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Név:  Év végi felmérő olvasás-szövegértésből – 4. osztály

Amíg a ló farka ki nem nő

1. A szegény embernek nem volt lova, és kölcsönkért egyet a bájtól*. A báj adott neki egy öreg 
gebét, de hámot nem adott hozzá. Mit tehetett a szegény ember: a farkánál fogva kötötte a lovat a 
szekere elé. Amíg a síkságon hajtottak, rendben is ment a dolog, de amint a kaptatóra értek, lesza-
kadt a ló farka. 

2. A báj törvény elé vitte a szegény embert, és így szólt a bíróhoz:
– Dolgozzék nekem ez a szegény ember, amíg csak földig érő farka nem nő a lovamnak!
A bíró tudta, hogy a báj gazdagon megjutalmazza, ha a javára ítél, így aztán a pártjára állt. Hama-

rosan olvasni kezdte az ítéletet:
– Amíg a ló farka ki nem nő…

3. A szegény ember abban a pillanatban egy tömött kis zsákot mutatott neki. A bíró azt gondolta, 
hogy ajándékot kínál. Köhintett egyet, és újrakezdte a mondókáját: 

– Amíg a ló farka ki nem nő, addig maradjon a ló annál, aki a szekerébe fogta.

4. Tetszett az ítélet a szegény embernek. Vidáman ült föl a farkatlan lóra, és hazafelé ügetett. Telivér 
ménjén hamarosan a nyomába ért a bíró.

– No, most már ideadhatod azt az ajándékot – fordult a szegény emberhez.
– Miféle ajándékot? – nevetett az ember. Azzal kioldotta a zsák száját, és a földre szórta belőle a 

köveket.
– Kövek voltak benne? – kiáltotta csalódottan a bíró. – Te aztán rútul becsaptál!
– Nem csaptalak be – felelte a szegény ember. – Amikor a zsákot megmutattam, azt akartam a 

tudtodra adni, hogy ha a báj javára ítélsz, jól ellátom a bajodat ezzel a zsák kővel.

5. Erre egy szava sem volt a bírónak. Megfordította a lovát, és hazaporoszkált.
(kazah népmese)

*báj: közép-ázsiai gazdag nemesember

1. Írd le, kik a történet szereplői! 3 p/ n n
 

2. Karikázd be a helyes magyarázat betűjelét! 6 p/ n n
a) „így aztán a pártjára állt”
A) ezt követően pártot alapítottak
B) ezt követően melléállt, támogatta
C) ezt követően a folyóparton állt

b) „hámot nem adott hozzá”
A) nem adott neki lovas kocsit, amit a ló után köthetett volna
B) nem adott neki lóápolási eszközöket
C) nem adott lószerszámot, amivel a lovat a szekérhez köthette volna
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3. Keretezd be a mesében a „ló” szó megfelelőit! 2 p/ n n
4. Folytasd azt a mondatot, amit a bíró elkezdett, de nem fejezett be! 2 p/ n n
Amíg a ló farka ki nem nő,  

5. Írd le a saját szavaiddal! 8 p/ n n
öreg gebe:  

szava sem volt:  

jól ellátom a bajodat:  

hazaporoszkált:  

6. Húzd alá a szegény emberre nem jellemző tulajdonságokat! 6 p/ n n
találékony  okos  lefizethető  gazdag  dolgos  csalódott

7. Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amelyből megtudjuk, mit akart a szegény  2 p/ n n 
ember a bíró tudtára hozni a kis zsák megmutatásával!

8. Egészítsd ki a történet vázlatát! 8 p/ n n
Bv.: 1.  

T.: 2. A bíró először a gazdag ember pártjára állt.

3.  

4.  

Bf.: 5.  

9. Mi a véleményed a bíró viselkedéséről? Írd le! 2 p/ n n
 

 

 

10. Számozással állítsd sorba az eseményeket! 10 p/ nn nn

___ földre szórta ___ törvény elé vitte

___ nem adott ___ hazaporoszkált

___ leszakadt ___ zsákot mutatott

___ kölcsönkért ___ újrakezdte

Összesen: 49 p/ nnnn


