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Christiane Nöstlinger: A cseregyerek 
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(A második félidő Jasperrel) 
  
 

 
 
1.TITKOSÍRÁS 
a,Fejtsd meg! Majd a kapott szót kösd a regény szereplőihez! 
b, Mi a szerepe a történetben? Fejtsd ki! 
 
A   Á   B   C   CS   D   E   É   F   G   GY   H   I    Í   J  K  L  LY  M  N  NY   
O   Ó   Ö   Ő   P     R    S   SZ   T   TY  U  Ú   Ü   Ű   V   Z   ZS 
 
   7    17   15    7    11   37   8   28 
 
a,____________________________________________________________  
b,____________________________________________________________  
______________________________________________________________ 
 

                                                                                                                                                /8p                                                                                                                                          
                                                                                                                                                
 
2. UTAZZUNK EGYÜTT A CSALÁDDAL! 
A nyaralás helyszíneit kösd össze az ott történt eseménnyel! 
Innsbruck   vitorlázás, úszás 
Firenze   Goldenes Dachl megnézése 
Salzburg   Mary felhívása:  a beszélgetés 
Bozen    fagyizás Tomasellinél 
Attersee   kirakatok nézegetése, vásárlás    
 
                                                                                              /5p 
         
3. KAKUKKTOJÁS 
Keresd meg a kakukktojást! Indokold meg a választásodat! 
a, sült krumpli, hal, tej, pizza, sör, baracklekvár 
____________________________________________  
b, alumíniumkoffer, Arafat-kendős batyu, békazöld bőrönd, lángvörös útitáska 
____________________________________________  
c, Attersee, Salzburg, Róma, Firenze, Bozen 
____________________________________________  
d, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
____________________________________________ 
                                                                                                                                           /8p 
    
 



4. VILLÁMKÉRDÉSEK-VILLÁMVÁLASZOK  
Válaszolj röviden egy-egy szóval! 
a, Mi történt Jasper alumíniumkofferével a szálloda halljában? ____________________________  
b, Milyen nyelvekre fordították le apu barátai a felhívást? (2)______________________________  
c, Miért nem szeret Ewald és édesapja a tengerparton nyaralni? ____________________________  
d, Hová szeretett volna menni Jasper Maryvel? _________________________________________ 
e, Ki vezette az autót Firenzétől egészen hazáig? ________________________________________  
f, Mit tervezett Jasper, miután visszaérkeztek Ewaldékhoz? _______________________________ 
g, Mit tervez Jasper Billével kapcsolatban elutazása előtt?________________________________ 

 
                                                                                                        /8p 
 
 
5. SZÁMOK KERESTETNEK  
Egészítsd ki a regényből idézett mondatokat számnevekkel! 
 
a, Az alatt az idő alatt, amíg Jasper kint volt a pályaudvaron, ____________gyorsvonat is elment. 
b, Aztán rájöttem, hogy augusztus__________________Jasper hazautazásának napja. 
c, Csak kibírsz_____________napot mint mennyasszony! 
d, Megint megszólalt a telefon. Ezúttal az ___________-en lakó úr volt. Apu közölte vele, hogy 
____________ éve lakunk ebben a házban….. 
e, _____________-szor szólítják az embert. Még van időnk! ___________ puszit kaptam tőle búcsúzóul. 
Mindanyiunknak__________-___________ 

          /8p  
 
 
 
6.EGY KIS FÖLDRAJZ 
 a, Melyik városban játszódik a történet? Melyik országban található?________________________ 
  b, Említs olyan nevezetességeit, amelyeket a regényben is megnevez a szerző! (3) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                       /5p  
 
7. HIÁNYOS ÉTLAP 
A regényben gyakran fordulnak elő különféle ételek, amelyeket a szereplők fogyasztanak. Találd ki a 
mássalhangzók pótlása segítségével mit tartalmaz az általunk összeállított étlap!  
 
a,  __a__onná__ ___om__óc                        __________________________________________ 
b, __ __age__ __i    __a__t__ár__ á__ __al        ___________________________________________ 
c, __ e__etee__dei    ___eresz___e__or__a        ___________________________________________ 
d, ___ojá__o__    __oke___ ___i                       ____________________________________________ 
 
Készíts étlapot Jasper kedvenc ételeiből! Legalább 3 dolgot említs! 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________ 
 
 
                                                                                                                                                         /7p  
 
 
8. FEJEZD BE A MONDATOT! 
Jasper dührohamot kapott a Maryvel való beszélgetés után, melynek áldozatul esett egy_____________ 
Jaspert a szállodai vendégek elnevezték_____________  
A jószívű tolvaj a koffer mellé ajándékba adott Jaspernek két_____________ 
Jasperrel nem lehetett egy szobában aludni, mert rettenetesen_____________  
Jasper a nyaralás után elszökött Ewaldéktól, és írt a családnak egy____________  
Jasper a repülőtéren megengedte Ewaldnak, hogy vigye a ______________ 
Jasper a családnak ajándékozta a négy legkedvesebb ______________  

                                                                                                                             
             /7p 
 
9.TANULSÁGOK  
  Szerinted ki kit változtatott meg ez a nyár? 
  A cseregyerek megváltoztatta Ewald családjának tagjait. 
  A család hatására Jasper változott meg. 
 Melyik állítással értesz egyet? 
 Írj 3 érvet egyik vagy másik mellett, ellen!  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                          

               /4p 
                                                                                         
                                         
         Maximum pont:         /60 pont  
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