
Olvasás 2. 
Féléves diagnosztizáló mérés

1. Melyik korábbi olvasmány szereplőjére ismersz rá? Keresd ki az
olvasókönyvedben! Ki mondta kinek? Írd le! 

De jó volna, ha ládát is találnál hozzá! 

Előbb felséged fordíttassa ki a korsókat! 

Hogy szerettek engem? 

Jól tartanak, amiért vigyázok a házra. 

4/____ 

2. Melyik szólás mit jelent? Kösd össze a meghatározásával!

Egy bolond százat csinál. Esztelenséget művel. 

Elengedi a füle mellett. A különös divatot sokan követik. 

Kakas se kukorékol utána. Ott is hibát keres, ahol nincs. 

Kakas alatt tojást keres. Senki sem gondol már rá. 

Kákán is csomót keres. A tanácsot nem fogadja meg. 

10/____ 

3. Álló egyenes vonalakkal bontsd szavakra a mondatot! Tagold a
mondatokat írásjelekkel, ahol szükséges! Írd le! 

Hogyhahangodolyanmintrajtadezatollakkoramadarakközöttelsőarangod. 

8/____ 

 



4. Melyik olvasmányban olvastad az előző feladat mondatát? Írd ide az
olvasmány címét! 

2/____ 

5. a) Olvasd el a szöveget! Használd a √ (pipa) és a + (plusz) jeleket!

A mese csodás, kitalált történet. A mese szereplői lehetnek valóságosak: 
öreg király, királyfi, királykisasszony, juhászbojtár, legkisebb fiú. De 
találunk bennük a képzelet világából is: óriások, boszorkányok, tündérek, 
beszélő állatok.  

Az állatmesék hősei emberi tulajdonsággal felruházott állatok. 
Rendszerint negatív emberi tulajdonságokra hívják fel a figyelmünket. A 
legkedveltebb állatmesehősök a medve, a róka, a farkas, a kakas, a nyúl. 

A népmesék szerzőjét nem ismerjük. Ezek a mesék szájról szájra 
terjednek, ezért nagyon sok változatuk van. 

b) Gyűjtsd össze a táblázatba a jeleknek megfelelő ismereteket!

12/____ 

Összesen: 36/____ 

√ : tudtam, gondoltam + : új információ 



Szövegértés mérése 

Az alma meg a kerti manó 

Hajnalban vadlibák húztak el a kert fölött. Alacsonyan repültek, s hát 
látták, hogy az almafán egy alma búslakodik, árválkodik egyes-egyedül. 
Teljesen zöld volt.  

– Hát te még itt vagy?! – kiáltottak rá. – Nem tudod talán, hogy
mögöttünk közelít a félelmetes, hideg tél? Egy-kettő, bújj a kamrába! 

Szegény alma nagyon megrémült, és ijedtében még jobban 
elzöldült. Mitévő legyen? Hiszen ment volna ő szívesen a kamrába, de 
nem szedték le, mivel olyan halvány az orcája.  

– Szél, szél, kérlek, lökj le a földre! – könyörgött. A szél jól
szemügyre vette az almát. 

– Nem vagy még elég piros – dörmögte –, de hát semmi közöm
hozzá. Ha úgy kívánod, lelöklek a földre. 

Jó nagyot fújt, és megrázta az almafát. Az alma lepottyant, és 
hosszan gurult a fűben. 

Épp arra ment a kerti manó. Pókhálóból volt a zekéje, nagy, kerek 
szalmakalapot viselt a fején. Megbotlott az almában. 

– Hát te mit keresel itt? – kiáltotta. – Nem tudod talán, hogy közelít
a félelmetes, hideg tél? Gyorsan bújj a kamrába! 

– Bújnék én örömest – mondta az alma –, de nincs még pír az
orcámon, nem akarnak befogadni. 

– Hát ezen igazán könnyű segíteni! – kacagott fel vidáman a kerti
manó. 

Száraz fűszálakból fürgén ecsetet kötött, arany napsugarakat 
olvasztott egy kettétört mákfejbe, jól elkeverte frissen szedett hajnali 
harmattal, s gyönyörű, kicsattanó pirospozsgásra festette a sápadt alma 
pufók orcáját.  

– Köszönöm, köszönöm! – hálálkodott az alma, és felderült.
Hevert a szép piros alma a fűben. Gyerekek jöttek a kertbe, 

észrevették, odaszaladtak.  
– Nézzétek, milyen gyönyörű alma!
Gyorsan felkapták, vitték a kamrába. Szépen beillesztették a többi 

alma közé a polcra. Ő volt mind közt a legnagyobb, legkövérebb, 
legpirosabb, leggyönyörűbb!  

Vidáman kuksolt a polcon. Jöhet már a tél! 

(Lengyel mese, Sebők Éva nyomán) 



1. Kik szerepelnek a történetben? Húzd alá kékkel!

2. Hol játszódik a történet?  Húzd alá zölddel!

3. Rajzold le a mese alapján, milyen volt a kerti manó!

4. Hogyan pirult meg az alma? Húzd alá pirossal!

5. Milyen volt, és milyen lett az alma? Keresd ki a szövegből, és írd le!

Előtte Utána 

6. Számozd meg a mondatokat a történetnek megfelelően!

□ A szél lefújta az almát a fáról.

□ A gyerekek bevitték a piros almát a kamrába.

□ A vadlibák a közeledő télre figyelmeztetik az almát.

□ A legszebb alma vidáman kuksolt a polcon.

□ A kerti manó pirospozsgásra festette a sápadt almát.

5/______

3/______

2/______

4/______

6/______

5/______ 

Összesen: 25/______ 




