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XIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 

SZÖVEGÉRTÉS DÖNTŐ 

3. 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! 

 

  

http://www.monorierdoiskola.hu/


 Lendvai Ilona: 

A fehér tulipán és a kék pillangó 

A fehér tulipán búsan árválkodott a sok színes, tarka virág között. 

Elnézte társait és így sóhajtozott: 

— Milyen jó a sárga, a piros és a tarka tulipánnak! Elbeszélgetnek velük a 

méhek és a pillangók, a bogarak is meglátogatják őket. Bárcsak én is színes 

lehetnék, akkor nem állnék itt egyedül, szótlanul. 

Egy kicsi kék pillangó a fehér tulipánhoz repült és így szólt: 

— Ne sóhajtozz, ne szomorkodj, én szívesen beszélgetek veled! 

A fehér tulipán megörült neki és hamarosan összebarátkoztak. A kék pillangó 

eljött máskor is. 

Egyszer azonban hosszabb ideig nem látogatta meg hűséges barátját. A fehér 

tulipán csak állt és szomorúan nézte virágtestvéreit, majd felnézett a fára. Ott 

különös dolgot látott. Egy veréb beszélt magában: 

— Két bogarat megettem, pillangót kell keresnem! Finom csemegére fáj a 

csőröm. Erre láttam egy kék pillangót röpködni, ő éppen jó falat lesz nekem! 

A veréb kergetni kezdte a kis pillangót. A kék lepke már alig bírt repülni, 

amikor meghallotta a fehér tulipán  hívó szavát. Egyenesen a virág közepébe 

szállt. A fehér tulipán összezárta szirmait, és elrejtette kedves barátját. 

A veréb meg össze-vissza kereste a kék pillangót, de mikor látta, hogy nincs 

sehol, mérgesen továbbrepült. 

 

 

 

1. Miről álmodozott a fehér tulipán? Húzd alá a szövegben! 

 2/ 

2. Milyen volt a fehér tulipán? Húzd alá az alábbi szavak közül! 

    irigy     szomorú     jószívű     vidám        árva       figyelmes          

 6/ 

3. Számozd meg a szókapcsolatokat aszerint, hogy milyen sorrendben fordultak elő a 

szövegben! 
____ mérgesen továbbrepült 

____ kergetni kezdte 

____ megörült neki 

____ közepébe szállt 

____ búsan árválkodott 5/ 

 



4. Írd ki a meséből a főnevekhez tartozó tulajdonságokat! (Milyen?) 

______________________ tulipán 

_______________________ , _____________________ virág 

______________________ pillangó 

______________________ barátját 

______________________ csemegére 6/ 

5. Válaszolj a kérdésekre! 

a) Miért barátkozott össze a pillangó a tulipánnal? 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 2/ 

b) Milyen különös dolgot látott a tulipán? 
_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 2/ 

c) Miért rejtette el barátját a tulipán? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 2/ 

d) Miért repült el mérgesen a veréb? 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 2/ 

6. Szerinted melyik közmondás illik a mesére? Karikázd be a megfelelő betűjelet, majd 

írd a vonalra miért éppen erre gondoltál? 

a) Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok.      

b) Ki korán kel, aranyat lel. 

c) Jótett helyébe jót  várj!   

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 2/ 

 

7. Számozd meg a történet sorrendjében! 
 

     _____           elrejtette kedves barátját 

     _____           búsan árválkodott 

     _____           közepébe szállt 

     _____           szomorúan nézte 

                   _____             beszélt magában 

     _____           megörült neki 

     _____           kergetni kezdte 

 _____           alig bírt repülni                                 8/ 

  



8. Kösd össze az összetartozókat! 

fehér 

 kék 

hűséges 

finom 

csemegére 

tulipán 

barátját 

pillangó 

 4/ 

  

9.  Igaz vagy hamis? I – H 

____      A fehér tulipán színes szeretett volna lenni. 

____      A kék pillangó hosszabb ideig nem látogatta meg. 

____      A fán egy bagoly beszélt magában. 

____      A madár a fehér tulipánt akarta megenni. 

____      A kék lepke a piros tulipánnál talált menedéket. 

____      A fehér tulipán megmentette a barátját. 

____      A veréb még sokáig kutatott a pillangó után. 

7/ 

10. Adj másik címet a mesének! 

________________________________________________2/ 

  

                                                                                                              ÖSSZESEN: 50/ 


