidő:
Postai cím: Harmatcsepp
2020. december 11. (péntek)
8500 Pápa, Pf. 57.
Forduló:
Évfolyam:
Az iskola kódja:
HII.
2.
A versenyző neve:

2020/21. tanév

Elérhető pontszám: Elért pontszám: Javította:
60

Kedves Versenyző!
Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő második fordulójában.
Figyelmesen olvass el minden szöveget és a hozzá tartozó feladatokat!
Tollal és önállóan dolgozz!
Sikeres versenyzést kívánok.
I. feladat
A madármenyegző
Rigó úrfi így rikkantott:
Gyertek, még ma lagzit tartok!
A szép mátkám íme, itt jő.
a barázdabillegető!
S jöttek sorba a vendégek.
Rigó néni fürgén futott,
cipeli az ajándékot.
Lépked a pinty balra, jobbra:
Ez a mező legszebb csokra!
Nászdalt fúj a fülemüle,
megfájdult a násznép füle.
Holló bátyó nagy károgva
az ifjúpárt összeadta.
Fülesbagoly se hall, se lát,
mind megette a vacsorát!
Vége lett az ünnepségnek,
hazamentek a vendégek.
Csukás István
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1. Keresd meg a versben, és írd a vonalra az alábbi szavak hasonló jelentésű
párját!
madáresküvő
lakodalom
menyasszonyom
gyorsan
megeskette
kiáltott
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Az alábbi szavak közül húzd alá a kakukktojást!
A vonalra írva indokold meg döntésedet!
fülesbagoly

pinty

fülemüle

rigó

veréb

barázdabillegető

holló

1

2
3. Karikázd be a szöveghű mondat betűjelét!
A)

Holló úrfi nagy kurjantva az ifjúpárt összeadta.

B)

Holló bátyó nagy károgva az ifjúpárt összeadta.

C)

Holló bátyó nagy károgva az ifjúpárt megeskette.
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4. Írd a szavak mellé a versben szereplő ellentétes jelentésű párjukat!
kezdete

mentek

kicsi

legcsúnyább
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II.

feladat
Lutra (részlet)

Aludt félálomban az egész határ. Bóbiskolt a nád, mert nem kerepelt már a
nádirigó, aludt a sás, mert nem kellett ringatni a fényes szitakötőket, aludt a vadrózsa
a parton, mert üres volt a gébicsfészek, amelyet eddig őriznie kellett, némán
tátongtak a parti fecskék kis barlanglakásai, még a csónak is hasra feküdt a parton,
mert a halászok kukoricát törtek valahol a határban; csak Lutra nem aludt.
Lutra tulajdonképpen soha nem aludt. S ha aludt is, ez az álom éberebb volt, mint
a rókáé, a nyesté vagy a hiúzé, akik pedig híresek szemükről, fülükről, orrukról, de
együtt a három: a látás, hallás és szaglás egyiknél se volt olyan tökéletes, mint a
vidránál.
És Lutra vidra volt, a legnagyobb és legpompásabb vidrahím, amely valaha
úszólábas nyomait a parti iszapban hagyta. Lutra nem volt víziállat, de jobban úszott,
mint a leggyorsabb hal, jobban látott a vízben, mint a búvármadarak, és jobban
hallott minden vízben élő állatnál, amelyeknek nincs is fülük, s a hangokat egész
testükkel érzik a víz láthatatlan rezdülésein keresztül.
De Lutra hallott! Hallott, pedig fülét lezárta, ha víz alá bukott, hogy a víz bele ne
menjen a finom kis érantennákkal felszerelt kagylóba. Le tudta zárni tökéletesen,
mert Lutra már úgy született.
És Lutra orrát nem rontotta meg a dohányfüst, mint az emberekét, de az istállóbűz
se, mint a háziállatokét, és ha ehhez hozzávesszük csodálatos szemét, amellyel
jobban látott, mint a vadmacska, nyugodtan mondhatjuk, hogy pompás bundáját
aligha látjuk viszont vidrakucsma vagy szőrmegallér alakjában.
De ha mégis, kizárólag véletlenségből, Lutra kénytelen lenne megválni csodálatos
bundájától – s ezzel életétől is –, ez az idő olyan messze van, hogy nem is érdemes
vele foglalkozni. Addig még sok víz lefolyik a folyón, és sok pikkelyt elhullatnak a
halacskák Lutra fogai alatt.
Fekete István

1. Olvasd el és egészítsd ki az alábbi mondatokat a hiányzó szóval!
Ezt a feladatot azért kaptad, mert 2020-ban emlékezünk meg Fekete István író
születésének 100., halálának 70.
A Tanítók Fekete István Egyesülete az ő

viseli.
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2. Válaszolj röviden az alábbi kérdésekre!
Milyen állat kapta a Lutra nevet?
Mely évszakról szól az első bekezdés?
Hogyan aludt Lutra, ha éppen aludt is?
Mely érzékszervei a legfejlettebbek?
Mi védi a vidra fülét a víztől?
Mi ronthatja meg az emberek szaglását?
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3. Írd a Lutrára jellemzők számát a neve mellé, a kakukktojást írd a vonalra!
gyorsan úszó

(1)

(2) szép bundájú

(3)

éles látású

(4) mélyen alvó

(5) úszólábas

(6)

Lutra

____________________________________________________________________

kakukktojás

____________________________________________________________________
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4. Egészítsd ki az alábbi szavakat a hiányzó betűkkel, majd az előttük lévő
számot írd a megfelelő oszlopba!
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