
6. évfolyam 

    Christiane Nöstlinger: A cseregyerek 
1. feladatlap 

                  / Mindarról, ami előtte történt című fejezet/ 
 

 
1.REJTVÉNY 
a, Fejtsd meg a rejtvényt! 
     

   1.           

   2.           

 3.             

 4.             

5.              

  6.            

    7.          

  8.            

  9.            

              

  11.            
   

1. Mivel gyógyította Ewald édesanyja a nagymamát? 
2. Melyik tantárgyból kapta a legrosszabb jegyet Ewald az év végi bizonyítványába? 
3. Milyen órán akart segíteni Ewald a bukásra álló Pironkának? 
4. Hány éves a regény főszereplője, Ewald? 
5. Melyik városba szeretnék elküldeni Ewaldot nyári táborba? 
6. Hogy hívják az „elcserélt cseregyereket”? 
7. Hogyan szólítják osztálytársai Ewaldot? 
8. Mi apu iszonyú végszava, amellyel azt jelzi, hogy vitának nincs helye? 
9. Kihez hasonlítja Peter az elcserélt cseregyereket? 
10. Melyik családtól „vették át” Ewaldék a cseregyereket? 
11. Melyik tantárgyból nem kapta meg az ötöst év végén Ewald nővére? 

 
a) Megfejtés: ________________________________  
b) Hogyan kapcsolódható a megfejtés a regény írójához? 
  ______________________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________________   
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2.IGAZ-HAMIS 
Karikázd be a megfelelő betűjelet! 
a) Ewald édesapja beszélt az angoltanárral, hogy „kisírja” fiának a négyest.  I  H 
b) Sybille segít Ewaldnak „megúszni” az angliai tábort.    I H 
c) Ewald édesapja azért akarja a nyári táborba küldeni fiát,  

mert annak nincsenek „igazi barátai”.      I H 
d) Irene Touschek édesanyja ajánlotta Ewald szüleinek a cseregyereket.  I H 



e) Ewald a nagyi veteményeskertjében egyedül szerette volna tölteni  
a nyári szünet egy részét.        I H 

f) Tom, a cseregyerek kavicsokat gyűjt és Peter szerint elviselhetetlen  I        H                                                                                                                             
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3.SZEREPLŐK ÉS TÁRGYAK PÁROSÍTÁSA  

Kösd össze a szereplőt a rá jellemző tárggyal! 
 
Ewald     fejhallgató 
Jasper     söröskupak 
angoltanár    lottyadt alma 
Sybille     arab kendőből csomózott batyu 
Peter     csíkos pizsama 
Tom     sonkás zsemle    
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4. KERESD A HELYES VÁLASZT! 
Karikázd be a regényben olvasottak alapján a megfelelő válasz betűjelét! 
 

1. Mi a neve Ewald nővérének? 
a) Irine 
b) Sybille 
c) Verona 

 
 

2. Miért nem tudták fogadni Stollinkáék a cseregyereket? 
a) Peter nagypapája megbetegedett, és magukhoz kellett venniük. 
b) A tavalyi kellemetlen tapasztalatok miatt . 
c) Felújítják a lakásukat, egész nyáron nagy lesz a felfordulás. 

 
 

3. Miért nem ellenezte Ewald nővére a cseregyerek fogadását? 
a) Úgy gondolta, hogy így legalább lesz lehetősége az angolt gyakorolni. 
b) Nem érdekelte a dolog, ugyanis összeveszett a barátnőjével és ettől kiborult. 
c) Táborban lesz amíg a cseregyerek náluk tartózkodik. 

 
4. Mi volt a baja Ewald nagymamájának? 

a) Magas volt a vérnyomása, ettől lett rosszul.  
b) Kerti munka közben eltörte a lábát. 
c) Öt libazsíros kenyeret megevett, ezért gyomorrontása lett. 

 
5. Mi miatt veszett össze Ewald nővére a barátnőjével ? 

a) A nagymama betegsége miatt nem tudott elmenni a barátnő szülinapi bulijára. 
b) A cseregyerek érkezése miatt. 
c) Egy Sebastian nevű fiú miatt, aki mindkettőjüknek nagyon tetszett. 

 
6. Miért nem Tom érkezett Ewaldékhoz? 

a) Eltörte a bal lábát, így nem utazhatott. 
b) Rossz lett az év végi bizonyítványa, ezért nem engedték a szülei 
c) Nem volt kedve egy másik családhoz utazni, ragaszkodott Peterékhez.     
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5.METAFORÁK- HASONLATOK  
Többször előfordul a regényben, hogy egy-egy szereplő kapcsán állathasonlatok vagy metaforák 
fordulnak elő. 
Milyen állat neve hiányzik a regényből idézett mondatokból. Egészítsd ki! 
 

a) „Mert ha  tényleg egy félős, _______________ vérű  
 alak volnék, akkor nem forrna a vér a hasamba a méregtől.” 

 
b) „Erről szívesen hallottam volna valamit, de nem egy olyan apától, 

aki fogfájós ______________ -ként rohangál fel-alá a lakásban….” 
 

c) „Lene úgy nézett rám, mint egy gyengeelméjű _____________ -ra.” 
 

d) „Egy magányos ______________ ként kívánja leélni az életét!” 
 

e) „Utána egy ________________ zöld bőrönd következett, kissé behorpadva.” 
 

f) „…….mire Jasper morogni kezdett, mint egy _____________”  
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6. GYŐZZÜK MEG A SZÜLŐKET! 
a, Említs 3 okot, ami miatt Ewald nem szereti a többnapos iskolai kirándulásokat, táborokat! 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
b, Mondj 3 olyan dolgot, amelyet Ewald nővére szerint az angliai táborokban csinálni szoktak a 
gyerekek! 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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7. JELLEMEZD TOMOT! 
Gondolj arra, hogy milyennek írta le őt Peter az Ewalddal való beszélgetésük során! 
Legalább 5 tulajdonságot említs!  Egész mondatokban fogalmazd meg a jellemzést! 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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