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XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Szövegértés levelező 

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 hosszúbélyegzőt is tenni! 

  



A jószívű kislábas 

  

A kislábas hosszú éveken át szolgált a konyhában, sok finom falattal 

örvendeztette meg a családot. 

A sok szolgálat azonban tönkretette az egészségét: kilyukadt az alja, 

s ha szerették is már, kacsingattak egy új kislábas felé. 

Aztán eljött a szomorú nap, a kislábas kikerült az ócska holmik közé, 

a kamra mélyére, aztán egy lomtalanításkor kidobták az udvar végi 

szemétdombra. A kislábas sokat álmodozott, visszaemlékezett azokra 

a szép napokra, amikor forrt benne a teavíz, főtt a tojás, a bableves, 

a tej, amikor nagymama illatos kávét főzött benne. 

De mindez elmúlt, vége, haszontalan lett, nem kell senkinek. 

A Nap is csak nevetett rajta, az eső meg verte, gyomok is nőttek 

körülötte. 

Így teltek a napok, hetek, mígnem egy napon valaki ráköszönt: 

- Szia, kislábas! 

- Szervusz, szervusz! Ki vagy? - köszönt illendően és kíváncsian 

 nézett körül.  

  - A zöld gyík vagyok. Megengednéd-e, hogy beköltözzek hozzád? 

Kérlek, legyél a lakásom, nálad akkor is meleg van, ha gyengén süt a 

Nap.  

 Boldogan! - örvendezett a kislábas - gyere csak, gyíkocska! A gyík is 

boldog volt, mert nemcsak lakásra, hanem jó barátra is talált. 

Együtt töltötték el az egész nyarat, az őszt, és csak amikor elkezdett 

szállingózni a hó, akkor keresett magának melegebb, védettebb helyet a 

gyík.                                  

- Ne haragudj, hogy most elmegyek - mondta - itt a szabadban 

megfagyok. De szeretném tudni, visszajöhetek-e hozzád? 



- Alig várom, hogy tavasz legyen. 

Ha a szemétdombon, erdőszélen látsz egy kidobott kislábast, 

gondolj arra, hogy lám, neki is van még feladata. 

 

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

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

 

 /2p 

2. Húzd alá a szövegben: 

- Miről álmodozott sokat a kislábas? (egyenes vonallal) 

- Miért hagyta el a kis barátja? (hullámos vonallal) 

- Mely szövegrész utal az idő múlására? (szaggatott vonallal) 

 /3p 

3. Keresd ki a szövegből a következő kifejezések megfelelőjét! 

- sok jó étel készült benne:  

 ________________________________________________  

 ________________________________________________  

 ________________________________________________  

- új kislábas beszerzését tervezték:  

 ________________________________________________  

 ________________________________________________  

- nem használták semmire  

 ________________________________________________  

 ________________________________________________  

 ________________________________________________  

- lakhatok nálad  

 ________________________________________________  

 ________________________________________________  

 ________________________________________________  

 /8p 



4. Egészítsd ki a megkezdett mondatokat! 

A kislábast azért dobták a szemétdombra, mert  _______________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

A zöld gyíkocska azért szólította meg a kislábast, mert  _________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 

A két barát elbúcsúzott egymástól, de  _______________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 /6p 

5. Bontsd 4 részre a mesét, majd adj mindegyiknek címet! 

A részeket számozással jelöld a szövegben! 

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  

 __________________________________________________  /8p 

6. Jellemezd a gyíkocskát! 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  /5p 

 

  



7. Írj 3 hamis állítást a következő szavak felhasználásával: 

nap,                   barátja            főzött 

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  

 _____________________________________________________  /6p 

 

8. Fejezd ki egy szóval!  

Az a személy, élőlény, akit a bizalom, a ragaszkodás és a szeretet köt hozzánk 

 __________________________________________________  

Társadalmi illemszabályokat betartó, előzékeny 

 __________________________________________________  

Elhasznált és emiatt csökkent értékű, silány 

 __________________________________________________  /3p 

 

Összesen: 41p/ 


