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NÉV: 

Szövegértés 2. osztály 

 

Mátyás szekrénye 

 
Volt Mátyás királynak egy udvari bolondja, aki nem is lehetett olyan bolond, mert 

nagyon ötletesen vágta ki magát a kutyaszorítóból, amelybe lopás miatt került. Már többször 

elcsent hol ezt, hol azt, míg végül rajtavesztett egy ezüstserlegen. Észrevették az eltűnését, és 

jelentették a királynak. Márkus éppen hazaérkezett az erdőből, ahol elrejtette a serleget, 

amikor Mátyás magához inti, és kérdőre vonja, ő volt-e a tolvaj, aki ellopta az ezüstserleget.  

Márkus nem jött zavarba, hanem azt felelte:  

- Nem loptam el, csak elrejtettem a szekrénybe.  

A király készpénznek vette, s ráparancsolt, hogy tüstént hozza elő. Márkus azonban azzal 

érvelt, hogy képtelen a szekrényt idehozni, márpedig csak úgy adja elő, ha idehozzák a 

szekrényt, amelybe elrejtette.  

- De olyan erős legény nem akad, még Kinizsi Pál uram se – hetvenkedett Márkus.  

Kinizsi, aki hallotta a bolond beszédét, vállalkozott arra, hogy előhozza a szekrényt, vagy 

ha nem lesz rá képes, akkor a serleg a bolondé marad, s a király elengedi a büntetését is.  

Erre nagy ünnepélyességgel kivonul a társaság a bolond vezetésével a közeli hegyre, ott 

Márkus körbemutatott a kezével, s azt mondta:  

- Ezt itt az én szekrényem.  

Odamegy egy nagy kőhöz, előveszi a serleget, meg egyéb lopott holmikat is. A fogadást 

megnyerte, hiszen a hegyet, Márkus „szekrényét” még a nagyerejű Kinizsi Pál se mozdíthatta 

meg.  

Mátyás jót nevetett a bolond tréfáján, és állta a fogadást: Márkusé lett a serleg, ettől kezdve 

hívják a hegyet Márkus szekrényének. 
 

1. Húzd alá a szövegben azt a szót, amelyik válaszol a kérdésre!  

  

Mi miatt került kutyaszorítóba az udvari bolond?  

Ki volt az udvarban a legerősebb ember?  

Mit nyert meg Márkus?  

Mi lett Márkus jutalma? 

  

2. Karikázd be a helyes válasz betűjelét a szöveg alapján!   

    

Ki vagy mi tűnt el a történet elején? 

 

  a) Az ezüstserleg  

b) A szekrény 

c) A bolond  

d) A király 
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Milyen tulajdonságok derültek ki a szereplőkről? 

 

a) Márkus gyorsasága és Kinizsi ereje.  

b) Márkus leleményessége és Kinizsi esze.  

c) Márkus esze és Kinizsi ereje.  

d) Márkus ereje és Kinizsi bátorsága.   

 

Mi volt Márkus szekrénye? 

 

a) Egy különleges bútor.  

b) Egy üreg egy fában. 

c) Egy barlang.  

d) Egy hegy. 

 

Milyen kutyaszorítóba került Márkus? 

  

a) A társaság szorosan körbefogta.  

b) Kinizsivel kellett fogadást kötnie.  

c) Mátyás megsejtette, hogy Márkus a tolvaj.  

d) Kutyákkal kísérték a hegyre. 

 

Mi történt volna, ha Kinizsi elbírja a szekrényt? 

  

a) Márkust megbüntették volna.  

b) Márkus csak a serleget tarthatta volna meg.  

c) Mátyás megjutalmazta volna Kinizsit. 

d) Márkusról kiderült volna, hogy nem is lopott. 

  

 Mi mentette meg Márkust a büntetéstől? 

  

a) Mátyás mindig igazságos volt. 

b) Márkus ártatlan volt. 

c) Márkus vicces volt. 

d) Mátyás nem vette észre a turpisságot. 

 

3. Hogyan olvastad a mesében?  Válaszd ki azt a szót vagy szavakat a meséből, amelyek 

ugyanezt jelentik! 

- elhitte: ______________________________________________________ 

- bajból: ______________________________________________________   

- ráfizetett: ____________________________________________________  

- dicsekedett: __________________________________________________   

- nem tudja megcsinálni: _________________________________________ 
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4. Igaz vagy hamis? Döntsd el az állításokról! (I/H) 

 

- Márkus udvari bolond volt.  

- Márkus tolvaj volt. 

- Márkusnak volt egy titkos szekrénye a palotában. 

- Mátyás tudta, hogy Márkus nem lopott. 

- Márkusról nevezték el a hegyet. 

- Mátyás észrevette, hogy nincs meg a serleg. 

- Márkusé lett az erdő, mert a királyt megnevettette. 

  

5. Számozd meg az alábbi mondatokat az események sorrendjében! 

 

Kinizsi vállalkozott rá, hogy előhozza a szekrényt. 

 

Márkus lebukott. 

 

Márkust megjutalmazzák. 

 

A bolond kivezetett mindenkit a hegyre. 

  

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

 

Márkus: ___________________________________________________________ 

Mátyás: ___________________________________________________________ 

 

 

7. Pótold a szövegben a hiányzó szavakat! Ügyelj a pontosságra! 

 

_____________________, aki hallotta a bolond beszédét, ____________________________,  

 

hogy előhozza a szekrényt, vagy ha nem _________________ képes, akkor a _____________  

 

a bolondé marad, s a király elengedi __________________________________.  

 

 

8. Javítsd ki a szöveget! Húzd alá azokat a szavakat, amelyek nem ide illenek! 

 

Volt Mátyás királynak egy udvari bolondja, aki nem is lehetett olyan okos, mert 

nagyon ötletesen vágta ki magát a kutyaszorítóból, amelybe lopás miatt került. Már ötször 

elcsent hol ezt, hol azt, míg végül összeveszett egy ezüstserlegen. Észrevették az eltörését, és 

jelentették a királynak. Márkus éppen hazaérkezett az erődből, ahol elrejtette a serleget, 

amikor Mátyás magához inti, és kérdőre vonja, ő volt-e a tolvaj, aki ellopta az ezüstserleget.  
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9. Igaz-e az állítás szerinted? 

 

Márkust csak azért nem büntette meg a király, mert Kinizsi nem volt elég erős. 

 

Válaszodat indokold is meg! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  Összes pont:   
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