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2001. február 7. 
FELVÉTELI FELADATOK 

4. osztályosok számára 

A-3 változat 

 

Név: ……………………………………………………….. 

Születési év: ……  hó: ………  nap: …… 

 

 

Kedves Felvételiző! 

 Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra 

szánt 45 perces idő megtartására, munkád rendezett külalakjára és a helyesírásra. 

Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan igazodsz el a szövegekben, érted-e, amit olvasol, 

tudsz-e egyszerű kérdésekre értelmes, kerek válaszokat adni. Biztosan szívesen 

alkotsz te is mondatokat, s oldasz meg érdekes feladatokat.  

Jó munkát, sok sikert kívánunk! 
 

 

Olvasd el figyelmesen A terhes szekér meg a hatlovas hintó című népmondát, aztán oldd 

meg a feladatokat! 

 

 

 Mátyás király, amikor már nagy király volt, városról falura vándorolt, hogy a maga 

szemével lásson, a maga fülével halljon. 

 Egyszer a vándorlásban elfáradt az országúton, felkéredzkedett egy szegény paraszt 

szekerére. A szekéren a búzáját vitte őrletni a szegény parasztember. Felvette jó szívvel a 

vándort. 

 Megy a szekér csendesen. Egyszer csak szemben közeledik egy hatlovas, fényes hintó, 

abban ül egy büszke báró. 

 A kocsis rákiált a szegény parasztra. 

- Térj ki, paraszt! 

De a rongyos vándor, aki a zsákon kucorgott, azt mondta a parasztnak. 

- Ne térjen ki, atyámfia! 

El is vette a gyeplőt a szegény paraszttól, megállította a szekeret, hogy a paraszt ne 

térhessen ki. 

- Mi lesz, hé, nem hallod, hogy térj ki? – már a kocsis emeli az ostort, hogy a nyaka 

közé suhint a parasztnak. 

Hanem a vándor leugrik a szekérről, a báró elé áll, kigombolkozik. Hát a báró majd 

leesett az ülésről. Ott volt előtte aranyos ruhában Mátyás király. 

- Először megparancsolom, fogjatok ki két lovat, fogjátok a szegény ember két rossz 

gebéje elé. Elbírja négy ló is ezt a hintót. 

A bárónak is le kellett szállni, segíteni a paraszt szekere elé fogni a két gyönyörű 

paripát. 

- Most pedig vissza a hintóra! Az parancsolom, hogy a hintó térjen ki, mert üres 

szekérnek kell a terhes szekér elől kitérni! 

Akkor lett törvény, hogy üres szekér tér ki a terhes szekér elől. 
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1. Hol játszódik a történet? ______________________________________________ 

 

2. Mikor történhetett az esemény? 

  _____________________________________________________________________ 

 

3. a/ Sorold fel a szereplőket a mondában megnevezett tulajdonságukkal együtt! 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

  _________________________________ 

 

    b/ Hány szereplője van a történetnek? Válaszolj a kérdésre egy mondattal! 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

4. Keresd ki az alábbi tulajdonságok közül azt a kettőt-kettőt, amelyik az adott szereplőt  

  a legjobban jellemzi! A tulajdonság előtt álló számmal válaszolj! 

      1. szerény, 2. büszke, 3. gazdag, 4. durva, 5. rongyos, 6. szívtelen, 7. csendes 

 a/    a bárót: 

  b/   a kocsist: 

 

5. Ki parancsol kinek? 

a/  _________________________________ 

b/  _________________________________ 

c/  _________________________________ 

d/  _________________________________ 

 

6. A monda lényeges jellemzője az ellentét. A megadott példa alapján keresd ki és írd le a 

szövegben lévő ellentétpárokat!  

  gyönyörű paripa  rossz gebe 

  ________________________________ 

  ________________________________ 
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  ________________________________ 

  ________________________________ 

 

7. Hogyan mondanád másképp? Húzd alá a jó választ! 

a/ térj ki: húzódj hátrább, adj utat, menj előbbre 

b/ terhes szekér: döcögő, megrakott, nyikorgó 

c/ parancsolom:  mondom, követelem, elvárom 

 

8. Ki csinálja? 

suhint: ___________________________ 

 

 

9.a/ Milyen döntésre jutott Mátyás a történtek után? A szövegből vett idézettel válaszolj! 

  _____________________________________________________________________ 

 

   b/ Fogalmazd meg a mese tanulságát a saját szavaiddal! 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

10.       A következő szavakból állíts össze egy Mátyásra vonatkozó közmondást! 

             az, igazság, király, Mátyás, meghalt, oda 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A további feladatok már nem a szövegre vonatkoznak. 

 

11. Ismerd fel a szabályt, és folytasd a megkezdett sort! Még négy szót írj! 

megy, gyerek, kér, róka,_______________________________________ 

 

12.   Alkoss mondatpárokat úgy, hogy a megadott szavak az egyes mondatokban 

különböző jelentésben szerepeljenek! 

 megint :  1._________________________________________________ 

       2._________________________________________________ 

 karóra:    1._________________________________________________ 

       2._________________________________________________ 
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13.  Alkoss csoportokat az alábbi szavakból a jelentésük alapján! Nevezd meg azt a három 

tágabb fogalmat is, amelyhez tartoznak! 

 -  banán, úszás, szél, birkózás, eső, szilva, harmat, futás, eper 

 

 

 

  

   

   

   

 

 

14.  Keresd meg a párokat, és a számok mellé írd be a megfelelő betűjelet! Minden szó 

egyszer szerepelhet. 

 

1. író a holló 1.  

2. tavasz b tinta 2.  

3. falatozik c idő 3.  

4. hattyú d kikelet 4.  

5. óra e vad 5.  

6. ajtó f tetszetős 6.  

7. jámbor g regény 7.  

8. toll h eső 8.  

9. szemrevaló i kilincs 9.  

10. felhő j eszeget 10.  

 

15.  Hány értelmes szó bújt el a MOSONMAGYARÓVÁR helységnévben? Írd le az összes 

lehetséges esetet, de a betűk sorrendjét nem változtathatod meg. 

 

      _____________________________________________________________ 

      _____________________________________________________________ 
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16. Alakítsd az alábbi párbeszédet folyamatos szöveggé! 

 

– Könyörülj rajtam, ponty, zaklat a feleségem! – kérlelte az öreg halász. 

– Mit kíván megint? 

– Hogy gazdagok legyünk. 

– Menj haza, és kérésed teljesítem – szólt a ponty. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

17. Alakítsd az alábbi közlést párbeszéddé! 

 

Zsófi az üzletben jó minőségű zsírkrétát szeretne vásárolni. Az eladó segít a 

választásban. A kislány elégedetten elköszön. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


