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V. OSZTÁLY 

  A tételek kidolgozására szánt idő: 2 óra 

I.                                                                                                                                                        45 pont 

Olvasd el figyelmesen a következő szöveget, majd válaszolj a kérdésekre/oldd meg a 

feladatokat! 
           Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci 

igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, világravaló is volt, hogy elterjedt róla a hír az 

egész országban, hogy ő mindent, de mindent meg tud csinálni. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király 

pedig igen irigy természetű volt: bántotta, hogy Marci híre elhomályosítja az övét. Magához hívatta a fiút, s azt 

mondta neki, azzal a gondolattal, hogy majd kifog rajta:   - Hallom, milyen híres vagy, te híres Marci! Hát ha te 

olyan mindentudó vagy, bizonyítsd is be, mert különben elemésztlek! Ha mindent tudsz, tudsz lopni is, mi?   - 

Felséges királyom - felelte a becsületes Marci -, lopni még soha életemben nem loptam. De azt nem is 

akarok.   Feleli neki erre diadalmasan a király:    - No, ha soha nem loptál, most vagy tudsz azt is, vagy véged! 

Szánt nekem a mezőn tizenkét béresem. Vagy ellopod tőlük a mezőről a tizenkét ekét a tizenkét pár ökörrel, vagy 

majd én tudok valamit: azt, hogy karóba húzatom a fejed. De ha megállod a próbát, tied minden kincsem, mert azt 

én is úgy loptam.   Megbúsulta magát Marci, de már nem volt mit tenni. Hazament, s elmondta az anyjának, 

hogyan járt a királlyal.   - Most csavard föl az eszedet, kedves fiam - mondta az anyja.   Gondolkozott erősen 

Marci. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, hogy szerezzen neki tizenkét tiszta fekete csirkét s egy 

fekete kotlót.   - Mire az neked, édes fiam? - kérdezte az anyja.   De csak megszerezte neki. Marci kiment a 

csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király tizenkét ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, 

s elkiáltotta magát:   - Né, a vadtyúk a csirkéivel! Fogjátok meg, szerencsét hoz!   A béresek azon nyomban 

otthagyták az ekét. Neki mind a csirkék után! A csirkék ijedtükben beszaladtak az erdőbe, a béresek a nyomukban. 

Addig Marci szépen fogta az ökröket, s elhajtotta az ekékkel együtt.  

                                        (Illyés Gyula: A becsületes tolvaj Marci - részlet) 

1. Magyarázd meg a történet alapján a mese címében megfogalmazott ellentmondást!   10 pont 

2. Miért irigykedett a király Marcira?                   4 pont 

3. Mutasd be a részlet alapján a királyt!                    6 pont 

4. Értelmezd a következő kifejezéseket: kifog rajta; megállja a próbát; fölcsavarja az eszét!       6 pont 

5. Milyen más próbatételeket eszelhetett ki a király? Folytasd a történetet a két próba furfangos 

megoldásával!                              14 pont 

 

Helyesírás, nyelvhelyesség: 5 pont 

II.                                                                                                                                                       45 pont 

A légy meg a bolha 

(népmese) 
Egyszer a légy meg a bolha elindultak világot próbálni. Azt kérdezi a bolha a légytől: 

 - Hallod-e, pajtás, miért van neked olyan nagy, kiülő szemed?  

Azt mondja erre a légy: 

- Hát azért, mert mikor egy kopasz ember fejire szállok, és megcsípem, haragjában agyon akar ütni. De 

nem engedem, hát a fejit üti meg. Azon én olyan jóízűen nevetek, hogy kidülled a szemem. A sok nevetéstől van 

nekem nagy szemem. Ezen még a bolha is nevetett. Akkor azt mondja a légy:  

- Hát neked, pajtás, mitől görbe a hátad?  

- Biz az csak attól van, hogy (…) 

Vajon hogy végződik a mese? Folytasd a légy és a bolha tréfás párbeszédét 10-15 sorban!  

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100  pont 


