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ANYANYELVISMERET – III. OSZTÁLY

A tanuló neve  :.......................................
A  felmérés dátuma:.............................

Az I. és II. rész feladatainak helyes megoldására jár 90 pont.
Hivatalból jár 10 pont. Munkaidő 45 perc.

I. Rész                                                                                                                         (20 pont)
Tollbamondás:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

   II. Rész                                                                                                                       (70 pont)
Olvasd el figyelmesen, majd dolgozz a szöveg alapján!

Sajtot oszt a róka
     Együtt mendegélt a róka és a farkas. Találtak egy szép nagy, kerek sajtot.
     Azt mondja a róka a farkasnak:

- Ketten találtuk a sajtot. Osztozzunk meg rajta igazságosan! Várj, majd én elfelezem.
     A róka középen kezdte kétfelé rágni a sajtot.
     Mikor a túlsó végére ért, látták, hogy nem egyforma nagy a sajt.

- Ez nagyobb! – mondta a róka, s lerágott az egyik feléből egy darabot. Akkor meg a másik fele 
volt nagyobb, abból rágott le.

     Addig rágta, addig osztotta kétfelé a sajtot, míg semmi sem maradt a farkasnak belőle.

1. Sorold fel a mese szereplőit! ................................................................ 2p

2. Karikázd be a helyes választ! 9p
Kik mendegéltek?

  a róka és a gólya

 a sajt és a róka

 a róka és a farkas 

Hol kezdte a róka rágni a sajtot?
 a középen

 a szélén

 az oldalán



Mit találtak?
 egy kerek labdát

 egy szép, nagy kerek sajtot

  egy tarisznya élelmet

3. Húzd alá a mesében ezeket a szavakat! 5 p
mendegélt, rágta,  osztozzunk, elfelezem, találtak

4. Húzd meg álló egyenessel a lenti szavakban a szóhatárokat! 5 p
 Láttákigazságosanmendegéltosztozzunklerágott

5. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! 8p
A farkasnak semmi sem maradt belőle.

           Találtak egy kerek sajtot.
Együtt mendegélt a róka és a farkas.

           A róka elkezdte harapdálni a sajtot.

6. Kösd össze a tulajdonságokat a megfelelő szereplővel! 18p
hiszékeny
buta
nagyeszű
furfangos
ravasz
csaló
tudatlan
együgyű
hazug

7. Egészítsd ki a mondatokat a zárójelben megadott szavakkal! 10p
Együtt mendegélt a róka és a................ Találtak egy szép nagy, .............sajtot. A róka középen 

kezdte.............. rágni a sajtot.
Addig............, addig .............. kétfelé a sajtot, míg semmi sem maradt a farkasnak belőle.

(kétfelé, kerek, rágta, farkas, osztotta)

8. Adj más címet a mesének kedved szerint! 4 p

......................................................................................

9. Fogalmazd meg a mese tanulságát!                                                                  9 p

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

RÓKA FARKAS


