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Kedves Versenyző! 

Szeretettel köszöntelek az első fordulónál! Figyelmesen olvass el minden feladatot és 

szöveget! Igyekezz a szöveghűségre a válaszaidnál!  Sok sikert!☺ 

Mátyás szekrénye 
 

     Volt Mátyás királynak egy udvari bolondja, aki nem is lehetett olyan bolond, mert 

nagyon ötletesen vágta ki magát a kutyaszorítóból, amelybe lopás miatt került. Már 

többször elcsent hol ezt, hol azt, míg végül rajtavesztett egy ezüstserlegen. Észrevették 

az eltűnését, és jelentették a királynak. Márkus éppen hazaérkezett az erdőből, ahol 

elrejtette a serleget, amikor Mátyás magához inti, és kérdőre vonja, ő volt-e a tolvaj, 

aki ellopta az ezüstserleget. Márkus nem jött zavarba, hanem azt felelte: 

- Nem loptam el, csak elrejtettem a szekrénybe. 

A király készpénznek vette, s ráparancsolt, hogy tüstént hozza elő. Márkus azonban 

azzal érvelt, hogy képtelen a szekrényt idehozni, márpedig csak úgy adja elő, ha 

idehozzák a szekrényt, amelybe elrejtette. 

- De olyan erős legény nem akad, még Kinizsi Pál uram se – hetvenkedett Márkus. 

Kinizsi, aki hallotta a bolond beszédét, vállalkozott arra, hogy előhozza a szekrényt, 

vagy ha nem lesz rá képes, akkor a serleg a bolondé marad, s a király elengedi a 

büntetését is. 

   Erre nagy ünnepélyességgel kivonul a társaság a bolond vezetésével a közeli hegyre, 

ott Márkus körbemutatott a kezével, s azt mondta: 

- Ezt itt az én szekrényem.  

Odamegy egy nagy kőhöz, előveszi a serleget, meg egyéb lopott holmikat is. A 

fogadást megnyerte, hiszen a hegyet, Márkus „szekrényét” még a nagyerejű Kinizsi 

Pál se mozdíthatta meg.  

   Mátyás jót nevetett a bolond tréfáján, és állta a fogadást: Márkusé lett a serleg, ettől 

kezdve hívják a hegyet Márkus szekrényének. 

 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét! 

1. Ki vagy mi nem tűnt el a történet elején? 

a) Az ezüstserleg 

b) A szekrény 

c) A bolond 

d) A király 



 

 

 

2. Miféle tulajdonságok derültek ki a szereplőkről?  

a) Márkus gyorsasága és Kinizsi ereje. 

b) Márkus leleményessége és Kinizsi esze. 

c) Márkus esze és Kinizsi ereje. 

d) Márkus ereje és Kinizsi bátorsága. 

 

3. Mi nem volt Márkus szekrénye? 

a) Egy bútor. 

b) Egy fa. 

c) Egy bánya.  

d) Egy hegy. 

 

4. Milyen kutyaszorítóba került Márkus?  

a) A társaság szorosan körbefogta. 

b) Kinizsivel kellett fogadást kötnie. 

c) Mátyás megsejtette, hogy Márkus a tolvaj. 

d) Kutyákkal kísérték a hegyre. 

 

5. Mi történt volna, ha Kinizsi elbírja a szekrényt? 

a) Márkust megbüntették volna. 

b) Márkus csak a serleget tarthatta volna meg. 

c) Márkus csak egy erdőt kapott volna. 

d) Márkusról kiderült volna, hogy gyenge. 

 

6. Milyen a szöveg hangulata? 

a) Vidám 

b) Komor. 

c) Ijesztő. 

d) Szomorú. 10/ 

 

7. Írd le, hogy olvastad a mesében! 5/ 

 

elhitte: 

 

 
 
 

 



 

 

 

bajból:  

 

 

ráfizetett: 

 

 

dicsekedett: 

 

 

nem tudja: 

 

 

 

8. Keresd a párját! 

Írd a szólás első része után a befejezésének a számát!     6/ 

a) Bottal üthetik_____                                                      1. jót várj! 

b) Addig jár a korsó a kútra____                                      2. mégis megbotlik. 

c) Hazug embert előbb utolérik_____                              3. a nyomát. 

d) Jó tett helyébe______                                                   4. mint a sánta kutyát. 

e) A lónak négy lába van______                                      5. amíg el nem törik. 

 

9. Karikázd be annak a szólásnak a betűjelét, amelyik a meséhez kapcsolódik! 

 

10.  Állítsd időrendi sorrendbe a történéseket a szöveg szerint!   5/ 

 

 vállalkozott 

 

 hazaérkezett 

 

 elrejtette 

 

hetvenkedett 

 

észrevették 

 

11.  Húzd alá a szövegben a kérdésekre a válaszokat! 5/ 

kék színnel: Mi volt Márkus szekrénye? 

barna színnel: Hol rejtette el Márkus a serleget? 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 

 

2. FELADAT 

 

Csoóri Sándor: Macskapiac 

 

Macskát veszek, macskát adok 

macskapéci lakos vagyok- 

Tíz az ára, 

húsz az ára, 

ne költsetek vasmacskára! 

 

Van szelíd és van vad is, 

egerésző bajnok is- 

Tíz az ára, 

húsz az ára, 

ne költsetek vasmacskára! 

 

Egy vak tehén százszor annyi, 

holott nem tud dorombolni- 

Tíz az ára, 

húsz az ára, 

ne költsetek vasmacskára! 

 

Gyerünk amíg olcsón adom, 

s ülve el nem macskásodom- 

Tíz az ára, 

húsz az ára, 

ne költsetek vasmacskára! 

 

1. Keretezd be a szövegben, ki az, aki a macskákat kínálja! 2/ 

 

2. Írd ki azt a szót, ami macska ugyan, de nem cica! 1/ 

 

 
 
 

 
 

3. Írd ki a számokat versből! 3/ 

 

 
 
 

 
 

 

 

4. Milyenek a macskák a versben? Karikázd be kékkel a szavakat!    8/ 

 

 

szelídek, kedvesek, dorombolóak, vadak, egerésző bajnokok, olcsóak, drágák, szépek 
 


