
A feladat sorszáma: 1. Standardszint: 4. 

 

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

 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

 

Tájékozódás a 

szövegben, szövegelemző 

műveletek, 

információkeresés 

Képes szövegelemző 

műveleteket 

(újraolvasás, 

tájékozódás a 

szövegben), valamint 

információkereső 

technikákat (adatok 

visszakeresése) 

alkalmazni rövidebb 

terjedelmű szépirodalmi 

és ismeretterjesztő 

szövegekben. 

Olvasás, az írott 

szöveg megértése 

 

Különböző szövegtípusok 

hangos és néma olvasása 

A különböző típusú, 

műfajú, rövidebb 

terjedelmű, 

bekezdésekre tagolt 

szövegek tartalmát 

megérti. 

 

  



Olvasd el az alábbi szöveget! 

Elmehetek bicajozni, anyu? – kérdezte Lipi. 

– Menj csak, de ne merészkedj a sövény közelébe, nehogy elraboljanak a 

kacabajkák. És vigyázz a virágaidra!  

 No, igen. Lipi egy kacagányfiú. A kacagányok olyanok, mint te meg én, csak 

a fejükön haj helyett a nevükre utaló virág nő. Lehet nárcisz, ibolya, margaréta. 

Békében élnek, csupán egy dologra kell vigyázniuk: hogy a kacabajkák el ne 

rabolják őket. Senki sem tudja, hogy néznek ki a sövényen túliak, de mindenki 

csúfnak, félelmetesnek és gonosznak képzeli őket. Ezt az összes 

kacagánygyerek megtanulja.  

 Lipi is tudta. Mégis egyenesen a falu szélén levő áthatolhatatlan, szúrós 

sövényhez kerekezett. Nagyon szeretett volna végre kacabajkát látni. 

Érdekelték a hátborzongató dolgok. Azt se bánta volna, ha elkapják. Micsoda 

kaland lenne! – gondolta. 

 Lipi sokáig várt. Aztán egyszer csak nevetést hallott a sövény túloldaláról. 

Egy kacagány nevet odaát? – kapta fel a fejét. – Biztosan elrabolták a 

kacabajkák! Nem csodálkozott, hogy a fogságba esett kacagány még mindig 

nevet, hiszen ők még a legfélelmetesebb és legszomorúbb helyzetben is 

jókedvűek. 

 Lipi észrevette, hogy a sövényen a kecskék kis lyukat rágtak. 

Átkukucskált. Látta, hogy a túloldalon egy kacagánylány ugrókötelezett. A feje 

búbján sárga és fehér bolyhos virágok nőttek. Lipi még sosem látott ilyet. 

– Ne félj, te kacagánylány! Megmentelek! Gyere!  – kiáltotta. 

– De hát én kacabajka vagyok, és nem megyek, mert elrabolnak a kacagányok – 

tiltakozott a lány. 

– Ne viccelj már! Olyan vagy, mint én, vagyis kacagány. 

A lány odament a lyukhoz, és jól megnézte Lipit. 

– Gyere át, aztán eldöntjük, melyikünk micsoda – biztatta. 

Lipi kíváncsi volt, bár egy picit izgult, amikor átmászott a sövényen. 

– Panka vagyok – mondta a lány. – De a családom és a barátaim Pitypankának 

hívnak. 

– Az én nevem Tulipa Lipi, és kacagány vagyok.  

– Ka-ca-gány? Nem értem, miért mondják a felnőttek, hogy veszélyes szörnyek 

vagytok – csóválta a fejét Panka csodálkozva. 

– Én sem! – helyeselt Lipi. 

 De nem törték tovább virágos fejüket, inkább játszottak nevetve egész 

délután. 

 

(Bosnyák Viktória: A szomorú kacagány. Budapest: Csimota Könyvkiadó, 2014 

alapján.) 

  



1. Döntsd el, melyik állítás igaz, melyik hamis! Karikázd be az állítások 

utáni megfelelő szót! 

a) Lipit érdekelték a félelmetes, ijesztő dolgok.      IGAZ - HAMIS a 

 

b) Amikor Lipi meglátta a lányt, az éppen ugróiskolásat játszott. 

            IGAZ - HAMIS 
b 

 

c) Panka átmászott a sövényen Lipihez.      IGAZ - HAMIS c  

d) A két gyerek reggel találkozott egymással.          IGAZ - HAMIS d  

e) Pitypanka kacabajka kislány volt.       IGAZ - HAMIS e  

Összesen:  pont 

 

 

  



Javítási útmutató 

 

1. 

a) IGAZ bekarikázva a 1 

b) HAMIS bekarikázva b 1 

c) HAMIS bekarikázva c 1 

d) HAMIS bekarikázva d 1 

e) IGAZ bekarikázva e 1 

Összesen: 5 pont 

 

 


