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Jelöljétek a helyes választ! 

1. Milyen színű Kingáék autója? 

a.) fekete 
b.) ezüst 
c.) fehér 
d.) piros 

2. Melyik témáról nem beszélgettek Reniék 

novemberben az olvasókörön? 

a.) Tolkien 
b.) Verne 
c.) Arthur Conan Doyle 
d.) Oscar Wilde 

3. Kik nyerték a karácsonyi 

osztályteremdíszítő versenyt? 

a.) 9/B 
b.) 12/A 
c.) 11/B 
d.) 10/B 

4. Mit evett Zsolti, mielőtt Tarr Zsófival 

táncolni ment? 

a.) perecet 
b.) sajtos rudat 
c.) fánkot 
d.) kakaós csigát 

5. Milyen színű Cortez szeme? 

a.) kék 
b.) fekete 
c.) barna 
d.) zöld 

6. Hogy hívják az iskolaújság fotósát? 

a.) Dávid 
b.) Máté 
c.) Dani 
d.) Dini 

7. Melyik testrésze sérült Reninek, amikor 

elesett tornaórán? 

a.) térde 
b.) csuklója 
c.) bokája 
d.) könyöke 

8. Mit szavalt Kinga a versmondó 

versenyen? 

a.) Ady Endre: Őrizem a szemedet 
b.) Nagy László: Ki viszi át a szerelmet 
c.) Balassi Bálint: Adj már csendességet 
d.) Radnóti Miklós: Bájoló 

9. Ki szerzett répát a hóember építésekor? 

a.) Arnold 
b.) Zsák 
c.) Zsolti 
d.) Gábor 

10. Mikor van a szalagavató? 

a.) november 15. 
b.) november 16. 
c.) november 17. 
d.) november 18. 

11. Hány pizzát rendelt Dávid Zsoltinak? 

a.) 23 
b.) 24 
c.) 25 
d.) 26 

12. Milyen színű cipő volt Cortez lábán, 

mikor sötétkék bőfazonú farmert és 

fehér kapucnis pulcsit viselt? 

a.) fekete 
b.) fehér 
c.) piros 
d.) zöld 

13. Ki kérte fel Ricsit táncolni a karácsonyi 

bulin? 

a.) Tamara 
b.) Edina 
c.) Zsófi 
d.) Dia 

14. Melyik versenyen lett 1. Reni? 

a.) irodalom 
b.) műveltségi 
c.) sakk 
d.) francia 



Kezdet 

  

15. Miért tartozott a sulirádiós 

Corteznek? 

a.) mert eltörte a Green Day CD-jét 
b.) mert betörte a telefonképernyőjét 
c.) mert elvesztette a gördeszkáját 
d.) mert lelökte a lépcsőn 

16. Ki felel az iskolaújságért? 

a.) Haller 
b.) Tölgyessy 
c.) Kardos 
d.) Máday 

17. Ki ül Ricsi bal oldalán a teremben? 

a.) Cortez 
b.) Arnold 
c.) Robi 
d.) Virág 

18. Mi volt az irodalomverseny témája? 

a.) Robinson Crusoe 
b.) Rómeó és Júlia 
c.) Twist Olivér 
d.) A legyek ura 

19. Hol szokott reggelente Máday lesben 

állni? 

a.) a bejáratnál 
b.) az udvaron 
c.) a portás mellett 
d.) a Jeanne d’Arc-szobornál 

20. Hogy hívják Kinga húgát? 

a.) Kitti 
b.) Kata 
c.) Kincső 
d.) Kamilla 

21. Hányast kapott Ricsi először 

Gondostól? 

a.) 5 
b.) 4 
c.) 3 
d.) 2 

22. Milyen zenére táncoltak a 12/B-sek a 

szalagavatón? 

a.) Grease 
b.) Hair 
c.) Zorba 
d.) Hotel Menthol 

23. Melyik sorozatot kezdte el nézni Reni 

apuval? 

a.) Vészhelyzet 
b.) A szökés 
c.) Dr. Csont 
d.) Smallville 

24. Hánykor kezdődik a szalagavató? 

a.) 5 
b.) 6 
c.) 7 
d.) 8 

25. Mi volt az első mű, ami rajzórán készült? 

a.) falevél 
b.) rémálomrajz 
c.) gyümölcstál 
d.) téli táj 

26. Hány centiméterre volt a térdétől Dorina 

szoknyája? 

a.) 27 
b.) 28 
c.) 29 
d.) 30  

27. Ki segített Reninek fizikából? 

a.) Ricsi 
b.) Cortez 
c.) Arnold 
d.) Kinga 

28. Mit eszik Reni az étteremben a félévi és a 

versenyek ünneplésekor? 

a.) sajtburgert 
b.) pizzát 
c.) cézársalátát 
d.) spagettit 

29. Mit kapott Reni Jacques-tól a karácsonyi 

ajándékozáskor? 

a.) A kis herceget angolul 
b.) A kis herceget magyarul 
c.) A kis herceget franciául 
d.) A kis herceget németül 

30. Ki az, aki „nem kerül ki senkit, majd őt 

kikerülik, ha akarják”? 

a.) Kinga 
b.) Arnold 
c.) Cortez 
d.) Dávid 
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31. Melyik klubnak nem tagja Virág? 

a.) Faith No More tribute 
b.) Fall Out Boy 4ever 
c.) TeveClub 
d.) Pete Wentz fanok 

32. Mi Tölgyessy keresztneve? 

a.) László 
b.) Gábor 
c.) Tamás 
d.) Márton 

33. Mikor osztották ki a félévit? 

a.) január 15. 
b.) január 16. 
c.) január 17. 
d.) január 18. 

34. Ki Kinga örök riválisa? 

a.) Vass Angéla 
b.) Vass Angelika 
c.) Vass Angelina 
d.) Vass Amália 

35. Reni szüleinek könyvespolcán a 

lexikonsorozat mely darabjai voltak 

felcserélve? 

a.) 1-2 
b.) 3-4 
c.) 5-6 
d.) 7-8 

36. Kik kaptak ötöst az első töri 

röpdolgozatra? 

a.) Arnold, Reni, Kinga, Ricsi 
b.) Arnold, Reni, Kinga, Virág 
c.) Arnold, Reni, Kinga, Cortez 
d.) Arnold, Reni, Kinga, Gábor 

37. Ki győzött a sakkversenyen? 

a.) Kinga 
b.) Arnold 
c.) Gábor 
d.) Robi 

38. Mi a pótvacsi aznap, amikor Reni fenyőt 

vesz anyuval? 

a.) csokis gofri 
b.) kókuszrúd 
c.) melegszendvics 
d.) kakaós kifli 

39. Hány perccel maradt tovább Cortez 

Reninél, mikor először beszélgettek a 

deszkázásról? 

a.) 25 
b.) 26 
c.) 27 
d.) 28 

40. Mi a témája a halloweeni bulinak? 

a.) vámpírok és vérfarkasok 
b.) varázslók és boszorkányok 
c.) törpék és óriások 
d.) zombik és mumusok 

41. Ki segített Reninek angolból? 

a.) Ricsi 
b.) Cortez 
c.) Arnold 
d.) Kinga 

42. Mi nem volt az iskolai csomagban? 

a.) svájcisapka 
b.) jegyzettömb 
c.) iskolai zsebnaptár 
d.) passtartó 

43. Mikor esett először a hó? 

a.) november 20. 
b.) november 21. 
c.) november 22. 
d.) november 23. 

44. Kinek van e-book olvasója? 

a.) Cortez 
b.) Zsolti 
c.) Dávid 
d.) Ricsi 

45. Mi Reni anyukájának a foglalkozása? 

a.) könyvelő 
b.) zongoratanár 
c.) meteorológus 
d.) festő 

46. Ki egyidős Cortezzel? 

a.) Arnold 
b.) Reni 
c.) Ricsi 
d.) Zsolti 
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47. Melyik nap ment Reni a karácsonyi 

ajándékozásra vásárolni? 

a.) hétfő 
b.) kedd 
c.) szerda 
d.) csütörtök 

48. Ki lett a 2. a műveltségi versenyen? 

a.) Reni 
b.) Kinga 
c.) Timi 
d.) Dia 

49. Kit hívott magával Edina korizni? 

a.) Ricsi 
b.) Zsolti 
c.) Cortez 
d.) Arnold 

50. Milyen színű Reni órája? 

a.) rózsaszín 
b.) fehér 
c.) fekete 
d.) lila 

51. Mi volt a vacsora az iskolakezdés 

előtti napon? 

a.) hagymaleves 
b.) csirke 
c.) lasagne 
d.) pizza 

52. Milyen sütit nem vitt a suliba Reni a 

karácsonyi ajándékozáskor? 

a.) muffin 
b.) hókifli 
c.) mákos csillag 
d.) fahéjas-almás rácsos 

53. Hányadik lett Kinga a 

szavalóversenyen? 

a.) nem ért el helyezést 
b.) 3 
c.) 2 
d.) 1 

54. Hogy hívják Virág kutyáját? 

a.) Pete Wentz 
b.) Robert Pattinson 
c.) Benji 
d.) AFC Tomi 

55. Melyik szám ébresztette Renit 3:35-kor? 

a.) Help! 
b.) I’ve got the power 
c.) Basket Case 
d.) Dow hat I say 

56. Hány könyvet olvasott Reni szeptemberben? 

a.) 5 
b.) 6 
c.) 7 
d.) 8 

57. Ki a 10/B osztályfőnöke? 

a.) Vladár 
b.) Kardos 
c.) Haller 
d.) Baranyai 

58. Milyen színű Kinga lova? 

a.) tarka 
b.) barna 
c.) fekete 
d.) szürke 

59. Hány oldallal írt többet Arnold a Rómeó és 

Júlia dolgozatban? 

a.) 8 
b.) 9 
c.) 10 
d.) 11 

60. Melyik nap ment Cortez először iskolába? 

a.) szeptember 1. 
b.) szeptember 3. 
c.) szeptember 8. 
d.) szeptember 10. 

61. Hányas tanterem Reniéké? 

a.) 20 
b.) 21 
c.) 22 
d.) 23 

62. Kinek a mobilján volt Máday a háttérkép? 

a.) Zsolti 
b.) Dave 
c.) Ricsi 
d.) Cortez 
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63. Melyik könyv volt a legnagyobb hatással 

Arnoldra? 

a.) Isteni színjáték 
b.) Vadölő 
c.) Huckleberry Finn 
d.) Winnetou 

64. Milyen színű fenyőt vett Virág az 

apukájával? 

a.) rózsaszín 
b.) fekete 
c.) fehér 
d.) zöld 

65. Hányadik lett Cortez a deszkás 

versenyen? 

a.) 15 
b.) 16 
c.) 17 
d.) 18 

66. Ki volt az első, aki bemutatkozott a 

suliban Reninek? 

a.) Virág 
b.) Ricsi 
c.) Arnold 
d.) Kinga 

67. Hányast kapott Reni az álomrajzra? 

a.) 5 
b.) 4 
c.) 3 
d.) 2 

68. Hol van a díjugratóverseny? 

a.) Mogyoród 
b.) Tordas 
c.) Zsámbék 
d.) Gödöllő 

69. Ki az, aki Reni, Arnold és Kinga mellett 

bekerült az iskolaújsághoz? 

a.) Kovács Krisztián 
b.) Kovács Krisztina 
c.) Kovács András 
d.) Kovács Andrea 

70. Mi Máday elengedhetetlen kelléke? 

a.) szögmérő 
b.) vonalzó 
c.) körző 
d.) mérőszalag 

71. Mi szerdán a 4. óra? 

a.) tesi 
b.) nyelvtan 
c.) kémia 
d.) angol 

72. Mit ivott Reni és Virág, amikor megnézték 

a nyílt szakkörök hetén a focit? 

a.) ásványvizet 
b.) almalét 
c.) jeges teát 
d.) kólát 

73. Melyik osztályba jár az iskolaújság 

főszerkesztője? 

a.) 10/A 
b.) 10/B 
c.) 11/A 
d.) 11/B 

74. Melyik dalt „küldte” Zsolti a 12/A-s Tarr 

Zsófinak? 

a.) Love is in the air 
b.) I will always love you 
c.) All you need is love 
d.) One 

75. Ki vezeti a színjátszókört? 

a.) a magyartanár 
b.) a könyvtárosnő 
c.) az igazgató helyettes 
d.) a szabadidő szervező 

76. Kivel ment Reni kozmetikushoz? 

a.) Kinga 
b.) Virág 
c.) apa 
d.) anya 

77. Ki Reni legjobb barátja? 

a.) Kinga 
b.) Virág 
c.) Cortez 
d.) Ricsi 
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78. Ki volt a Mikulás? 

a.) Borrel 
b.) Haller 
c.) Vladár 
d.) Kardos 

79. Milyen sütit sütött Reni anyuval? 

a.) zserbót 
b.) képviselő fánkot 
c.) muffint 
d.) franciakrémest 

80. Milyen színű Cortez haja a 

napsütésben? 

a.) éjfekete 
b.) kávébarna 
c.) búzaszőke 
d.) mintha világosbarna melírcsíkok 

lennének benne 
81. Melyik könyvet nem szeptemberben 

olvasta Reni? 

a.) Büszkeség és balítélet 
b.) Legyek ura 
c.) Szép remények 
d.) Gulliver utazásai 

82. Milyen színű tollal írta Virág a Rómeó 

és Júlia dolgozatot? 

a.) fekete 
b.) kék 
c.) lila 
d.) rózsaszín 

83. Melyik tárgyból kapott először egyest 

Virág? 

a.) nyelvtan 
b.) töri 
c.) matek 
d.) info 

84. Melyik Dickens könyvet olvasta először 

Reni? 

a.) Twist Olivér 
b.) Szép remények 
c.) Pickwick klub 
d.) Copperfield Dávid 

85. Mikor van rajzóra? 

a.) kedd 2. óra 
b.) szerda 2. óra 
c.) csütörtök 2. óra 
d.) péntek 2. óra 

86. Milyen színű Dave apukájának az autója? 

a.) piros 
b.) fekete 
c.) zöld 
d.) kék 

87. Ki ül Andris mellett kémián? 

a.) Dave 
b.) Kinga 
c.) Reni 
d.) Jacques 

88. Mit tanít Farkas Evelin? 

a.) történelem 
b.) földrajz 
c.) matematika 
d.) irodalom 

89. Mikor csengetnek ki a 4. óráról? 

a.) 11:20 
b.) 11:30 
c.) 11:40 
d.) 11:50 

90. Ki az igazgatóhelyettes? 

a.) Haller Endre 
b.) Borrel Károly 
c.) Máday Emíia 
d.) Henry O’ Realy 
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 a.)  a.)  a.)  Ki mondta? 

1. Hogy lehet, hogy Commodus ennyire gonosz? 
_________________________________ 

2. Ha Dave megkérdez titeket ebédszünet után, 
mondjátok, hogy semmiről nem tudtok! 
_________________________________ 

3. Virág, leginkább az univerzumhoz tudlak 
hasonlítani. Te is olyan végtelenül sötét vagy. 
_________________________________ 

4. Valaki kiolvasta már az „antiganéjt”? 
_________________________________ 

5. Hol van Pete Wentz? 
_________________________________ 

6. Szerintem a te fejed az okos gondolatok miatt 
lüktet. Túl sok van belőle. 
_________________________________ 

7. Mi az, a flancos Johannában nem érted el a 
várt népszerűséget, vagy mégis mi 
magyarázza, hogy senki nem kíváncsi rád? 
_________________________________ 

8. A könyv érték! Eszmei értéke van! 
Elektronikus könyv. Hah! 
_________________________________ 

9. Georgina, a boszorkány nem utcalány, 
bizonyára akad otthon egy hosszú szoknyád. 
_________________________________ 

10. Ki állította be a telefonomon háttérképnek 
Mádayt? 
_________________________________ 

 

Projektmunka 

Készítsétek el Reni halloweeni ajánlóját, A halott 
menyasszonyról!  

 

 

Pontozás: 

Teszt: 

Ki mondta? 

Projektmunka: 

Összesen: 

 

 

A kitöltött feladatlapot és a 
projektmunkát a következő címre kérjük 
visszaküldeni: 
 

Zalakomári Művelődési Ház 
Zalakomár 

Petőfi utca 9. 
8751 


