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BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. DECEMBER 07. 

 

CÍM: FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 2213 MONORIERDŐ, SZABADSÁG U. 43. 

 

Tanuló neve, osztálya: ___________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Iskola neve, címe: _______________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Felkészítő tanár neve: ____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

A név, cím részt nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni az olvashatóság érdekében! 
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IDŐJÓSLÁS 
 

1. Mátyás király útra készülődött. Megkérdezte hát udvari csillagászát, milyen idő 

várható. 

A csillagász elővette a látcsövét, vizsgálódott valamelyest a derült égen, aztán így szólt: 

-A nap sugarának rezgése, felhők peremének színe mind azt mutatja, hogy derült idő lesz. 

A király annyira bízott a csillagászában, hogy még kabátot sem vitt magával, hiába szidta a 

felesége. 

 

2. Ahogy mentek, egy rétre értek. Azon a réten egy juhász legeltette a nyáját. Mikor a 

szamár meglátta a díszes kíséretet, hátracsapta a fülét, és harsányan hármat ordított. 

-Mit hirdet a szamarad? –kérdezte tréfásan a király a juhászt. 

-Amikor ilyenformán ordít, mindig eső lesz- felelte a juhász. 

Mátyás király a csillagászához fordult. 

-Hallod-e, te nagy tudós, most is azt mondod, hogy szép idő lesz? 

A csillagász megint elővette a látcsövét, vizsgálódott az ég alján, s így szólt: 

-A levegő remegése, a falevelek csillogása, valamint a barázdabillegetők billegése mind azt 

mutatja, hogy szép idő lesz. 

 

3. Óvta a juhász a királyt, forduljon vissza, különben megázik. De a király nem hallgatott 

rá. 

Nem haladtak egy félórát sem, nyakukba zúdult egy kiadós, nyári zápor. Mátyás király 

akkorát tüsszentett, majd levált az orra. Pedig szép nagy orra volt, kár lett volna érte. 

Aztán kimondta az ítéletet: 

- A csillagász szamár, a szamár csillagász. 

Meg is vette a szamarat a juhásztól, és soha útra nem kelt anélkül, hogy véleményét az 

időjárásról meg ne tudakolta volna. 
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1.Kik voltak a szereplők? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 

 

2.Húzd alá a szövegben! 

 

-Milyen eszköz segítségével jelezte előre az időjárást a csillagász? 

-Kik figyelmeztették a királyt? 

 

  

 

3.Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 
 

Milyen jelekből következtetett először a csillagász a száraz időre? 

 

a. a falevelek csillogásából 

b. a nap sugarainak rezgéséből 

c. a barázdabillegetők billegéséből 

d. a felhők peremének színéből 

 

Mit tett a szamár a réten? 

 

a. egyet ordított 

b. hátracsapta a fülét és kettőt ordított 

c. hármat ordított 

 

  

 

4.Egészítsd ki a megkezdett mondatokat! 

 

A király felesége intése ellenére sem…………………………………………………………… 

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

mert bízott csillagásza tudásában. 

 

A juhász figyelmeztette a…………………………………………………………., hogy 

hamarosan…................................................................................................................................. 

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

 

  

  4 

  2 

  6 

  2 



Fekete István Általános Iskola 1. forduló 

2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

Tel./Fax: 06-29-419-113 

 

5.Fejezd ki másképpen! 

 

vizsgálódott…………………………………………………………………………………...…

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

nyakukba zúdult egy kiadós nyári zápor………………………………………………………... 

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

 

  

 

6.Adj új címet a mesének! 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

  

 

7.Mit jelent? 
 

A csillagász szamár, a szamár csillagász. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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8.A szöveget számok segítségével 3 részre osztottuk. Készíts mindegyikhez 1-1 rajzot! 

1. rész 2. rész 

  

 

 

3. rész 
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9. A szamár igen sok szólás és közmondás szereplője.  

Mit jelentenek ezek? 

 

Eltűnt, mint szamár a ködben………………………………………………………………….. 

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

Csökönyös, mint a szamár……………………………………………………………………... 

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

Ha nincs ló, jó a szamár is……………………………………………………………………... 

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

A szamarat az ábécére tanítja………………………………………………………………….. 

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

 

Illenek-e ezek a szólások az olvasott meséhez? 

…………………………., mert……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

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