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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Szövegértés levelező 

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 hosszúbélyegzőt is tenni! 

 

  



Hogyan halászik a medve? 

A medve nagyon ügyes halász. Végignyúlik egy vízparti fatörzsön, és nyitott mancsát belelógatja a 

vízbe. Teljesen mozdulatlanul, türelmesen vár, anélkül, hogy a legkisebb izma is megrándulna. Néha még 

szundít is egyet ebben a helyzetben. A halak végül nem tudnak ellenállni a nagy, puha és zsíros 

mancsoknak, és odaúsznak. Akkor a medve lecsap. 

A fekete medve nagyon szereti az ősszel érő diót, és nagyon jól tudja, hogyan szedheti le a 

legkönnyebben. Egyszerűen felmászik a fára, és hatalmas erővel megrázza. Utána leereszkedik, és 

összeszedi a lehullott diót. 

Mégis az a legizgalmasabb, ha egy odvas fában mézre bukkan. Nagy mancsát ügyesen benyomja az 

odúba, és amikor kihúzza, csöpög róla a méz. A méhek között természetesen nagy rémület támad 

ilyenkor. Az aranyszínű méz a legnagyobb kincsük. Nem marad más hátra, mint hogy összehívják 

öngyilkos csapatukat, és megtámadják a medvét. Az óriás felordít fájdalmában, de tovább nyalogatja 

mancsáról a mézet, és a mézzel együtt a méheket is. 

 

1. Húzd alá a szövegben a következő kérdésekre válaszoló szavakat, vagy többszavas részeket! 

 

- Mit tesz a medve, hogy hozzájusson az érett dióhoz? (grafit ceruzával) 

- Miért úsznak a halak a vízparti fatörzshöz? (hullámos vonallal) 

- A méhek melyik csoportja támadja meg a méztolvajt? (szaggatott vonallal) 

 3p/ 

2. Válaszolj a kérdésekre egész mondattal! 

- Miért nem menekülnek el a halak a medve elől? 
………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………… 

- Hol fogyasztja el a medve az érett diót? 
……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

- Mi történik a méztolvajt megtámadó méhekkel? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 6p/ 

3. Keresd meg a szövegben az alábbi szavak, szókapcsolatok megfelelőjét! Írd le! 

alszik    ……………………………………………………………………… 

lemászik   ………………………………………………………………….... 

nincs mit tenni   …………………………………………………………….. 

ijedtség   ……………………………………………………………………. 

talál ………………………………………………………………………..... 

 5p/ 

  



4. Adj címet a bekezdéseknek! 

 

első: ………………………………………………………………………….. 

második: …………………………………………………………………….. 

harmadik: …………………………………………………………………… 

 3p/ 

5. Döntsd el az alábbi állítások igazságtartalmát! 

 

- A méztolvaj méhei valamennyien rátámadnak a medvére.   ……………… 

- A vízben mozdulatlanul állva halászik.   ……………….. 

- A medve tudja, hogy a földről kevésbé megerőltető összeszedni a diót, mint a fáról.   

…………………. 

- A mackó vastag bundája miatt nem érez fájdalmat miközben a méhek megtámadják.   

………………. 

 4p/ 

6. Húzd alá a táplálékszerző medvére jellemző tulajdonságokat! választásod indokold! 

 

- Türelmes-Türelmetlen 

, mert …………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

- Bátor-Gyáva 

, mert……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

 4p/ 

7. Adj új címet a szövegnek! 

 

……………………………………………………………………………….. 

 2p/ 

 

 Összesen: 27 pont/ 


