A feladat sorszáma:

8.

Standardszint:

4.

A standard(ok), amelye(ke)t a feladattal mérünk:
A különböző típusú,
Olvasás, az írott szöveg

Különböző szövegtípusok

megértése.

hangos és néma olvasása.

műfajú, rövidebb
terjedelmű, bekezdésekre
tagolt szövegek tartalmát
megérti.

Lényegkiemelés,
Olvasás, az írott szöveg

következtetés,

megértése.

összefüggések
felismerése.

A tartalmi
összefüggéseket önállóan
felismeri.
Önállóan képes verses és
prózai irodalmi szövegek
felismerésére műfaji
jellemzők azonosításával
(mondóka, dal, mese,

Olvasás, az írott szöveg

Szövegek műfaji

megértése.

jellemzőinek azonosítása.

magyarázat, közmondások,
szólások, találós kérdések,
verses mese, népköltészet,
műköltészet, monda és
ismeretterjesztő típusú
szövegek).

Olvasd el figyelmesen a mesét, majd oldd meg a feladatot!
A KIRÁLYKISASSZONY TALÁLÓS KÉRDÉSEI
Egyszer volt, talán igaz se volt, volt egyszer egy királykisasszony. Szépségének
messze földön híre járt. Mikor eladósorba ért, a királyi palota kilincsét egymásnak
adogatta a sok vitéz dalia, mind a szépséges leányzót szerette volna feleségül. A
királykisasszony meg hírül adta, hogy csak ahhoz megy feleségül, aki meg tud felelni
három találós kérdésre; de annak, aki nem tud válaszolni, fejét véteti. Már akár
tornyot építhetett volna a hercegek és grófok fejéből, annyi volt a kérő, de egy sem
tudott válaszolni a találós kérdésekre.
Egyszer aztán egy újabb királyfi kopogott be a palotába. A királykisasszony
öregapja nyitott neki kaput. Megsajnálta a messze földről jött szép királyfit, és egyre
kérte az unokáját, hagyja a találós kérdéseket, menjen feleségül a szép királyfihoz,
mert a végén még pártában marad. De a királykisasszony nem engedett.
– Ha egyszer leánykérőbe jött, vagy felel a találós kérdésekre, vagy fejét vétetem!
A királyfi meg csak nevetett.
– Szép királylány, hadd hallom az első kérdést!
A királylány megmondta:
– Egyvalaki átöleli az egész föld kerekét, s nincs párja a széles világon. Mi az?
– Könnyű a válasz – mondta a királyfi. – Az egész földkerekét átöleli a fényes nap, s
nincs párja a széles világon!
Az udvari bölcsek örvendezve kiáltották:
– Kitalálta! Kitalálta!
– És most halld a második kérdést! – mondta a királykisasszony. – Melyik az az anya,
amelyik táplálja a kicsinyeit, de mihelyt megnőnek, elnyeli őket?
– A tenger – mondta a királyfi. – A tenger párája táplálja, növeli a patakokat, a nagy
folyamok meg a tengerbe ömlenek, és az elnyeli őket.
– Kitalálta! Kitalálta! – örvendeztek az udvari bölcsek.
– Következik a harmadik kérdés – mondta a királylány. – Jól figyelj! Van egy fa, mely
fölváltva hajt világos leveleket és sötét leveleket. Mi az, kitalálod-e?
– Szép királylány, az év az a fa, világos levelei a nappalok, sötét levelei az éjszakák.
– Kitalálta! Kitalálta! – kiáltoztak boldogan a bölcsek.
A királyfi feleségül vette a királykisasszonyt, és boldogan éltek, míg meg nem
haltak. Így volt, mese volt.
(A görög népmese megjelent: Itt vagyok, ragyogok
Népmesekincstár c. kötetben, Bajzáth Mária válogatása, Kolibri Kiadó, 2014.)

A találós kérdések közül háromnak megegyezik a megoldása a mesében
olvasottakéval. Találd ki, melyik a kakukktojás! Írd a betűjelét az üres
keretbe!

A

a

Hajókat ringat hullámzó háta,
őslakos benne bálna, rák és rája.

Egy apának tizenkét gyermeke, egyik sem hasonlít a
B

másikhoz. Tizenkét testvér kergetőzik, de soha nem
érik utol egymást.

C

D

Fent lakom az égen, melegít a fényem,
sugárból van bajszom, este van, ha alszom.

Mikor fekszel, akkor kél, egyszer egész, máskor fél.
Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak égi áldás.

Összesen:

pont

Javítási útmutató

D (Hold)
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