
A feladat sorszáma: 12. Standardszint: 4. 

 

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

Olvasás, az írott szöveg 

megértése. 

Különböző szövegtípusok 

hangos és néma olvasása. 

A különböző típusú, 

műfajú, rövidebb 

terjedelmű, 

bekezdésekre tagolt 

szövegek tartalmát 

megérti. 

Olvasás, az írott szöveg 

megértése. 

Tájékozódás a 

szövegben, szövegelemző 

műveletek, 

információkeresés. 

Képes szövegelemző 

műveleteket 

(tájékozódás a 

szövegben), valamint 

információkereső 

technikákat alkalmazni 

rövidebb terjedelmű 

szépirodalmi és 

ismeretterjesztő 

szövegekben. 

Írás, szövegalkotás. 

Eszközszintű 

íráshasználat, 

írástechnika, íráskép. 

Írásképe tiszta, 

rendezett, olvasható. 

A tanulási képességek 

fejlesztése. 

Alapvető nyelvhelyességi 

és helyesírási szabályok 

alkalmazása. 

Felismeri és önállóan 

alkalmazza a 

gyakorlatban a tanult 

nyelvhelyességi, 

helyesírási szabályokat a 

szóbeli és az írásbeli 

nyelvhasználatban 

másolás és tollbamondás 

során. 

A tanulási képességek 

fejlesztése. 

Különböző 

információhordozók 

kezelése. 

Ismereteinek bővítése 

céljából önállóan 

használja a praktikus 



 

hétköznapi 

információhordozókat: 

könyveket, lexikonokat, 

folyóiratokat. 

A tanulási képességek 

fejlesztése. 

Különböző 

információhordozók 

kezelése. 

Segítséggel tájékozódik 

a könyvtárban. 

 

Olvasd el figyelmesen a mesét! 

LEGENDA A HEGEDŰRŐL 

Egy erdőben élt egy roma asszony, akinek nem születtek gyermekei. 

Találkozott véletlenül egy öregasszonnyal, aki azt tanácsolta neki, hogy fúrjon 

lyukat egy tökbe, annak belsejébe öntsön tejet, és aztán a folyadékot igya 

meg. Az asszony megfogadta a tanácsot, úgy tett, ahogy az öregasszony 

mondta. 

    Ezt követően, kilenc hónap elteltével az asszony fiúgyermeket szült, aki 

hamarosan szép legénnyé nőtt. Húszéves volt éppen, amikor örökre elhagyták 

szülei, apja és anyja meghalt, árva maradt. Ekkor elhatározta, hogy világgá 

megy szerencsét próbálni. Sokáig utazott, de nem talált rá a szerencséjére. 

       Történt egyszer, hogy egy idegen városba ért, ahol megtudta, hogy a 

király annak adja férjül leányát, aki olyant tesz, mit addig még soha senki. A 

fiatal roma erőt vett magán, és a királyi udvarba ment a hír hallatán, ahol a 

királytól megkérdezte, mit kellene tennie, hogy elnyerje a királylány kezét. A 

király igencsak haragra gerjedt a legény merészségén, és azonnal a tömlöcbe 

vettette. 

    Nemsokára a börtönben meglátogatta a legényt a tündérkirálynő, a 

szegények és szerencsétlenül járt emberek pártfogója. Hogy kissé 

megvigasztalja a roma legényt, egy darab fahasábot és egy botot adott neki, 

mondván, hogy a hajából húzzon ki néhány szálat, és azt erősítse a fahasábra. 

  Valójában így keletkezett az első hegedű. A roma legény a fahasábot 

szépen kifaragta, a botból vonót készített, és arra ráillesztette a tündér 

haját. 

         A fiatal roma ismét a király elé kívánt járulni, kérlelve, hogy hallgassa 

meg. Most az egyszer szerencséje volt: kérését meghallgatta a király. A királyi 

trón elé érve a legény megszólaltatta a hegedűjét, mely a királyból mosolyt és 

könnyeket csalt elő. Még soha senkinek sem sikerült ilyent elérnie, és a 



 

királynak be kellett tartania az adott szavát. A legény elnyerte a királylány 

kezét, és hegedűje megszólaltatásával soha el nem múló dicsőséget szerzett. 
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1. Karikázd be annak a találós kérdésnek a betűjelét, amelyik 

megfejtése a mesében szereplő hangszer! 

a)  

Egyik fogam hófehér, 

másik fogam fekete. 

Villámgyorsan futkos rajtam a művészek két keze. 

 

b)  

Ütik, verik, kiabál,  

pedig neki nem is fáj. 

 

c) 

Száraz fán négy kis zsinór 

és egy szőrös pálca, 

szépen cincog, muzsikál, 

úgy noszogat táncra. 

 

a  

 

 

 

2. Keresd meg a szövegben, hogy a legenda szerint hogyan készítette 

el a roma legény a világ első hegedűjét! Másold ide azt a mondatot! 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b  

c  

d  

  

 

 

 

 

 



 

3. A hegedűről szóló hiányos mondatokból három állat neve hiányzik! 

Pótold a hiányzó szavakat! Ha segítségre van szükséged, kutass a 

könyvtárban vagy az interneten! Ha azt írjuk, hogy állatnevek bújtak 

el, akkor a meglévő szövegből kellene kikeresni azokat. 

e)  

A vonószőrt napjainkban hagyományosan a ………………… farkának 

szőréből készítik. 

 

e  

f)  

A hegedű nyakán található hangolófej ………………… formájú faragásban 

végződik. 

 

f  

g) 

A vonó kápájában van egy gyöngy, amely általában 

…………………páncélból készül. 

g  

Összesen: pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Javítási útmutató 

 

1. 

A c) jelű találós kérdés megfejtése a hegedű. a 1 

 

2. 

b) Megtalálja a szövegben a megfelelő mondatot. b 1 

c) Hibátlanul lemásolja a megfelelő mondatot. c 1 

d) Írásképe olvasható. d 1 

 

3. 

e) ló e 1 

f) csiga f 1 

g) teknős g 1 

Összesen: 7 pont 

 

 


