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ANYANYELVISMERET – IV. 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!

Az oroszlán, a szamár és a róka

Az oroszlán, a szamár és a róka elindultak zsákmány után. Sok állatot fogtak, s az oroszlán a 
szamárra bízta az elosztást. A szamár három egyenlő részre osztotta a zsákmányt, s így szólt:

–Tessék, vigyétek!

Megharagszik az oroszlán, felfalja a szamarat, és rábízza az osztást a rókára. A róka az egész 
zsákmányt összehordta egy rakásba, magának pedig csak egy icipici részt hagyott. Az oroszlán jól 
megnézte, s így szólt:

– No, te eszes állat! Ki tanított meg erre a jó osztásra?

Azt mondja a róka:

– És mi történt a szamárral?

1. Sorold fel a mese főszereplőit! 3 p

.................................................................................................................................................
2. Karikázd be a helyes választ! 9 p

Hogyan osztotta el a zsákmányt a szamár?
•  az oroszlánnak adta az egész zsákmányt
• egyenlő részekre osztotta
• magának nagyobb darabot hagyott

Milyen állatnak tartotta a rókát az oroszlán ?
• figyelmes állatnak
• buta állatnak
• eszes állatnak



Mit csinált a róka?
• kedve szerint osztotta el a zsákmányt
• megharagudott az oroszlánra
• tanult a szamár hibájából

3. Húzd alá a szövegben is szereplő szavakat! 14 p

osztotta, bandukoltak, összehordta, icipici, zsákmányt, okos,  elfogtak, felmérgelődött, megharagszik, 
felfalja, rábízza, halomba, rakásba, kicsi .

4. Húzd meg álló egyenessel a lenti szövegben a mondathatárokat! 3p

megharagudott az oroszlán és  felfalta a szamarat másodszor a rókára került a zsákmány elosztása a
róka az egész zsákmányt az oroszlánnak adta

5. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket! 6 p

A róka az egész zsákmányt az oroszlánnak adta.
A szamár három egyenlő részre osztotta a zsákmányt.
Az oroszlán, a szamár és a róka zsákmányt szereztek.
Először az oroszlán a szamárra bízta az elosztást.
Megharagudott az oroszlán és  felfalta a szamarat.
Másodszor a rókára került a zsákmány elosztása.

6. Kösd össze a tulajdonságokat a megfelelő szereplővel! 8 p

kegyetlen
okos
mohó

tanulékony
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furfangos
önző

ravasz
7. Egészítsd ki a mondatokat a szövegnek megfelelő szavakkal! 14 p

Egyszer a szamár, a ………….. és az oroszlán elindultak …………… szerezni. Sok állatot fogtak és 
az ………….. a szamárra bízta az………………… Mivel nem volt elégedett a szamár osztásával, 
………….. őt. A róka tanult a szamár…………., az egész zsákmányt összehordta egy rakásba az 
oroszlán elé, magának pedig csak egy........... részt hagyott.

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

.......................................................................................................................................................
9.  Fogalmazd meg a mese tanulságát! 9 p

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

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