
A világ összes kincse
Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez 
kapcsolódóan találtok feladványokat. A kötetet Rofusz Kinga illusztrálta, és a 
Csimota Kiadó adta ki 2012-ben.

Épp elszunyókált volna bánatában, mikor Rézcsôrû megingott alatta, és 
zuhanni kezdtek. Micó kinyitotta a szemét, de rögtön be is csukta: annyira 
elkápráztatta valami éles fény. Majdnem leszédült Rézcsôrû hátáról, de a 
madár végül visszanyerte az egyensúlyát, és óvatosan tapogatózva földet 
ért. Micó a tenyerével próbálta eltakarni a szemét, mert alig látott valamit 
a zuhogó fényárban. Rézcsôrû a szárnyát használta ellenzônek, amögül 
igyekezett meglesni, vajon mi vakíthat ilyen szörnyû erôsen. Egy alak 
közeledett feléjük. Mikor odaért, meglepve látták, akkora napszemüveget 
visel, hogy alig látszik ki alóla az arca. A napszemüveges jól megnézte 
ôket, aztán egy szó nélkül továbbindult.
– Hé, egy pillanat – próbálta megállítani Micó.
– Ti tudtok beszélni? – fordult vissza csodálkozva a napszemü veges.

Név, osztály: . ...................................................................................................................
  Visszaküldési határidô:  2013. március 11.

2. OSZTÁLY/3   –   (2012–2013)



– Persze hogy tudunk – mordult rá Rézcsôrû. – Miféle mese lenne ez, ha 
még beszélni sem tudnánk?
– Nem gondoltam volna, hogy léteznek értelmes lények ezen a világon 
napszemüveg nélkül – hitetlenkedett a férfi.
– Miért ne léteznének? – kérdezte sértetten Micó.
– Na, hallod, ki az a bolond, aki nem hord napszemüveget, hogy 
megvédje a szeme világát ebben a vakító fényben? – mutatott körbe.
– Például, akinek nincs – mondta Micó, de aztán eszébe jutott, talán azért 
ettôl a pökhendi alaktól is megtudhat valami fontosat. – Bocsáss meg, 
tudnál nekünk segíteni? Elkóborolt kincsek után kutatunk. Láttál erre ilyes-
miket?
– Tudtam, hogy valami titok rejlik amögött, hogy erre jártok mindenféle 
védôfelszerelés nélkül – bólogatott fontoskodva a napszemüveges. – Na, 
ide hallgassatok, elárulok valamit, de csak azért, mert nagyon kedvesnek 
tûntök, különösen ez a furcsa madár a mûanyag csôrével.
– Réz – mondta Rézcsôrû. – A csôröm valódi, nagytisztaságú sárgaréz. 
Nem hordok semmi mûanyagot, allergiás vagyok a mûszálra.
– Réz – ismételte a napszemüveges. – Értem. Na, mindegy, akkor is elmondom. 
Szóval lenne itt egy kincs, bár sokan tagadják, én azonban tudom, hogy 
létezik. Még soha nem láttam, de biztos vagyok benne, hogy van.
– Nagyszerû! – ragyogott fel Micó arca, aki kezdett magához térni a 
fényverésben. 
– Mi az a kincs, és hol találjuk? Mert lassan besötétedik, és azt hiszem, 
sietnünk kellene.
– Itt sosem sötétedik be – válaszolta a napszemüveges. – És éppen ez az! 
Ez volna a mi kincsünk: a sötétség.
– Azt akarod mondani, hogy még sohasem láttál sötétet? – hitetlenkedett 
Rézcsôrû, aki még mindig meg volt sértôdve a csôrére tett megjegyzés 
miatt.
– Sajnos, soha – sóhajtott a napszemüveges. – Pedig már olyan sokszor 
elképzeltem, biztosan gyönyörû lehet.
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1.  Sorold fel a szövegrészlet szereplőit!

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

2.  Miért hívják a madarat Rézcsőrűnek? Karikázd be a helyes válasz 
betűjelét!

A. Mert a műanyag csőre úgy nézett ki, mintha rézből lett volna.

B. Mert valódi sárgaréz csőre volt.

C. Mert egy rezesbandában játszott.

D. Mert rézfán szokott fütyülni.

3.  Melyik mondatot ki mondta? Kösd össze!

A.
Miféle mese lenne ez, ha még  
beszélni sem tudnánk?

1. Micó

B. Elkóborolt kincsek után kutatunk. 2. napszemüveges férfi

C. Itt sosem sötétedik be. 3. Rézcsőrű

4.   Húzd alá azt az eseményt, ami legelőször történt!

A. Micó és Rézcsőrű találkozik a napszemüveges férfival.

B. A napszemüveges férfi elárulja Micóéknak a titkot.

C. Rézcsőrű és Micó zuhanni kezdenek.



5.  Húzd alá az igaz állítást!

A.
A napszemüveges férfi biztos abban, hogy létezik a sötétség, mert már 
megtapasztalta.

B.
A napszemüveges férfi kételkedik abban, hogy létezik sötétség, hisz  
még sosem látta.

C.
A napszemüveges férfi hisz benne, hogy létezik a sötétség, bár még  
sosem látta.

6.   Kösd össze a szópárokat!

A. zuhogó lények

B. szeme fényár

C. értelmes világa

7.   Fejtsd meg a keresztrejtvényt! Ha ügyesen írod be a szavakat, a végén 
megtudhatod, hol lakik valójában Micó. (Segítségül néhány betűt beírtunk.)

1. N

2. V Ó

3.

4. Ö

5. P D

6. E K B

7. L

8. Ű

1.  Ezt viselte a férfi az erős fény ellen.
2.  Ilyen volt a fény.
3.  Ezt a testrészt kell legjobban védeni az erős fény ellen.
4.  Ez számított a legnagyobb kincsnek ezen a vidéken.
5.  Beképzelt más szóval. Micó ilyennek gondolta a férfit.
6.  Ilyen kincseket keresett Micó és Rézcsőrű.
7.  Kellemetlen betegség. Ez volt Rézcsőrű a műanyagra.
8.  A férfi azt hitte, ilyen anyagból van Rézcsőrű csőre.



8.   Melyik az az egy szó, ami mind a négy helyre beírva új, értelmes 
szavakat, szóösszetételeket ad?

A.  kereső

B.  es sziget

C.  tár

D.  es láda

9.   Ebben az országban a sötétség számított nagy kincsnek. Mit gondolsz, 
az alábbi helyeken mi számítana annak?

A. Az ország, ahol minden szürke, ott nagy kincs lehet a  …..............................……. 

B. Az ország, ahol mindig sötét van, ott nagy kincs lehet a   …..........................……. 

C. Az ország, ahol mindig hideg van, ott nagy kincs lehet a  ….........................……. 

D. Az ország, ahol mindenki sír, ott nagy kincs lehet a   …..................................……. 

10.   A te számodra mi lenne a legnagyobb kincs? És miért? Írd le pár 
mondatban!

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

A következő feladatokat a Grimm testvérek A róka meg a macska című meséjéhez kapcso-
lódóan állítottuk össze. A mesét megtalálhatjátok a Grimm-mesegyűjteményekben. 

1.   Fejezd be a vázlatot! Még legalább két vázlatpontot írj!

A. A macska találkozik az erdőben a rókával.

B. A macska elmondja a rókának, hogy ő csak egyetlen dologhoz ért: hogyan 
mentse az irháját a kutyák elől.

C. A róka azt állítja, ő legalább százféle dologhoz ért.

D. ........................................................................................................................................

E. ........................................................................................................................................



2.   Melyik szólás illik az egyik szereplőhöz? Húzd alá a helyes választ!

A. Fennhordja az orrát. 

B. Felhúzza az orrát.

Melyik szereplőre igaz?  ………...............................................................................…..

3.   Magyarázd meg mindkét szólás jelentését!

A:  ………......................................................................................................................…..

B:  ……….......................................................................................................................…..

4.   Tedd be a szavakat a megfelelő helyre!

macska               róka

A.  Ravasz, mint a  ……….......................................

B.   ………....................................... -egér játékot játszik vele.

C. Talpra esik, mint a  ……….......................................

D.  ……….................................. fogta csuka, csuka fogta ………..................................

5.   Neked melyik a kedvenc állatod? Rajzold le!  
(A külön lapra írd rá a neved, az osztályod és az iskolád nevét!) 
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