Olvasás – szövegértés megyei verseny 4. évfolyam 2018/ 1.
1. FELADAT

Pótold a mese hiányzó szavait!
A fejszekása

Egyszer egy öreg katona hazafelé mendegélt a falujába. Elfáradt útközben, meg is éhezett. A
legközelebbi faluban bezörgetett a szélső házba. - Adjatok szállást a ________________
vándornak! Egy _________________nyitott ajtót. – Kerülj beljebb, vitéz uram! - Akad-e valami
harapnivaló a háznál, anyóka? Az öregasszony gazdag volt, de olyan________________, hogy
még a levegőt is sajnálta másoktól. – Magam is éhezem, jó ember, bizony nincsen semmim. – No,
ha____________, az se baj – feleli a katona. Meglátott a lóca alatt egy nyeletlen fejszét. – Ha
egyéb nincs, fejszéből is lehet kását főzni – mondta. Összecsapta a kezét az öregasszony.
– Fejszéből kását?! Világéletemben _________

________________ilyet! – Add csak a

bográcsot!
Majd én, megtanítalak rá, hogyan lehet fejszekását főzni. Az öregasszony odaadta a bográcsot. A
katona megmosta a fejszét, beletette a bográcsba, vizet öntött rá, és a tűzhelyre tette. Nézte az
öregasszony

a

katonát,

leste,

nem

vette

le

róla

a

szemét.

Az

meg

fogott

egy___________________, megkavarta a főztjét. Megkóstolta. – Jó-e? – kérdezte az asszony. –
Mindjárt készen lesz – felelete a katona. – Kár, hogy nincs benne só. - Adok én, sózd csak meg!
Megsózta a katona, újra___________________. - Hej, még egy jó marok köles hiányzik
belőle! Ment az öregasszony a kamrába, hozta a kölest. - No, hát add meg a módját. Főzte a katona
a kását, kavargatta. Leste az öregasszony, nem vette le a szemét róla. - De jóízű! – dicsérte a
katona. – Még csak egy csepp zsír kellene bele, s akkor mind a tíz ujjunkat megnyalhatnánk utána!
Akadt zsír is a kamrában. A katona jól megzsírozta a kását. – No, végy egy kanalat,
______________! Nekiláttak a kásának, nem győzték dicsérni. – Sose hittem volna, hogy
___________________ilyen jó __________________lehet főzni! – ámuldozott az öregasszony.
A katona meg csak evett, és jót ________________magában.
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2. FELADAT
Számozd meg időrendben az eseményeket!
A TITANIC
_____ Kialszanak a Titanic fényei. A hajó süllyedni kezd, és 2 perccel később eltűnik a tenger
hullámai között.
_____Jéghegy előttünk! – kiált a Titanic egyik őrszeme. Az ütközést már nem tudják elkerülni.
_____Egy hajó érkezik, és felveszi a csónakokból az átfagyott túlélőket. Így menekül meg 706
ember.
_____A Titanic több mint kétezer emberrel a fedélzetén kifut a tengerre.
_____Leengedik az első mentőcsónakokat. Először a gyerekeket és nőket mentik. Sok
menekülőnek nem jut hely a csónakokban.
_____A jéghegy 80 méter hosszan felsebzi az oldalát. Még senki nem tudja, hogy nagy a baj.
A hajó zenekara tovább játszik.

3. FELADAT
Olvasd el figyelmesen az alábbi verset!
Kányádi Sándor: Ez a tél
Ez a tél, nem is tél,
a hó csak pilinkél.

Méteres bunda-hó,
az volna, volna jó.

Hullna már, hullna bár!
Meztelen a határ.

Lám tegnap is hullatott
valami keveset.

Csak a dér, csak a köd
borít rá lepedőt.

Reggelre szétrúgták
azt is a verebek.

1. Mit jelentenek a következő költői kifejezések?
a.) ”a hó csak pilinkél”: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b.) ”Meztelen a határ”: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c.) ”Csak a dér, csak a köd
borít rá lepedőt”: _____________________________________________________________
d.) ”Méteres bunda-hó”: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
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4. FELADAT

FIGYELEM!
Most 1 millió forint értékű konyhafelszerelést
nyerhet!
Küldjön be 3 db VICA NÉNI süteménypor vagy
krémpor vonalkódját, és az Öné lehet álmai konyhája!
Ezen felül a beküldők között kisorsolunk még10 db 10.000
forintos ajándékutalványt.

Beküldési határidő: 2018. május 23.

Cím: VICA NÉNI Sütödéje
8984 Iborfia Április utca 10.
A nyereménysorsolást közjegyző jelenlétében tartjuk. A fődíj
nyertesének nevét a Kukta című újság 2018. június 15-i
számában tesszük közzé. A többi nyertest a facebookon
hirdetjük ki június 16-án.

1. Válaszolj a kérdésekre!


Honnan tudhatod, hogy nyertél? __________________________________________________



Mit nyer a 6.-ra kisorsolt beküldő? ________________________________________________



Hol jelenik meg a 10.000 Ft-ot nyerők neve? ________________________________________
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2. Karikázd be a helyes válaszok betűjelét!
Mit kell beküldeni?
a.) süteményt
b.) süteményport vagy krémport
c.) süteménypor vagy krémpor vonalkódját
d.) valamilyen vonalkódot
Mit lehet nyerni?
a.) ajándékutalványt, süteményport és krémport
b.) konyhafelszerelést vagy ajándékutalványt
c.) konyhabútort vagy ajándékutalványt
d.) konyhafelszerelést és süteményport
Hova kell elküldeni a vonalkódot?
a.) a Kukta című újsághoz
b.) Vicához
c.) Iborfiára
d.) facebookra
Meddig kell eljuttatni a vonalkódokat?
a.) április 10-ig
b.) május 23-ig
c.) június 15-ig
d.) június 16-ig

5. FELADAT
Pótold a hiányzó részt a szólásból, közmondásból! Húzd alá a megfelelőt!
Benne van a ….
a.) a csávában.

b.) a gatyában.

c.) a buliban.

b.) rosszban

c.) hóban

Minden ………. van valami jó.
a.) szóban

Sokat akar a szarka de nem bírja a …..
a.) a farka

b.) a lába

c.) a szárnya
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6. FELADAT

Olvasás – szövegértés megyei verseny 4. évfolyam 2018/ 6.
1. Válaszolj a kérdésekre!
Hol történt pontosan a vásárlás? ____________________________________________
______________________________________________________________________
Mikor történt a vásárlás? _________________________________________________
Hányféle árut vásároltak? _________________________________________________
Mennyibe kerül egy darab tejföl? ___________________________________________
Hány téli fagyit vettek? ___________________________________________________
Mennyibe került 1 kg cékla? _______________________________________________
Mennyit kell fizetni 1 kg vöröskáposztáért? ___________________________________
Hány csomag csirkemájat vásároltak? ________________________________________
Mennyit kellett fizetni a pénztárnál? _________________________________________
Mennyi készpénzt adtak a pénztárosnak? _____________________________________
Milyen árukat ajánl akcióban az üzlet? _______________________________________
Mettől meddig akciósok ezek a termékek? _____________________________________
7. FELADAT
A testpáncél életet menthet – Ajándékot kaptak a Sulimoped tréning résztvevői
Ha a következő, tavaszodó időszakban korrekt védőruházatban segédmotorkerékpározó fiatalokat
látnak a megye útjain, az a rendőrség által tavaly szervezett tréningnek, és az azért járó
ajándékoknak köszönhető.
Tavaly ősszel zajlott le az a – Sulimoped névre hallgató – vezetéstechnikai tréning, amelyet az
Országos Balesetmegelőzési Bizottság szervezett, s amelynek keretében a megyei
rendőrfőkapitányság invitálásának 28 zalai középiskolás tett eleget. A sikeres elméleti és
gyakorlati képzés elvégzéséért járó ajándékokat tegnap vehették át a diákok, akiket Horváth László
rendőr alezredes köszöntött a főkapitányságon. A megyei balesetmegelőzési bizottság
vezetőjeként elmondta, reméli, a fiatalok jó példával járnak elöl társaik számára, amikor a most
átvett testvédő motoros felszereléseket – gerincvédő testpáncél, kéz-, könyök-, és lábszárvédő –
használják a közutakon. A szóban forgó motorok csupán két tenyérnyi területen tapadnak az
úttesthez, miközben 40 kilométeres sebességgel haladnak, ezért fontos, hogy a fiatalok ne pólóban,
rövidnadrágban üljenek a járművek nyergébe, hanem azokkal a védőfelszerelésekkel, amelyek
felveszik az esetleges baleseti súrlódást. De emellett is zárt ruhában, sűrű szövésű öltözetben, s
persze jó minőségű bukósisakban ajánlott motorozni, figyelmeztetett az alezredes. Az ajándékba
kapott eszközök soktízezer forint értékűek, s lehetővé teszik, hogy a motorozás élmény és ne
rémálom legyen. A tavalyi tréning sikere jelzi, a kezdeményezés folytatásra érdemes, erre készül
idén a megyei rendőrség szakembergárdája, amely a balesetmegelőzésre teszi a hangsúlyt a
fiatalokat felkészítésével. A szerelések helyes viselését Offner Márton mutatta be társainak. A
zalaegerszegi Széchenyi-szakgimnázium 9. osztályos tanulója a tavaly óta már 800 kilométert
motorozott össze, a szenvedély családi vonás náluk. Marci eddig is komolyan vette az
elővigyázatosságot, van motoros kabátja és nadrágja.
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1. Húzd alá az igaz állításokat!


Tavalyelőtt ősszel zajlott le az a – Sulimoped névre hallgató – vezetéstechnikai tréning.



28 zalaegerszegi középiskolás tett sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát.



Horváth László rendőrezredes köszöntötte a résztvevőket és adta át a jutalmakat.



Bíznak abban, hogy a nyertesek használni fogják a gerincvédő testpáncélt, a kézvédőt, a
könyökvédőt, a lábszárvédőt.



Fontos, hogy a fiatalok ne pólóban és rövidnadrágban üljenek a motorra.



A kapott eszközök lehetővé teszik, hogy a motorozás rémálom legyen.



A rendőrség a balesetmegelőzésre helyezi a hangsúlyt.



Marci szenvedélyes motoros, már 800 ezer kilométert motorozott össze.

2. Írj kérdéseket a válaszokhoz!
Kérdés:_________________________________________________________________
Válasz: Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság.
Kérdés: ________________________________________________________________
Válasz: Zárt ruhában, sűrű szövésű öltözetben.
Kérdés:_________________________________________________________________
Válasz: Offner Márton
Kérdés:_________________________________________________________________
Válasz: Folytatásra érdemes.
Kérdés: ________________________________________________________________
Válasz: Tavaly óta.
3. Tedd időrendbe a szavakat a szöveg alapján!
folytatásra _____
szenvedély _____
tenyérnyi _____
rémálom _____
középiskolás _____
szakembergárdája _____
gyakorlati _____
közutakon _____
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8. FELADAT
Olvasd el a szöveget!
A citromfű kellemes, citromra emlékeztető illatú, fehér virágú, évelő növény. Népies neve:
orvosi citromfű. Vírusölő tulajdonsága miatt a belőle készített krém jól alkalmazható az
ajakherpesz kezelésére. Teája és illóolaja is ideg- és szívnyugtató. A citrom illatára
emlékeztető friss levelét saláták, mártások, főzelékek, töltelékek, gyümölcslevesek,
gyümölcssaláták ízesítésére használjuk.
A húsos som ízes, vöröslő bogyóit ősszel, bokorerdeink szélén gyűjtheted. Aki kóstolta
már, tudja, hogy a somlekvárnak vagy a somszörpnek milyen kellemesen fanyar íze van.
A nyersen fogyasztott, érett sombogyó C-vitamin-dús, üdítő csemege. Hazánkban két
somfajta ismert.
A kökény népies nevei boronafa, koronafa, ekegúzs, kininfa, kökönye, tövisfa, zabszilva.
Lombhullató cserje. Termése apró, kékesfekete, hamvas, csonthéjas. Szeptemberben érik.
Akkor érdemes gyűjteni a gyümölcsöt, amikor a dér már megcsípte, ekkorra megpuhul,
fanyarságából veszít, és enyhén édes íze lesz A virágzata teaként hashajtó, a terméséből
készült lekvár viszont hasfogó. Népi gyógyászatban vérnyomáscsökkentőként is
használják. Kedvelt díszcserje, több fajtája van.
Töltsd ki a táblázatot a szöveg alapján a minta szerint!
Jelöld I betűvel, ha igaz a növényre az állítás, és jelöld H betűvel, ha nem igaz a
növényre az állítás, vagy nem említi a szöveg!

Pl.: Krémet is készítenek
belőle.
Gyógyteát készítenek
belőle.
Termése C- vitaminban
gazdag.
Lekvár is készíthető belőle.
Dísznövényként is
találkozhatunk vele.
Az érett nyers termését
fogyaszthatjuk is.
Két vagy több néven is
ismert növény.

citromfű

som

kökény

I

H

H

