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Kérdések és feladatok 
 

1. A bíró döntése alapján keress „igazságos megoldást” arra az 
esetre, mely során a két legénynek 5, illetve 3 cipója volt, a vendég 
pedig, aki velük együtt fogyasztotta el a 8 kenyeret, 8 tallért adott 
távozásakor kettőjüknek. (A megoldást a feladatok végén találod 
meg.) Segítségül: három ember eszik nyolc cipót: a 3 és a 8 legki-
sebb közös többszörösét kell megtalálni először. 

 
2. Sorold fel a történet szereplőit! 
 
 
3. Milyen faluból indultak el a legények és hová igyekeztek? Indo-
kold meg, miért kellett az alföldre menniük, ha aratómunkásnak 
akartak állni? (Gondolj arra, hol teremnek a gabonafélék, és hol nem 
érnek be.) 
 
 
 
 
4. Mit jelent itt a „havas” szó? Milyen más értelemben használjuk 
ezt a szavunkat? Segítségül alább egy mondatot olvashatsz, mely-
ben mindkét értelemben megtalálod a szót: földrajzi névként, tehát 
főnévként és tulajdonságot jelző melléknévként is. Húzd alá egy vo-
nallal a főnevet és két vonallal a melléknevet, majd írd le a monda-
tot más szavakkal! 
 
A havasok havasak. 
 
5. Figyeld meg a fenti mondatban, hogy az azonos alakú szavak töb-
bes száma különbözik! Írd le ezt a mondatot egyes számban kifeje-
zett szavakkal!  
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6. A Havasok havasak mintájára írj egy-egy mondatot az okos, illet-
ve a páros szóval!  
 
 
 
7. A történetben két alkalommal is találkozhatsz az ácsolt szóval. 
Miből és milyen szerszámmal készülnek az ácsolt tárgyak?  
 
 
 
8. Hogyan nevezzük az ácsolás során lehulló anyagot? Ebben a szó-
ban is megtalálod az „ácsot”. A keresd a szót az alábbi műdal szö-
vegében! Társaiddal énekeljétek el a dalt!  
 

Kertek alatt faragnak az ácsok, 
Idehallszik a fejszecsapásuk. 
Eredj lányom, kérdezd meg az ácsot, 
Ad e csókért egy kötény forgácsot. 
 

Édesanyám huncutok az ácsok 
De drágáért adják a forgácsot 
Kilenc csókot adtam neki érte, 
Tizediket ráadásul kérte. 
 

9. Mire használták és mire használják ma is a fa faragásakor és a 
fűrészeléskor lehulló forgácsot? Segítségül: gondolj hő, élelmek, 
illetve bútorok előállítására.  
 
 
 
 
10. Keresd meg a történetben és írd le azt a 10 szót, melyek a fából 
készült tárgyat jelölnek! 
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11. Miről nevezetes a nyári Péter–Pál-nap? Milyen, a szántó-vető 
ember számára fontos munkát szoktak kezdeni ezen a napon? 
 
 
12. Hogyan fejezi ki a mesemondó azt, hogy közeledik a dél?  
 
 
 
13. Mit kellett „elverni” a legényeknek, és mit „oltott” a jövevény? 
Fejezd ki ezeket a kifejezéseket más szavakkal! 
 
 
 
 
14. A történetben pirossal szedett szavak helyett keress más, ro-
kon értelmű szavakat! Írd le páronként ezeket! Segítségül válogass 
a felsorolt szavak közül: vitatkozik, akar, jut, adta, tette, csillapí-
totta, eledel, takarmány, árnyékos, lustálkodik, kerítés, hegy, felhő, 
szegénység, kenyér, gyorsan, emelkedik, panaszos, dukál, hívják, ül, 
elmond, megfog.    
 
  
 
 
15. Figyeld meg, hogyan köszönti a legényeket az érkező, és hogyan 
válaszolnak a vándornak a legények! Írj le néhány más köszöntési 
módot – régebbieket és maiakat –, többek között olyant is, amellyel 
te köszöntenéd egy kirándulás alkalmával az idegeneket, akikkel az 
erdőben találkozol! 
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16. A Nem oda Buda! mondásunk eredetéről többet megtudhatsz, ha 
elolvasod a Honismeret rovatunkban Benedek Elek Toldi Miklós című 
írásának egy részletét. 
 
17. Olvasd el Arany János Toldi című elbeszélő költeményének első 
sorait: „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja, / Tikkadt szöcskenyá-
jak legelésznek rajta; Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben, 
Nincs tenyérnyi zöld hely nagy határ mezőben.” 
Milyen tájra (a havasok erdős vidékére, vagy az alföldi pusztákra) 
és milyen évszakra jellemzők ezek a sorok?  
 
 
18. Milyen fák alkotják a havasok magasabban fekvő erdőit?  
 
 
19. Hogyan nevezzük a leveleik formája alapján a fenyőfákat?  
 
 
20. Milyen gyűjtőnévvel illetik a leveleiket egész évben megtartó 
fákat? 
 
 
21. Mi a gyűjtőneve a leveleiket ősszel „elvesztő” fáknak? Segítsé-
gül: gondolj a fa összes levelének gyűjtőnevére! 
 
 
 

22. Összegyűjtöttünk néhány szólást az igazság szó kapcsán. Ol-
vasd el, és próbáld „megfejteni”, melyik, mit jelent! 
 
Első az igazság. 
 
Nem kell ott bizonyság, hol maga szól az igazság. 
 
Úton igazság, otthon barátság. 


