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A favágó és a vízitündér 

Lev Tolsztoj 

 

 Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Annyi gyermekük volt, mint 

az égen a csillag, még eggyel-kettővel több. Az ember favágással kereste meg a mindennapi 

betévő falatot. De sokszor bizony alig volt amit az asztalra tenni. 

 Egy alkalommal, amikor késő este hazafelé ballagott a sötétben, egy folyón kellett 

átkelnie. Keskeny volt a palló, át kellett szállítani rajta a rakományt és hogy, hogy nem, a favágó 

beleejtette fejszéjét a folyóba. Bánatában sírva fakadt. Amint ott üldögélt, egy vízitündér 

meghallotta a sírást. Megsajnálta a favágót. Felhozott a folyóból egy aranyfejszét, és 

megkérdezte: 

 – Ez a te fejszéd? 

 – Nem, nem az enyém! – válaszolt a favágó. 

 A vízitündér erre egy ezüstfejszét hozott fel. 

 – Ez sem az enyém! – ismételte a favágó. 

 Erre a vízitündér felhozta az igazit. 

 – Ez már az én fejszém, szólt a favágó! 

 A vízitündér neki ajándékozta mind a három fejszét, mert őszinte volt. 

 Lakott a favágó szomszédjában egy másik favágó. Nem volt neki se gondja, se gyermeke, 

de kapzsisága nem ismert határt. A szegény favágó megmutatta neki a fejszéket, és elmesélte, 

hogyan járt. Erre a második favágó elhatározta, hogy ugyanúgy tesz. Lement a folyóhoz, 

szántszándékkal beleejtette a fejszéjét a vízbe, s ő is elsírta magát. A vízitündér megjelent az 

aranyfejszével, s ezt kérdezte: 

 – Tied ez a fejsze? 

 – Az enyém, enyém! – kiáltotta örömmel a favágó. 

 A vízitündér azonban nem adta oda az aranyfejszét, sőt még a sajátját sem adta oda, mert 

hazudott. 

 

 
 

Olvasd el a szöveget, majd oldd meg a feladatokat! 
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a) A vízitündér 

b) A favágó szerencséje 

c) A favágó és a vízitündér 

d) Az aranyfejsze 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

a) Mert szegény volt. 

b) Mert fáradt volt. 

c) Mert elejtette a fejszéjét. 

d) Mert becsületes volt. 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

1. Mi a mese címe? 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

2. Miért ajándékozta meg a vízitündér a favágót? 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

1.  

2.  

3.  

3. Írd ki a szövegből azt a mondatot, amelyből megtudod, hogyan jutalmazta meg 

a favágót a vízitündér! 



 

 

Model de test 2 – Citit (școli cu predare în limbile minorităților naționale) 

EN II – 2014  Pagina 5 din 7 

 

a) Mert az első favágónak adta. 

b) Mert ő szántszándékkal ejtette bele a fejszéjét a folyóba. 

c) Mert a favágónak a saját fejszéje kellett. 

d) Mert nem ejtette bele a folyóba a fejszéjét. 

Nu se completează de către elev 
COD 

 
 

a) A vízitündér bátor megjelent az aranyfejszével. 

b) A második favágó is bedobta a fejszéjét a vízbe. 

c) A vízitündér három fejszét ajánlott a favágónak. 

d) A szegény favágó beleejtette a fejszéjét a folyóba. 

Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

a) hazug 

b) bűbájos 

c) szomorú 

d) segítőkész 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

5. Melyik mondat tartalmaz fölösleges információt? 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

4. Miért nem adta oda a vízitündér az aranyfejszét a második favágónak? 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

5.  

6.  

4.  

6. Milyen volt a vízitündér a mesében? 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 
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felelt  – ___________________________ 

akarattal – ___________________________ 

 
Nu se completează de către elev 

COD 
 

 

a) Mindig mondj igazat! 

b) Ne dobd bele a fejszéd a folyóba! 

c) Nehéz favágónak lenni. 

d) Segíts a rászorulókon! 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

 

8. Mi a mese tanulsága? 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 

7.  

8.  

9.  

9. Írj a meséhez más befejezést! 
    

7. Írd ki a szövegből az alábbi szavak rokon értelmű megfelelőjét! 
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___ A favágó szomszédja szándékosan dobta bele fejszéjét a folyóba. 

___ A vízitündér három fejszét ajánlott a favágónak. 

___ Hazugsága miatt fejsze nélkül maradt. 

___ Egy favágó beleejtette fejszéjét a folyóba. 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 

 

 
a) a vízitündér 

b) az első favágó 

c) a második favágó 

d) a favágó felesége 

 

Nu se completează de către elev 
COD 

 

 
 

 
 
 
 

A TUDÁSPRÓBA VÉGÉRE ÉRTÉL. GRATULÁLUNK! 

KÖSZÖNJÜK, HOGY KITÖLTÖTTED! 

10.  

11.  

10. Számozd az események helyes sorrendjét! 

11. Ki mondta a mesében a következő mondatot: - Ez már az én fejszém! 

Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! 


