
Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 

A 3. évfolyam tanulóinak teljesítmény mérése szövegértő olvasásból 

2017/18. tanév 

                                                                Jóváhagyta: Virágné Katona Zsuzsanna 

 
___________________________________________________ 

Név, osztály 
 

A vizeskorsóban lakó fiú 

Egyszer régen egy szép indián leány a forráshoz ment vízért, és a forrás mellett agyagkorsót talált. 

Szép korsó volt, megtetszett a leánynak, kérdezgette ettől-attól, hogy kié lehet, de senki sem 

tudta.  Ekkor a leány felkapta és hazavitte. Letette a bejárat mellé a korsót, de mennyire 

elcsodálkoztak mindannyian, amikor a korsó megszólalt:  

– Éhes vagyok, adjatok enni! Nem tudták, honnan jön a hang, de a korsó folytatta a beszédet:  

– Én a korsóban lakó kisfiú vagyok, és adjatok ennem, mert éhes vagyok.  

Ételt és italt öntöttek a korsó szájába, a kisfiú pedig elbeszélgetett velük. Elhatározták, hogy a lány 

örökbe fogadja a korsóban lakó fiúcskát. A fiúcska nőtt, növekedett a korsóval együtt, nem volt se 

keze, se lába, igen kedvesen beszélt, de a lány is, meg a szülei is nagyon megszerették. Az indián 

gyerekek gyakran tértek be a házba, hogy elbeszélgessenek a korsóban lakó fiúval. De a leány, aki 

örökbe fogadta, sokszor sírt éjszaka, hogy ilyen különös gyermeke van. Amikor leesett a hó, az 

indián férfiak elmentek vadászni. Így szólt a korsócska: 

 – Nagyapám, vigyél engem a vadászatra. 

 – Ó, szegény unokám – mondotta az öregapó –, hogy akarnál vadászni, hiszen se karod, se lábad? 

De a korsócska addig rimánkodott, amíg az öregember elvitte magával az erdőbe. Egy domb 

tetején állva meglátták a hóban a nyúl nyomát. Az öreg egyik irányba indult a nyúl után, a korsó 

pedig a másik irányba gurult. Ahogy gurult, gurult lefelé a domboldalról, nekiütközött egy 

sziklának. Széttört a korsó, és egy szép indián fiúcska bújt ki belőle. Örült, hogy megszabadult 

agyagbörtönéből. Színes kerek gyöngyök díszítették a nyakát, fülbevalói türkizből valók, lábán 

finom mokaszin, ruhája pedig szarvasbőrből készült. Még naplemente előtt négy nyulat fogott, 

mert gyorsabban futott a leggyorsabb nyúlnál. A nagyapó ott várt rá a domb alján, de nem 

ismerte meg. Megkérdezte a fiúcskától: 

 – Nem láttad valahol az unokámat? 

 – Én vagyok az unokád. – Ó, te nem lehetsz az unokám, hisz az én unokám korsócska, nincsen se 

keze, se lába. Akkor a fiú így felelt: 

 – Én vagyok a te unokád. Ma reggel te hoztál ide. Amint gurultam a dombon, nekiütköztem egy 

sziklának, eltört az agyagkorsó, és én kibújtam belőle. Én éltem mostanáig a korsóban, hidd el. 

Nagyon megörült ennek az öregapó, és boldogan tért haza a fiúval.                

  indián mese (részlet) 

1. Írd le a következő szavak két-két rokon értelmű megfelelőjét!                                             4p- 

rimánkodott: ___________________________________________________________________ 

sír: ___________________________________________________________________________ 



2. Húzd alá, milyen volt a történet szerint!                                                                                     8p-                                                                            

– az indián lány: szép, kedves, okos, jószívű, bölcs, szorgalmas 

– az indián fiú: kíváncsi, szép, oktondi, gyors, kétségbeesett, barátságos 

3. Döntsd el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!                                                                       7p  

 Az indián lány a forrás mellett talált egy korsót.  

 A korsóban egy kisfiú lakott.  

 A korsó lakója inni kért.  

 A korsó együtt nőtt a kisfiúval.  

 A korsóban lakó kisfiút a nagyapja vitte el vadászni.  

 A vadászok szarvasokat kezdtek üldözni.  

 Az összetört korsóból egy nyúl ugrott ki.  

4. Írd a vonalakra a mese helyszíneit! Kösd az eseményeket a megfelelő helyszínhez!             8p- 

 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Széttört a korsó. 

Az indián lány egy korsót talál.  

Az emberek beszélgetnek a korsóban lakó 

fiúval. 

A lány sírt, hogy milyen különös gyereke van. 

Nyulak lábnyomait látják.  

5. Számozással állítsd sorrendbe az eseményeket!                                                                            3p- 

……  A korsó összetörik, és kibújik belőle a fiú.     ……..A korsó együtt növekszik a benne lakó fiúval. 

……  Nagyapa egy fiúval tér haza.                             ……..Egy lány egy korsót talál a forrás mellett. 

……   A lány hazaviszi a korsót.                                 ………A korsóban lakó fiút vadászatra viszik. 

 

6. Fejezd be a mondatokat!                                                                                                                    6p- 

A lány, aki hazavitte a korsót, sokat sírt, mert__________________________________________. 

A korsóban lakó fiú rimánkodott a nagyapjának, ezért 

_______________________________________________________________________________. 

A korsó a vadászaton széttört, mert 

______________________________________________________________________________. 

7. Húzd át a szövegben a hibás szavakat, kifejezéseket! Írd felé a helyes szavakat!          10p-      

Az összetört korsóból egy szép kínai fiúcska bújt elő. A nyakát átlátszó, ovális gyöngyök 

díszítették.  

Fülbevalói zafírból voltak. Lábán finom mokaszint viselt. A ruhája báránybőrből készült. 

 

Összesen: 46 pont-  



Javítókulcs 

1. rimánkodott: könyörgött, kérlelte, esdekelt, esedezett 

 sír: zokogott, rítt, pityergett 

2. – az indián lány: szép, kedves, okos, jószívű, bölcs, szorgalmas –  

az indián fiú: kíváncsi, szép, oktondi, gyors, kétségbeesett, barátságos 

3. Az indián lány a forrás mellett talált egy korsót. I  

A korsóban egy kisfiú lakott. I  

A korsó lakója inni kért. H  

A korsó együtt nőtt a kisfiúval. I  

A korsóban lakó kisfiút a nagyapja vitte el vadászni. I  

A vadászok szarvasokat kezdtek üldözni. H  

Az összetört korsóból egy nyúl ugrott ki. H 

4.  

 

a forrásnál  

 

az indiánok házában 

 

az erdőben  

 

 

 Széttört a korsó. 

Az indián lány egy korsót talál.  

Az emberek beszélgetnek a korsóban lakó 

fiúval. 

A lány sírt, hogy milyen különös gyereke 

van. 

Nyulak lábnyomait látják. 

5.   5. A korsó összetörik, és kibújik belőle a fiú.  

      3. A korsó együtt növekszik a benne lakó fiúval.  

      6. Nagyapa egy fiúval tér haza.  

      1. Egy lány egy korsót talál a forrás mellett.  

      2. A lány hazaviszi a korsót.  

      4. A korsóban lakó fiút vadászatra viszik.  

6. A lány, aki hazavitte a korsót, sokat sírt, mert sajnálta, hogy ilyen különös gyermeke van. A 

korsóban lakó fiú rimánkodott a nagyapjának, ezért elvitte magával a vadászatra. A korsó a 

vadászaton széttört, mert nekiütközött egy sziklának. 



7. Az összetört korsóból egy szép kínai fiúcska bújt elő. A nyakát átlátszó, ovális gyöngyök 

díszítették. Fülbevalói zafírból voltak. Lábán finom mokaszint viselt. A ruhája báránybőrből 

készült. 

kínai- indián,  átlátszó-színes, ovális- kerek,  zafír- türkiz, báránybőr- szarvasbőr 


