
Louis Sachar: Stanley, a szerencse fia 
 
 
 
1.Igaz-hamis. Karikázd be a megfelelő betűjelet! 6 pont  
 

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 
 
2.Ki kicsoda? Kösd össze az összetartozókat! 7 pont 
 
HÁNYÓGÉP    LEWIS 
POLIP     JOSÉ 
MÁGNES    THEODORE 
CIKCAKK    REX 
BARLANGLAKÓ   ALAN 
RÖNTGEN    STANLEY 
HÓNALJ    RICKY 
 
  
3.Szereplők-tulajdonságok. Kösd össze az összetartozókat! 7 pont 
 
Mr.Sir    csinos tanítókisasszony 
az igazgatónő   fekete szakállas, rokonszenves 
Mr. Pendanski   magas, vörös hajú, szeplős 
Kate Barlow   alacsony, fekete bőrű, írástudatlan 
Zéro    napszemüveges, cowboykalapos, csörgőkígyó volt a karjára tetoválva 
Csuka Walker   segítőkész, erős, izmos kezű, fekete fiatalember 
Sam    bűzös lábú, buta, de gazdag ember 
 
4.A Yelnats család. 7 pont 
 a, Említs 3 dolgot, ami a  Yelnats családban közös volt! 
_______________________________________________________________________________ 
 
b, Egészítsd ki a mondatot a regény alapján! 
 Stanley apja hittel vallotta: _________________________________________________________  
 
Értelmezd! Mit jelent szerinted?______________________________________________________ 
 
 
5. Kösd össze a szereplőt a hozzá kapcsolható tárggyal! 5 pont 
 
Sam   kulacs 
Kate Barlow  sminkes doboz 
Stanley   csónak 
igazgatónő  rúzs 
Röntgen  legrövidebb nyelű ásó 
 
 



6. A rettegett gyík. Mutasd be a sárgafoltos gyíkot! Összefüggő mondatokat írj! 10 pont 
10 jellemzőjét említsd meg! (külsejétől a táplálkozásáig)  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 
 
7. Válaszolj a kérdésekre! 12 pont 
a) Miért tör ki verekedés Cikcakk és Stanley között? Fogalmazd meg legalább 3 mondatban! 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
 
b) Milyen következménye lesz? Fogalmazd meg legalább 3 mondatban! 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 
8.Válaszolj egy szóval, szószerkezettel röviden! 5 pont 
 
a) Hol találta meg Stanley Zérót? _________________________________________________ 
b) Mit evett Zéró? Mi mentette meg az életét? _______________________________________ 
c) Mire hasonlított a hegy? ______________________________________________________ 
d) Mi Zéró eredeti neve? ________________________________________________________ 
e) Ki lopta el Clyde Derrick edzőcipőjét?____________________________________________ 
 
 
9.Életmentő eledelek. 4 pont 
 a) Mi volt a gyíkital? 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
b) Mi a katyvasz?  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
10. Az átok feloldása. 12 pont 
A Yelnats családot átok sújtotta már évtizedek óta. Mi volt ez az átok? Hogyan oldotta fel Stanley az 
átkot? Fejtsd ki legalább 6 mondattal! 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


