
A feladat sorszáma: 4. Standardszint: 6. 

 

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk: 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése 

Lényegkiemelés, 

következtetés, 

összefüggések 

felismerése. 

Vizuális szervezőket 

alkot pl.: vázlatkör, 

vázlatlánc, gondolattér-

kép. 

 

  



 

 

 

Olvasd el a mesét! 

A módos gazda meg az arató szegény ember 

Bolgár népmese 

 

 Egy öreg, módos gazda magához hívatott egy szegény embert, hogy 

arassa le a búzáját. 

 – Meddig kell dolgoznom? – kérdezte a szegény ember. 

 – Amíg le nem nyugszik az égi lámpás – felelte a gazda, és az égre 

mutatott. 

 – Aztán mennyi lesz a fizetségem? 

 – Ha úgy dolgozol, ahogy kell, adok neked egy tarisznya lisztet. 

Ráállt a szegény ember, kiment a búzaföldre, és aratni kezdett a mező egyik 

végén. Marokszám hullottak a kalászok. A szegény ember kévébe kötötte a 

learatott kalászokat, majd a kévéket rakta keresztbe. Dolgozott, csak 

dolgozott, anélkül hogy akár csak egyszer is kiegyenesedett volna. Csak 

déltájban ült le egy kis időre a körtefa alá, elővett tarisznyájából egy darab 

kenyeret és egy fej hagymát. Alighogy bekapta, tüstént megint sarlót 

ragadott, és folytatta a munkát. Estére learatta a búzamező felét. Mikor a nap 

lenyugodott, felegyenesedett, letörölte homlokáról a forró verítéket, és azt 

mondta: 

 – No, ebből elég lesz mára. 

 – Már hogy lenne elég? – mérgelődött a fukar gazda. – A mező fele még 

learatatlan. 

 – De a nap lement, és már sötétedik – méltatlankodott a szegény ember. 

 – Igaz, a nap lement, de nézz csak az égre! Már feljött a nap húga, a 

hold. Ha tovább aratsz, míg a hold is leáldozik, akkor jó. Máskülönben nem 

kapod meg a lisztet. 

 Mit tegyen hát az ágrólszakadt aratómunkás? Tovább kötözte a kévéket. 

Egész éjjel törte magát, míg a gazda a körtefa alatt feküdt, és mélyen aludt. 

Mire a nap felkelt, a szegény ember is elkészült munkájával, learatta az egész 

búzamezőt. 

 – Így már megkapod a lisztet – mondta a gazda. – Eredj, hozd a 

tarisznyádat, és menj vele a malomba, ott tartom a lisztemet. Én is megyek 

utánad. 

 Elment a szegény ember a malomba, de előbb szerzett magának egy 
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jókora kecskebőr zsákot, és odatartotta a gazda elé. A gazda tágra nyitotta a 

szemét. 

 – Minek hoztad ezt a nagy zsákot? 

 – Mert ez a tarisznya bátyja – felelte a szegény ember. 

 – Hogy volna a zsák a tarisznya bátyja? 

 – Úgy, ahogy a hold a napnak a húga. Ha a napnak van húga, miért ne 

lehetne a tarisznyának bátyja? 

 Zavarba jött a gazda, és szó nélkül megtöltötte a zsákot liszttel. 

 

Forrás: Ravasz Péter: Bolgár népmesék. Budapest: Móra, 1975. 

  



 

 

Milyennek ismerted meg a mese alapján a szereplőket? 

Írj jellemző tulajdonságokat az arató szegény emberről! 

 

 

 

a  

 

Írj jellemző tulajdonságokat a módos gazdáról!    

 

 

b  

 

Összesen: pont 

 

  



 

 

Értékelési útmutató 

 

 

a) Minden a szegény aratóra jellemző tulajdonság 1-1 pont. 

Pl: becsületes, furfangos, szorgalmas, megbízható stb. 
a 6 

b) Minden a módos gazdásra jellemző tulajdonság 1-1 pont. 

 Pl: zsugori, lusta, kapzsi stb. 

 

b 6 

Összesen: 12 pont 

 


