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NÉV: 

Szövegértés 2. osztály 

 

A SZAMÁRRÁ VÁLTOZOTT BARÁT 

 

Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gallyakért bement az erdőbe, 

addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. 

Arra ment két barát, akinek a szekerét egy szamár húzta. Vagy mit mondok! Csak húzta 

volna, de már az éhségtől alig bírta. Meglátják az erdő szélén a két szamarat. Összebeszéltek, 

hogy az egyik jó lesz nekik. 

Azzal odamentek az ekéhez. Az egyik barát a bal oldali szamarat kifogta és elvezette. A 

másik barát magára vette annak a szamárnak a szerszámát, amelyet a társa elvezetett. Úgy állt 

az eke előtt, míg a gazda meg nem jött. 

Az csak nagyot nézett. 

- Hát, maga mit keres itt? Aztán hová tette a másik szamarat?- kérdi a baráttól. 

Az meg azt mondja: 

- Gazduram én eddig el voltam átkozva. Most az időm lejárt, emberré váltam. 

A szántóvető ember csodálkozva nézett rá és azt mondta: 

- Ejnye, de sokat is megvertem én magát, de úgy látom, nem ártott meg. Hanem ha már így 

van, menjen el, amerre lát! 

Leszedte róla a szerszámot és elengedte. 

A másik barát az erdő szélén várta. Még 1-2 napig vándoroltak, aztán az egyik faluban a 

lopott szamárral kiálltak a vásárba. Mikor a szamarat eladták hazamentek. 

A vásárra a gazda is elment, hogy párját keressen az elveszett szamárnak. Ahogy ott bolyong 

a sok eladó szamár között meglátja a magáét. Nem tudja elgondolni, hogy a barátból hogyan 

lett ismét szamár. 

Odament hozzá és a fülébe súgta: 

- Hiába áll itt, én úgysem veszem meg magát még egyszer! 

- Azzal elfordult és egy másik szamarat vett. 
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1.Kik voltak a szereplők? 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

2.Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

- Miért hagyta magára a parasztember a szamarait? 

a/ Mert megpihent az erdőben. 

b/ Mert befejezte a munkát. 

c/ Mert gallyakat gyűjtött az erdőben. 

- Miért haladt nehezen a két barát szekere? 

a/ Mert nagyon meg volt terhelve. 

b/ Mert nagyon sovány szamár volt elé fogva. 

c/ Mert éhes volt a szamaruk. 

- Mit tett az egyik barát miután elvitte az egyik szamarat? 

a/ Magára vette az ellopott csacsi szerszámait. 

b/ Beszélgetett a parasztemberrel. 

c/ Imádkozni kezdett. 

 

3. Mit hazudott a barát a parasztembernek? 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Elhitte-e a szántóvető a barát szavait? 

................................................................................................................................................ 

Hogyan döntött sorsáról? 

................................................................................................................................................. 
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4. Egészítsd ki a mondatokat! 

Az ellopott szamarat a két barát 1-2 nap múlva...................................................................... 

vitte. 

A szántóvető azért ment a faluba, hogy.................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

Megpillantva saját csacsiját ezt súgta a fülébe: 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 
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5. Mit jelent? 

 

eke  ......................................................................................................................................  

menjen amerre lát  ...............................................................................................................  

bolyong  ...............................................................................................................................  
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6. Kösd össze a szereplőket a tulajdonságaikkal! 

 

hiszékeny barát 

 

békés természetű 

 

csavaros eszű 

 parasztember 

dolgos 

 

 

7. Kösd össze a szólásokat a jelentésükkel! 

 

Vág az esze, mint a borotva agyafúrt 

 együgyű 

 

Nincs sok sütnivalója 

 

 

8. Adj új címet a mesének! 

............................................................................................................................................. 

 

 

9. Húzd alá a szövegben! 

 

- Miért sajnálta meg a szántóvető a barátot? 

 

- Mennyi idő múlva értek a barátok a vásárba? 
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 Összes pont:  
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