
 
 
Iskola 
 
 
Osztály: 
 
 

Totó – Karikázd be a helyes választ!  
1. Mi Flóra tesójának a neve?  
a) Gergő 
b) Gábor 
c) Márk 
  

2. Zsani egyszer jól összeverte kispárnájával Flórát, mert 
meghúzkodta a … 
a) haját  
b) fülét 
c) szempilláját 
 

3. Kit hívnak Vandának?  
a) A tesitanárnőt 
b) a matektanárnőt 
c) a magyartanárnőt 
 

4. Így hívják Zsani cicáját 
a) Bolyhos  
b) Lizzy 
c) Pearl  
 

5. Hogy tartotta Flóra és Zsani először a kapcsolatot?  
a) chat – beszélgetés – MSN – Skype 
b) beszélgetés – chat – MSN – Skype 
c) Skype – chat – beszélgetés – MSN 
 

6. Zsani és Flóra „késéses” sztorijában szerepelt: 
a) baleset, rendőrség, egér 
b) öreg bácsi kutyussal, macska és egér 
c) öreg néni kutyussal, munkások és egy egér 
 

7. Szöghy Jánost felesége … 
a) elhagyta kislányukkal együtt 
b) beíratta fitnessre 
c) elvitte egy országjáró turnéra 
 

8. Flóra „majdnem csókja” január 22-én  … volt. 
a) este 9-kor 
b) délelőtt ½ 10-kor 
c) délután ½ 4 körül 
 

9. A sírós vörös boszit … hívják. 
a) Kővári Bodzának 
b) Kővári Emmának 
c) Kővári Flórának 
 

10. Ilyen autója volt Flóra apukájának 
a) ezüstszürke Volvo 
b) grafitszürke Volvo  
c) acélszürke Volvo 
 
 
 
 
 
 

11. Ilyen színű felső volt Zsanin a „Kikötő-bulin” 
a) fekete 
b) sárga 
c) kék 
 

12. Melyik testrészén van tetoválása Ginny-nek? 
a) a jobb lapockája felett 
b) a bal lapockája felett 
c) a bal vállán 
 

13. Hány évesek Ginny testvérei?  
a) 9, 4,3 
b) 8, 4, 2 
c) 8, 5, 4 
 

13+1 Kicsoda Bajszi? 
a) egy 50 körüli nő (biosztanár) 
b) egy 50 körüli nő (angoltanár) 
c) egy 30 körüli nő (biosztanár(  
 

2. feladat: Igaz vagy Hamis? Húzd alá a helyes választ!  
1. A D.A.C.-ot Flóra találta ki. 

IGAZ  HAMIS 
 

2. Flórát a nagymamája küldte el pszichológushoz 
(anyukája halála után) 

IGAZ HAMIS 
 

3. Lőrinz Zsanettnek hatalmas fekete perzsamacskája 
volt 

IGAZ HAMIS 
 

4. Flóra apukája szinte sosincs otthon 
IGAZ HAMIS 

 

5. Flóra utálja Karola nénit 
IGAZ HAMIS 

 

6. A föci tanárnőt Bibi néninek hívják 
IGAZ HAMIS 

 

7. Áginak az olvasás a legkedvesebb hobbija 
IGAZ HAMIS 

 

8. Valaki belenevetett Flóra és Márk fullromantikus 
csókjelenetébe 

IGAZ HAMIS 
 

9. A kikötői bulin Ákos egyedül kezdte meg a táncot. 
IGAZ HAMIS 

 

10. Flóra és Geri a Zöld urait nézték meg DVD-n 
IGAZ HAMIs 
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