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Név:  Év végi felmérő olvasás-szövegértésből – 2. osztály

A három lusta
Mátyás király virágzó, szép országa nem a restek hazája volt. Olyan idők jártak, hogy bizony mindenkinek 
meg kellett fogni a munka végét. Országunk határa fegyvercsörgéstől volt hangos, ezért se polgár, se kato-
na, se nemes, se paraszt nem lophatta a napot. Mégis akadt néhány lustaság világ csúfjára, akiket semmilyen 
módon nem lehetett dologra szólítani.

Mátyás király, aki szerette a különös tréfákat, egyszer parancsba adta, hogy hozzák elébe az ország 
három leglustább emberét. Szaladtak a fogdmegek, hozták a lustákat, a király elé állították őket. Az meg, 
ahelyett, hogy deresre húzatta volna őket, egy takaros házat adott nekik. Ide azután beköltöztek, és to-
vábbra sem kellett csinálniuk semmit, mert Mátyás király olyan jól tartotta lustáit, hogy szolgálókat rendelt 
melléjük, akik takarítottak, fűtöttek, mostak, főztek rájuk, sőt még a falatot is megrágták, mielőtt a szájukba 
tették volna.

Így éltek a király lustái egyik napról a másikra. Hiába gúnyolták, hiába kacagták ki az emberek őket, azok 
a kisujjukat sem mozdították meg. Sokan azt hitték, hogy nem bírják sokáig a szörnyű semmittevést, de 
tévedtek. A lusták egész nap heveredtek meg szuszogtak, mert úgy meghíztak, mint a karácsonyi malac. Ha 
elzsibbadt a bal oldaluk, a jobbra fordultak, olyannyira ellustultak, hogy már a legyet sem voltak képesek 
elhessegetni az orruk hegyéről.

Egyszer aztán hogy, hogy nem, lángba borult a házuk teteje. A járókelők rémülten, sikoltozva szaladtak 
segítségért, csak a bent lakók nem aggódtak.

Egyikük nagy sokára megszólalt:
– Édes egy komáim, úgy látom, ég a ház, talán fel kéne kelni!
Kisvártatva a másik is megszólalt:
– Hadd égjen, majdcsak kivitet a király.
De ezt már a harmadik sem hagyta szó nélkül:
– Ugyan, hogy nem restelltek ennyit beszélni!
Így égtek benn mind a hárman Mátyás lustái.

1. Válaszolj a kérdésekre! 8 p/ n n
a) Melyik király idejében játszódik a történet?

b) Mit kellett csinálnia az embereknek ezekben az időkben?

c) Kiket hozatott a király a palotába?

d) Hogy hívták azokat az embereket, akik szaladtak teljesíteni a király parancsolatát?

2. Keretezd be a szövegben, hogy mit mondott a harmadik lusta, amikor kigyulladt a ház! 2 p/ n n
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3. Kösd össze az azonos értelmű kifejezéseket! Különböző színű ceruzákkal dolgozz! 6 p/ n n
fegyvercsörgéstől hangos dolgozni kell

különös tréfa kivégezte őket

meg kellett fogni a munka végét szégyenszemre

deresre húzatta őket nem csináltak semmit

világ csúfjára háború van az országban

kisujjukat sem mozdították meg érdekes vicc

4. Húzd alá, mely szólás, közmondás vonatkozik a mesére! 2 p/ n n
Ég a keze alatt a munka. Lassan járj, tovább érsz.
Megalszik a tej a szájában. A füst is a szépre száll.
A mással jóltevő ember megkövéredik.

5. Pótold a hiányzó szavakat a szöveg segítségével! 6 p/ n n
Mátyás király olyan jól tartotta , hogy  rendelt melléjük, 

akik takarítottak, , mostak,  rájuk, sőt még a falatot is 

, mielőtt a  tették volna.

6. Fejezd be a mondatokat a szöveg alapján! 8 p/ n n
a) A lusták úgy meghíztak, mint  

b) Olyannyira ellustultak, hogy már 

c) Sokan azt hitték, hogy nem bírják sokáig a semmittevést, de 

d) A lusták arra vártak, miközben égett a ház, hogy 

7. Döntsd el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)! 5 p/ n n
Mátyás király nem szerette a különös tréfákat. ___

Mátyás király virágzó, szép országa nem a restek hazája volt. ___

A lusták, amikor gúnyolták, kikacagták őket, elszégyellték magukat. ___

Egyszer aztán lángba borult a házuk teteje. ___

A lusták mellé szolgálókat rendelt Mátyás király. ___

Összesen: 37 p/ nnnn


