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XI. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

 

SZÖVEGÉRTÉS 

  

2. OSZTÁLY 

 

 

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! 

 

 

 

 

 

Beküldési határidő: 2019. FEBRUÁR 11.  

 

(HATÁRIDŐ UTÁN ÉRKEZŐ FELADATOKAT NEM FOGADUNK EL!!) 

 

Cím: Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

 

A borítékra írjátok rá: „TOLLFORGATÓ” 
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A mezei nyúl és a sündisznó 
 

Egyszer találkozott a mezőn a nyúl és a sündisznó. A tapsifüles gúnyolódni kezdett. 

- Mondd csak, te sün! Hogyan tudsz ezekkel a horgas lábakkal menni? 

- Fogadjunk, kedves barátom, hogy én még ezekkel is jobban futok, mint te – vágott vissza 

a sün. 

Fogadtak egy kosár almában, majd megbeszélték, hogy másnap reggel találkoznak a 

mezőn, és lefutják a versenyt. Otthon a sün elmesélte a feleségének, mi történt, mire az 

asszony óbégatni kezdett: 

- Ó, jaj, hát hogyan tudnál te gyorsabban futni a nyúlnál? 

- Ne aggódj, majd kiokoskodok valamit – nyugtatta a férje. 

Másnap reggel már korán kimentek a mezőre, de nem arra a végére, ahol találkozni kellett a 

nyúllal, hanem a másikra. Ott a sün a feleségét az egyik barázdába állította, s így szólt hozzá: 

- Amikor a nyúl ideér a másik barázdában, kiáltsd jó hangosan: ”Én már itt vagyok!” 

Ezzel elballagott a mező másik végére, ahol találkozott a nyúllal. Megbeszélték ki melyik 

barázdában fut, és uzsgyi, mindketten elrugaszkodtak. Csakhogy a ravasz sün csupán kettőt 

lépett, és lebukott a barázda rejtekébe. A nyúl meg futott, futott, ám alig ért a táv feléhez, 

amikor a sün felesége felemelkedett, és így kiáltott: 

- Én már itt vagyok! 

Igencsak meglepődött ezen a tapsifüles, és visszafelé is versenyezni kezdtek, de most a sün 

feleségével, ez a sün is kettőt lépett, majd elbújt, a barázda végén pedig most a férje kiáltott: 

- Én már itt vagyok! 

A nyúl ismét új versenyt akart, és ez így ment még egy jó darabig. Végül fáradtan így szólt: 

- Belátom, tényleg gyorsabb vagy nálam – azzal hazavánszorgott. A sün felesége is előbújt 

a rejtekéből, és kacagva indult haza a férjével. 

 

1. Húzd alá a szövegben a választ!  

  

- Mi volt az oka a versenynek?  

- Mit tett a sün, mikor elindult a verseny?  

- Mit tett a nyúl, amikor belátta, hogy veszített?  

  

2. Válaszolj a kérdésekre!  

    

Ki csapott be kit? 

  

 _________________________________________________________________   

  

Melyik tulajdonsága volt az sünnek és a feleségének, amit kihasználtak a csaláshoz?  

  

 _________________________________________________________________   

  

  

Hogyan lepleződhettek volna le?  

  

 _________________________________________________________________   

  

   
 1  

    1  

   
 1  

   
 2  

   
 1  

   
 2  



Miért nem vette észre a nyúl, hogy a sün sosem előzte meg? 

  

 _________________________________________________________________   

 

Miért ajánlott a sün versenyt a nyúlnak, mikor tudta, hogy sokkal lassabban fut nála? 

  

 _________________________________________________________________   

 

  

3. Mondd másképpen! Mi a jelentésük ebben a szövegben?  

- horgas: ____________________________________________________ 

- óbégat: ____________________________________________________ 

- lebukott: ___________________________________________________ 

- vánszorog: __________________________________________________ 

   

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

  

- A sün azért kötött fogadást, mert megsértődött.  

- A sün azért kötött fogadást, mert tudta előre, hogyan veri majd át a nyulat. 

- Kiderült, a sün gyorsabb, mint a nyúl.  

- Kiderült, a sün okosabb, mint a nyúl. 

- A nyúl gyorsabban futott, mint a sün. 

- A nyúl előbb ért a célba, mint a sün. 

- A nyúl a végén elhitte, hogy ő volt a lassabb. 

  

5. Számozd meg az alábbi mondatokat az események sorrendjében!  

  

A sün felesége aggódott. 

 

A nyúl új versenyt akart. 

 

A nyúl csúfolta a sünt. 

 

A nyúl és a sün megbeszélték, hogy másnap találkoznak. 

 

  

6. Írj 3-3 darab tulajdonságot mindkét szereplőről a mese alapján! 

 

sün: __________________________________________________________________   

 

nyúl: _________________________________________________________________   
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7.  Fejezd be a mondatokat a szöveg alapján! 

 

A sün az eszének köszönhette a győzelmét és annak, hogy____________________________  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 A nyúl megérdemelte, hogy becsapják, mert _______________________________________  

 

___________________________________________________________________________   

 

 

 

8. Készíts rajzot a mese egyik jelenetéről! 

 

 

 

  Összes pont:   

   
 4  
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