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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Szövegértés levelező 

Döntő 

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! 

  



A rét királynője 

Egy nap a szél felfedezett egy csupasz rétet, ahol a fű között egyetlen virág sem 

nőtt. Gondolta, milyen kár, és elment, hogy segítséget kérjen a virágoktól. 

– Ki jön velem, hogy megszépítsen egy üres rétet? – susogta. 

Minden virág elutasította, ki ilyen, ki olyan kifogással: az egyik nem bírta a 

hideget, a másik szédült, a harmadik meg attól félt, hogy tönkreteszi a szirmait, és 

volt, amelyik egyszerűen csak nem akart megválni a kertjétől. 

– Még hogy én, a virágok királynője – háborodott fel a rózsa –, szegényes mezőn 

lakjam?! Csak egy kis margaréta, amely visszahúzódva élt két kő között, csak ő 

akart a kopár mezőn lakni. A szél jól szemügyre vette, és látta, hogy fehér 

szirmainak rózsaszínű és lila szegélye van. Nagyon bájos kis virág volt, éppen ilyet 

keresett! 

– És nem fogsz szenvedni az egyedülléttől? – kérdezte tőle a szél. 

– Nem, dehogy! – nyugtatta meg a virág. 

– Különben is boglárka barátaim hamarosan utánam jönnek. 

Akkor a szél felkapta, és egy fuvallattal új otthonába vitte, ahol a kis virágot azóta 

is a rét királynőjeként szeretik és tisztelik. 

1. Olvasd el a mesét! Sorold fel a szereplőket! 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 

 /2p 

2. Húzd alá a szövegben: 

 

- Mit fedezett fel a szél? (egyenes vonallal) 

- Milyen volt a margaréta? (hullámos vonallal) 

- Hogyan jutott el új lakhelyére a margaréta? (szaggatott vonallal) /3p 

 

3. Írj 3 hamis állítást a szöveg alapján! 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  



 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 

 /3p 

4. Keresd meg a szövegben a következő szavak megfelelőjét! 

 

díszítsen : __________________________________________  

magánytól: __________________________________________  

alaposan megnézte: ___________________________________  

rövid idő múlva: _____________________________________  

 /4p 

 

5. Jellemezd a virágokat! Írd le a tulajdonságaikat! 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 

Jellemezd a margarétát! Írd le a tulajdonságait! 

 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 

 /6p 

  



6. Egészítsd ki a megkezdett mondatokat! 

 

A rózsa azért háborodott fel, mert _____________________________  

________________________________________________________  

 

A szél azért aggódott, hogy a kis virág  _________________________  

________________________________________________________  

 /4p 

7. Rajzold le a rétet úgy, ahogy a szél a mese elején látta, majd úgy amilyenné vált! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /4p 

8. Adj új címet a mesének! 

 

________________________________________________________  

 

 /2p 

  

 Összesen: 28/ 


