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A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 

  

 

Tanuló neve: ______________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Osztálya: _________________________________________________________  

 

Iskola neve, címe: __________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

Felkészítő tanár neve: _______________________________________________  

 

 _________________________________________________________________  

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság 

érdekében! Az iskola neve és címe helyére lehet hosszú bélyegzőt is tenni! 
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Belusz király csodálatos sírhelye 

 

Rég halott volt már Belusz asszír király, amikor a perzsa Xerxész 

világhódító útja során Asszíriát elfoglalta és kirabolta. Az egykor volt uralkodó 

síremlékét is felnyittatta a kapzsi vezér, hogy megszerezze a holttest mellé 

temetett ékszereket. Belusz teste teljes épségben feküdt az olajjal félig telt 

koporsóban. A koporsó feliratán ez állt: „Jaj annak, aki felnyitja ezt a sírt, és 

nem tölti fel teljesen olajjal!”  

A babonás Xerxészt nyugtalanította az „átok”. Megparancsolta, hogy 

töltsék fel a koporsót. Alattvalói meg is tették, ám pár óra múlva kétségbeesetten 

futottak hozzá: a koporsó ismét csak félig volt tele! Feltöltötték újra. Aztán 

megint. És megint… De az olaj fele mindig eltűnt. Több sem kellett Xerxész 

királynak, visszazáratta a sírt, és csapot-papot hátrahagyva elmenekült az 

országból. Az átok bejött: a görögök legyőzték a perzsa hadakat, Xerxész 

elbukott. Pedig ha tudta volna, hogy csak tréfát űz vele holtában az elmés 

Belusz! Szerinted hogy csinálta? 

A sír titkára csak nemrég jöttek rá a tudósok. A különleges jelenség a 

fürdőkádak túlfolyójának elvén alapul. A túlfolyó leengedi a felesleges vizet, ha 

a kádba bizonyos szintnél több víz kerül. Ilyen egyszerűen a sír építője ezt nem 

oldhatta meg, hiszen akkor az olaj rögtön lefolyt volna a királyról, és azonnal 

rájönnek a turpisságra. Sokkal agyafúrtabb megoldást talált…  

A kivezető csövet felvezette egészen a tartály tetejéig, majd éles 

hajlítással a sír talapzata alá fordította, így az olaj a földbe folyt. Amikor a 

perzsák teletöltötték a koporsót, a nyomás, vagyis a nagy mennyiségű olaj saját 

súlya lassan belepréselte a túlfolyó feletti részt a kivezető csőbe, melynek 

nyílása ügyesen el volt rejtve a sír díszítő elemei között. Olyan ügyesen, hogy a 

sír felbontása nélkül senki sem láthatta.  

Így tréfálta meg halálában is Belusz király sírjának fosztogatóit.  

 

1. Húzd alá a szövegben a választ! 

 

- Milyen elven alapul a sír titka? 

- Miért nyittatta fel Xerxész Belusz király sírját? 

- Hová folyt az olaj a sírból? 

- Mit tett Xerxész, miután nem tudta feltölteni a sírt olajjal? 

 

  

   4 



2. Válaszolj a kérdésekre! 

 - Hol történt a szövegben leírt eset? 

 _______________________________________________________  

 - Hogyan működik a túlfolyó? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 - Hová rejtették a kivezető cső nyílását? 

 _______________________________________________________  

 - Mi volt az átok? 

 _______________________________________________________  

 _______________________________________________________  

 

3. Mondd másképpen! 

- kapzsi: ____________________________________________  

 - babonás: __________________________________________  

 - kétségbeesett: ______________________________________  

- turpisság: __________________________________________  

 - agyafúrt: __________________________________________  

 

4. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H) 

 

 - Belusz király legyőzte a perzsa hadakat. 

- Amikor felnyitották a sírt, a koporsó félig volt telve olajjal. 

- A túlfolyó ugyanazon a szinten tartja a folyadékot. 

- Xerxész halálában is megtréfálta sírjának fosztogatóit. 

- Az olaj egy erre a célra kialakított, rejtett tartályba folyt. 

 

 

 

5. Beteljesült-e az átok? Van-e összefüggés Xerxész bukása és az átok 

között? Mi a véleményed? 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  
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6. Egészítsd ki a szöveg szerint! 

 

A __________________________ felvezette egészen a tartály tetejéig, majd 

__________________________________________________ fordította, így az 

olaj a földbe folyt. Amikor a perzsák teletöltötték a koporsót, a nyomás, vagyis a 

_____________________________________________ lassan belepréselte a 

_______________________________ a kivezető csőbe, melynek nyílása 

ügyesen el volt rejtve a ______________________________ között. 

 

 

7. Kösd össze azokat a szavakat, amelyek a szövegben összetartoznak! 

Írd is le őket! 

 

világhódító cső  _____________________________  

kivezető jelenség  ____________________________  

különleges megoldás  ____________________________  

díszítő út  ____________________________  

agyafúrt elem  ____________________________  

 

 

8. Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

 

Ki élt korábban? 

a.) Belusz b.) Xerxész c.) egy időben éltek 

 

Ki volt babonás? 

a.) Belusz b.) Xerxész c.) Asszír király 

 

Ki veszítette el azt a háborút, ami után a síremléket felnyitották? 

a.) Belusz b.) Xerxész c.) asszírok 

 

Kinek az alattvalói próbálták feltölteni olajjal a sírt? 

a.) Belusz b.) Xerxész c.) Asszír király 

 

 

9. Mi kényszerítette az olajat a kivezető csőbe? 

 ______________________________________________________  

 ______________________________________________________  
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10. Készíts rajzot a szöveg alapján A/4 méretben! Rajzold le Belusz király 

sírhelyét! Hogyan tűnt el az olaj a koporsóból? Jelöld be piros színnel az 

olaj útját! Azt is, ami kívülről nem látható! 

  

 

 Összes pont:  
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