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Név: ___________________________                                    

________________________________ 

Osztály:_________________________ 

                                                                                           

Év végi felmérő a IV. osztályosok számára magyar nyelvből 
 
Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, majd oldd meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! 

Mazsola és Tádé egy-egy mákszár tövében ültek, és lesték, hogy a szélben ingadozó gubóból mikor 

pereg tátott szájukba a mák.  

 Manócska kiszólt a tökházból: 

– Mazsola, légy szíves, gyere, daráld meg a diót! Pitét akarok sütni. 

Mazsolának semmi kedve sem volt félbeszakítani a remek szórakozást. Nyűgösen szólt hát vissza: 

– Miért én? Menjen Tádé! 

– Nekem mindegy – mondta Manócska, aki temérdek dolga közepette nem akarta vitatkozással tölteni 

az időt. – Akkor jöjjön Tádé! 

– Miért én? – kérdezte Tádé, Mazsolát utánozva. – Menjen Mazsola! 

– Helyben vagyunk! – sóhajtott erre Manócska. – Szeretném tudni, Mazsola, mit szólsz te ehhez? 

– Mihez, Manócska? – kérdezte Mazsola szolgálatkész érdeklődéssel.  

– Ahhoz, hogy egyikőtök sem akarja megdarálni azt a kis diót… Pedig az nem is munka, inkább csak 

játék. 

– Ha játék, akkor Tádé is nyugodtan megdarálhatja! – röfögött Mazsola, eltüntetve hangjából a 

szolgálatkészségnek még a nyomát is.  

Tádé, a mindig oly szelíd és jámbor kis tengerimalac váratlanul megmakacsolta magát. 

– Tádé nem darál! – hajtogatta. – Mazsola darál.  

– Mazsola nem darál! – pattant föl Mazsola ingerülten. – Szeretném tudni, miért én daráljak?! 

– Miért én daráljak? – szajkózta Tádé.  

– Azért se darálok! – így Mazsola. 

– Azért se darálok! – mondta Tádé boldogan, hogy megint tanult valamit Mazsolától.  

Manócska fejcsóválva húzódott vissza a tökházba.  

– No, ebből nekem elegem van! – szólt ki az ablakon. – Megdarálom azt a kevéske diót magam. 

(Bálint Ágnes Mazsola és Tádé című meseregénye nyomán)
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1. Válaszolj teljes mondatban az alábbi kérdésekre!  
 

a. Kik a szövegrészlet szereplői?        3 pont 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b. Milyen házban laknak a történet szereplői?      4 pont 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c. Mihez van szükség a darált dióra?        5 pont 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

d. Miből derül ki, hogy Tádé a kisebb testvér?      8 pont 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Döntsd el, hogy az alábbi mondatok igazak-e vagy hamisak!     8 pont 

Így jelöld:   igaz =I   hamis = H 

a. Manócska arra kérte Mazsolát és Tádét, hogy daráljanak mákot. _________ 

b. Tádé ezúttal is szelíden és jámboran viselkedett. __________ 

c. Manócskának sok dolga volt. _____________ 

d. Manócska szerint a diódarálás nehéz munka. ___________ 

3. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó szavakkal a szöveg alapján!    10 pont 

a. _______________________________ szólt hát vissza. 

b. …röfögött Mazsola, ____________________________ hangjából a szolgálatkészségnek még a 

nyomát is. 
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c. Mazsolának semmi kedve sem volt ________________________________a remek szórakozást. 

d. Mazsola és Tádé egy-egy ____________________________ tövében ültek. 

e. Manócska fejcsóválva _____________________________ vissza a tökházba.  

4. Írj egy-egy rokon értelmű szót az alábbi kifejezések mellé!     10 pont 

a. lesték = ________________________________________________________ 

b. temérdek =______________________________________________________ 

c. váratlanul= ______________________________________________________ 

d. boldogan= _______________________________________________________ 

e. ingerülten = ______________________________________________________ 

 

5. A SZÉL és a NYOM szavaknak több jelentésük van. Foglald mondatba két különböző 
jelentésükben ezeket a szavakat!         12 pont 

Példa: NYÚL     Első mondat: A bokorban lapul egy nyúl. 

            Második mondat: Tádé a mákgubóhoz nyúl. 

a. SZÉL 

Első mondat: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Második mondat: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b. NYOM 

Első mondat: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Második mondat: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Írd meg a történet folytatását 5-6 mondatban!       20 pont 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Helyesírás, nyelvhelyesség: 10 pont 

Megjelenés: 10 pont 

Összesen: 100 pont 


