
 
 7. évfolyam 

Louis Sachar:Stanley, a szerencse fia 
1. feladatlap (1- 16.fejezet) 

 
 

1.  REJTVÉNY   
 
 
 

        1.            

     2.               

      3.              

    4.                

    5.                

     6.               

     7.               

       8.             

      9.              

       10.             

11.                    
 
 

1. Hány méteres gödröt kellett ásniuk a fiúknak naponta a táborban? 
2. Melyik államban játszódik a történet? 
3. Mi a neve a tábornak? 
4. Mi volt Stanley vezetékneve? 
5. Mit lopott el a vád szerint Stanley? 
6. Mi volt Stanley apjának a foglalkozása? 
7. Mi a vezetékneve a cigányasszonynak, aki megátkozta Stanley ükapját? 
8. Mi volt a keresztneve Stanley ükapjának? 
9. Mi volt ez a tábor a fiatalkorúak számára? 
10. Hány sátor alkotta a tábort? 
11. Ki Clyde Derrick? 

 
a) Kire utal a megfejtett szó? Értelmezd az elnevezést!_______________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

b) Mikor és miért emlegették? 
________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

             /15p                                                                                                                       
 



 
2.IGAZ VAGY HAMIS 
Karikázd be a megfelelő betűjelet! 
 

a) Stanleynak sok barátja volt odahaza.     I       H 
b) Mr. Sirnek, az őrnek egy csörgőkígyó volt a karjára tetoválva. I       H 
c) A fiúk munkaruhája narancssárga színű volt a táborban.  I       H 
d) Stanley az F jelű sátorban kapott helyet.    I       H 
e) A táborban mindenkinek van egy beceneve,  

és felügyelőjük  Mr. Pendanski is ezen a néven szólítja a fiúkat. I       H 
f) A szűkös vízkészletek miatt csak 4 percnyi zuhanyzást  

engedélyeztek a fiúknak.      I       H 
   
             /6p
    
         

3.KI KICSODA? 
a, Kösd össze az összetartozókat! 
 
HÁNYÓGÉP    LEWIS 
POLIP     JOSÉ 
MÁGNES    THEODORE 
CIKCAKK    REX 
BARLANGLAKÓ   ALAN 
RÖNTGEN    STANLEY 
HÓNALJ    RICKY 
 
b,Ki maradt ki a felsorolásból? ___________________________ 
c, Kinek a beceneve volt? 
MAMUS: ____________________ 
SZAGOSLÁBÚ: ____________________        
                 /10p 

4.A YELNATS CSALÁD 
 a,Említs 3 dolgot, ami a  Yelnats családban közös volt! 
___________________________________________________________________ 
 
b,Egészítsd ki a mondatot a regény alapján! 
 Stanley apja hittel vallotta: ___________________________________________  
 
Értelmezd! Mit jelet szerinted?___________________________________________ 
             /  5p 
         

5.AZ ÉGI JEL 
 Miért került Stanley a táborba? 
Amikor a cipő lepottyant az égből Stanley úgy gondolta, hogy ez valamiféle jel. Miért? 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 
            /  4p 



 
 
6. SZÁMOK KERESTETNEK 
Egészítsd ki számnevekkel a mondatokat a regény alapján! 
 
a,  Stanley ……………….. annyit nyomott, mint a másik fiú, amikor matematikatanára mérlegre 
állította őket. 
b,  A fiú több mint ……….. órát utazott, amíg odaértek a táborba. c,A sivár pusztaságon 
……………fa volt az egyedüli növényzet. 
c,  A táborban a reggeli ……………-kor volt. 
d,  Derrick volt a legjobb az Amerikai Ligában az elmúlt …………..évben, és ő volt az, aki egy 
játék alatt…………… triplát ütött. 
e,  Clyde Derrick cipője ………………..dollárt ért volna egy árverésen. 
f,  Még az E csoportnak is kellett vizet vinnie, akik úgy ………………….méternyire dolgoztak 
Stanleyék csapatától. 
g , Röntgennek igaza volt: a………………. gödör bizonyult a legnehezebbnek. 
h,  Már majdnem ………….hete volta  Zöldtó Táborban, de még egyszer sem találkozott az 
igazgatóval. 
            / 10p 

 
7. A RETTEGETT GYÍK  
Mutasd be a sárgafoltos gyíkot! Összefüggő mondatokat írj! 
10 jellemzőjét említsd meg! (külsejétől a táplálkozásáig)  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
              /10p                    
 
          Össz:           / 60p 
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