
Ir
o
d
a
lo

m
 5

.  2
. fo

r
d
u
ló

2
0
1
3
–
2
0
1
4
.

Kedves Klubtársam!

Lám, máris elérkeztünk a Bendegúz verseny második fordulójához.
Az 1. forduló helyes megoldásait a magyarázatokkal együtt a 3. forduló-

ban írom meg neked.

Jakab meg az apja

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy ember, annak volt egy fia,
Jakabnak hívták.

Egyszer az apja kiküldte Jakabot, hogy arassa le a zabot. De Jakab nem
aratta le a zabot. Akkor az apja kiküldte a botot, hogy verje meg Jakabot,
mert nem aratta le a zabot. De a bot nem verte meg Jakabot, hát kiküldte
az apja a tüzet, hogy égesse meg a botot, mert nem verte meg Jakabot. De
a tûz nem égette meg a botot. Akkor kiküldte az apja a vizet, hogy oltsa
el a tüzet, mert nem égette el a botot. A víz nem oltotta el a tüzet.
Kiküldte a bikát, hogy igya meg a vizet, mert nem oltja el a tüzet. A bika
nem itta meg a vizet. Kiküldte a mészárost, hogy vágja le a bikát, mert



nem issza meg a vizet. A mészáros nem vágta le a bikát. Akkor kiküldte
az egeret, hogy rágja el a mészáros gatyamadzagját, mert nem vágta le a
bikát. Az egér nem rágta el a mészáros gatyamadzagját, hát kiküldte a
macskát, hogy fogja meg az egeret, mert nem rágta el a mészáros gatya-
madzagját.

A macska kiment, megfogta az egeret, az egér elrágta a mészáros
gatyamadzagját, a mészáros levágta a bikát, a bika megitta a vizet, a víz
eloltotta a tüzet, a tûz megégette a botot, a bot megverte Jakabot, Jakab
meg learatta a zabot.

Ebben a feladatsorban a fenti mesével és annak szerzõjével foglalkozunk.

1. Felismered a szerzõt? Ha nem, adunk egy kis segítséget. Pótold
a hiányzó mássalhangzókat! Mikor keletkezett a mese?

_i_ _ _   _ _e_ _õ,  e_   _é_ _e_e!

A. A XIX. században. B. Nem tudjuk pontosan.
C. A XVII. században. D. A XVI. században.

2. Minek nevezzük az ehhez hasonló meséket? Válaszd ki a hozzá-
juk kapcsolódó rajzot!

A. B. C. D.

3. Melyik ismert mesei eszközre találsz példát a szövegben?

A. mesekezdésre B. mesezárásra
C. meseszámokra D. csodás lény

4. Hányszor kellett Jakab apjának intézkednie, hogy a zabot végre
learassák?

A. egyszer B. négyszer C. nyolcszor D. tizenhatszor

5. Melyik mesei macskára hasonlít tettrekészségben a fenti szöveg
macskája?

A. A rest macskára. B. Garfieldra.
C. Szerénkére. D. A csizmás kandúrra.

6. A mesében sokszor szerepel a nem szó. Milyennek mutatja ez a
mese szereplõit? (Többszörös választás!)

A. hisztisnek B. lustának C. engedetlennek D. betegnek

7. Most, hogy azonosítottad a mûfajt, ki tudod választani a meg-
felelõ idézeteket is. Melyik nem származhat ilyen mûbõl? 

A. Kecske nem ment kórót rágni, a kóró mégse ringatta a kismadarat.
B. bárány hátán a leány, leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony
C. tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készí-

tett koszorút
D. Mentek aztán, mendegéltek, egyszer rájok esteledett. Ott volt egy

kis ház.

8. Fejtsd meg a betûrejtvényt! Melyik szereplõre igaz a megfejtés-
ben szereplõ szó?

T A. Jakabra B. az egérre
A C. a bikára D. a mészárosra

9. Tedd sorrendbe a szótagokat! Melyik szereplõnek múlt volna az
élete azon, hogy megfogadja a kapott közmondás tanácsát?

TE   MA   NE   LASZD   A   MEG   HA   NAP   MIT   HETSZ   RTE   MA   NE   LASZD   A   MEG   HA   NAP   MIT   HETSZ   RA   HOLA   HOL

A. a macskának    B. a bikának    C. a mészárosnak    D. Jakabnak

10. Vajon miért az a mese címe, hogy Jakab meg az apja?

A. Õk a legokosabb szereplõk.
B. Az a lényeg, hogy melyikük akarata érvényesül.
C. Õk nyernek a végén.
D. Õk ketten ellenségek.

11. Keresd a kakukktojást!
(Kulcsszavak: valószerûség, küldés.)

A. víz B. tûz
C. bot D. mészáros

12. Tedd sorrendbe az eseményeket!

a. gatyamadzag elrágása
b. víz megivása
c. bika levágása

Mi az eredmény, és mi a baj az eredménnyel?

A. abc – Logikai hiba van a mesében.
B. acb – Semmi baj nincs ezzel.
C. acb – Logikai hiba van a mesében.
D. abc – Semmi baj nincs ezzel.
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