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Roald Dahl: Charlie és a csokigyár 

 

……………….………………..................név, osztály 

………………………………………………….iskola 

 

összesen: 20 p. 

 

1.Válaszolj a kérdésekre a szöveg alapján!      (0-4) 

Melyik napra kaptak meghívást a csokigyárba a nyertesek? 

●December 24. 

●Január 31. 

●Február 1. 

 

Kit választott a család Charlie (Karcsi) kísérőjének? 

●Joe nagyapót (Józsi nagyapót) 

●Picur papát 

●Picur mamát 

 

Mit kapnak majd ajándékba a látogatók? 

●Több teherautónyi édességet 

●Vonka Vilmos életnagyságú csokiszobrát 

●Egész életükre elegendő fogkrémet. 

 

Meddig maradtak a házban az újságírók? 

●Este 10 óráig 

●Éjfélig. 

●Másnap reggelig. 

 

2.Állítsd időrendi sorrendbe a történet eseményeit a helyes sorrend jelölésével! (0-1) 

A, A Picur család házát elözönlik az újságírók. 



B. Az apa felolvassa a meghívót. 

C. Picur papa hazaérkezik. 

D. Megbeszélik, ki legyen Charlie (Karcsi) kísérője. 

E. Nagyapó ellátja a fiút jótanácsokkal, hogyan kell a gyárban megjelennie. 

 ABCDE ACBED CBEDA EDCBA 

3.Rakd helyes sorrendbe a betűket és írd le a szót! Miért fontos a történet szempontjából? 

(0-1) 

AAABÉILNYRT  ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4.Állapítsd meg a következő állításokról, hogy igazak-e vagy hamisak! (0-2) 

Charlie 3 héttel a látogatás napja előtt találta meg a nyereményt.  IGAZ - HAMIS 

Charlie családtagjai csúnyán összevesztek azon, ki kísérje el a fiút. IGAZ - HAMIS 

Picur papa összefagyva, éhesen érkezett haza a munkából.   IGAZ - HAMIS 

Charlie a harmadik aranybiléta gazdája volt.    IGAZ – HAMIS 

 

5.Párosítsd a szereplőket a hozzájuk kapcsolódó fogalommal!  (0-2) 

A, Picur papa     1, csokigyár-tulajdonos  

B, Picur mama     2, idősek gondozása 

C, Vonka Vilmos     3, pizsama 

D, Joe (Józsi) nagyapó   4, hótakarítás  

 A - …………….. B - ………………. C - ……………..  D - ……………… 

 

 

6.Mit kell tennie Charlie-nak (Karcsinak) nagyapó szerint, hogy méltó módon jelenjen 

meg a gyárban? (Többszörös választás)    (0-2) 

mossa meg az arcát – fújja ki az orrát – cseréljen zoknit – tisztítsa ki a cipőjét - vasalja ki az 

ingét –– vegyen fel nyakkendőt 

7.Vonka úr fantasztikus látnivalókat ígér. Keresd ki azokat az igéket, amelyekkel ő azt 

fejezte ki: „nagyon csodálkozni fogsz” (4 lehetséges szó)!   (0-2) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 



 

8.Mi az, amit nem ígért Vonka Vilmos a meghívójában? (Többszörös választás) (0-2) 

munkát ad a nyertesek szüleinek, fantasztikus élményeket, ebédet ad a látogatóknak, 

megmutatja a gyár látnivalóit, egész életében ellátja édességgel a nyertest, kipróbálhatják a 

csokikészítést, elnevezhetik legújabb találmányát 

 

9.Készíts egy legalább hat mondatos fogalmazást ’Ahová szívesen ellátogatnék’ címmel! 

(0-4) 


