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1. Heti hány nap járt a magántanár Bekihez? 

a. 1 

b. 4 

c. 3 

d. 2 

 

2. Mi a neve Bexi kishúgának? 

a. Kitti 

b. Noémi 

c. Rita 

d. Lili 

 

3. Honnan tudta Beki, hogy Geri beteg? 

a. mondta neki 

b. rekedt volt és sálat viselt 

c. együtt voltak dokinál 

d. köhögött és lázas volt 

 

4. Mi Beki csengőhangja? 

a. Head Above Water 

b. Rockstar 

c. Out of My Head 

d. All or Nothing 

 

5. A Késtél berobbanása után mi akart lenni Kemál? 

a. Beki asszisztense 

b. Beki testőre 

c. Beki szakácsa 

d. Beki menedzsere 

 

6. Hány órakor kelt péntek reggel Beki? 

a. 4:30 

b. 5:45 

c. 6:20 

d. 7:00 

 

7. Milyen pizsit viselt Beki Márk „meglepetés-

ébresztésekor”? 

a. halványkék felső + kék-rózsaszín kockás gatya 

b. piros macis szett 

c. fekete halálfejes póló + fekete-fehér kockás gatya 

d. kék-fehér csíkos szett 

 

8. Milyen betegséget diagnosztizált az orvos Márknál? 

a. influenza 

b. tüdőgyulladás, lázzal 

c. torokgyulladás, lázzal 

d. hörghurut 

 

9. Kiért rajong Lili? 

a. Geri 

b. Bexi 

c. Hajnal Brigitta 

d. Nagy Márk 

 

10. Milyen színű Beki iPodja? 

a. fehér 

b. fekete 

c. rózsaszín 

d. kék 

 

11. Mi az az FBA? 

a. First Baptist Academy 

b. Fogd be Aszád 

c. Fogd be Anti 

d. Feka Bandi Aludjmár 

 

12. Mi a neve a tehetségkutatónak, amibe Bexit meghívták? 

a. Rocksztár leszek! 

b. X-faktor 

c. Popsztár leszek! 

d. Pop/Rock sztár leszek! 

 

13. Miről szólnak Beki dalai? 

a. pénz, jó kocsik, nők 

b. szerelem, összetört szív, magány 

c. pénz, szerelem, pasik 

d. szerelem, halál, veszteség 

 

14. Hogy hívja Márk a rajongóit? 

a. a legjobb rajongók 

b. Márkcsinták 

c. Márkerek 

d. Fanták 

 

15. Hogy hívják a hangszerbolt tulajdonosát? 

a. Imi 

b. Tomi 

c. Geri 

d. Norbi 

 

16. Mit evett vacsorára Bexiéknél Márk, amikor beteg volt? 

a. rántotta és tea 

b. keksz és tea 

c. meleg szendvics és kakaó 

d. bundás kenyér és tea 

 

17. Hány százalékát köti le Márk gondolatainak, hogy saját 

magával foglalkozik? 

a. 1% 

b. 25% 

c. 50% 

d. 99% 

 

18. Milyen a haja Antinak? 

a. göndör 

b. hosszú 

c. festett 

d. raszta 

 

19. Ki Bexi exbarátja? 

a. Geri 

b. Márk 

c. Norbi 

d. Körte 

 

20. Márk melyik „számát” énekelte Beki a fellépése végén? 

a. Mr. A 

b. I’m Yours 

c. Drive By 

d. Grenade 



 
 

 

 

21. Hogy hívja Körte Budai Rebekát? 

a. Bexi 

b. Beki 

c. gyerek 

d. Rebeka 

 

22. Kik zenélnek az FBA-ban? 

a. Bogyó, Puding, Pepe 

b. Bigyó, Puding, Körte 

c. Alma, Körte, Barack 

d. Bogyó, Puding, Pepo 

 

23. Hány nézőre számítanak a tehetségkutató műsorban? 

a. kétmillió 

b. kétszázezer 

c. egymillió 

d. ötszázezer 

 

24. Mi Beki anyukájának foglalkozása? 

a. titkárnő 

b. ügyvéd 

c. tanár 

d. könyvelő 

 

25. Mi nem volt Beki ágyneműjén Márk betegsége idején? 

a. sok apró baci 

b. rászáradt nyálcsík 

c. használt zsepik 

d. kiöntött tea 

 

26. Ki húzta végig a zongoráját a klipjében? 

a. Bruno Mars 

b. Jason Derulo 

c. John Legend 

d. Gotye 

 

27. Mi a programja Márknak október végére? 

a. gesztenyesütés Bekivel 

b. Halloween-nap Lilivel 

c. Halloween tökfaragás Antival 

d. Halloween jelmezbál Körtével 

 

28.  Miért sírt Beki, amikor először találkozott az FBA 

tagjaival? 

a. mert megbántották 

b. a GTA miatt 

c. mert nem engedték játszani 

d. mert kedvesek voltak 

 

29. Mit viselt Nagy Márk a nyári válogatáson? 

a. Converse, rövidnadrág, fekete póló 

b. bakancs, farmer, kockás ing 

c. sportcipő, rövidnadrág, fehér póló 

d. Converse, farmer, fehér póló 

 

30. Miért kapott Lili bonbonokat? 

a. szülinapja volt 

b. kiengesztelésért 

c. névnapja volt 

d. megvesztegetésért 

 

 

 

31. Kivel duettezik Bexi a tehetségkutatón? 

a. Nagy Márk 

b. Nagy Zsolt 

c. Nagy Ádám 

d. Nagy Máté 

 

32. Ki nyerte meg a palacsinta-csatát? 

a. Márk, mert mindig ő nyer 

b. Beki, mert csalt 

c. Lili, mert gyors volt 

d. anyu, mert erősebb 

 

33. Miért lett szálloda Beki szobájából? 

a. mert Márk beteg 

b. mert Anti odaköltözött 

c. mert sok a turista 

d. mert Kemál kibérelte 

 

34. Milyen pizsamát viselt Beki még délután fél 3 előtt? 

a. kockás nadrág, macis póló 

b. pöttyös rövidgatya, fekete póló 

c. kockás flanelgatya, Star Wars póló 

d. rózsaszín nadrág, Batman póló 

 

35. Mi az a „márkcsintás”? 

a. Márk kedvenc rakott palacsintája 

b. anya kicsi, csintalan Márkja 

c. Márk kacsintása 

d. palacsintahajigálás 

 

36. Milyen színű a zongora a hangszerboltban? 

a. ébenfekete 

b. hófehér 

c. mélybordó 

d. gesztenyebarna 

 

37. Mit kapott Lili az apjától? 

a. egy kertet 

b. egy nagy csokrot 

c. egy kis csokrot 

d. semmit 

 

38. Korábban hány alkalommal járt Beki a tévécsatorna 

épületében? 

a. kétszer 

b. egyszer 

c. ötször 

d. egyszer sem 

 

39. Ki Bexi menedzsere? 

a. Alma 

b. Körte 

c. Barack 

d. Puding 

 

40. Mit evett Márk Beki fellépése előtt? 

a. húsleves 

b. gulyásleves 

c. erőleves 

d. zöldségleves 

 

 



 
 

 

41. Milyen sütit sütött Körte néni? 

a. zserbót 

b. csokis piskótát 

c. lekváros piskótatekercset 

d. linzert 

 

42. Ki megosztó személyiség? 

a. Márk 

b. Pepe 

c. Anti 

d. Geri 

 

43. Melyik számot énekelte Márk a második élő adásban? 

a. Hey, Soul Sister 

b. Drive By 

c. Play That Song 

d. Marry Me 

 

44. Hol dolgozott Körte a menedzserkedés előtt? 

a. tetoválószalonban 

b. fodrász szalonban 

c. motoros boltban 

d. szépségszalonban 

 

45. Melyik nem Pop/Rock sztár leszek! versenyző? 

a. Hajnal Brigitta 

b. Nagy Márk 

c. Varga Tamás 

d. Garai Evelin 

 

46. Mit viselt Beki péntek este? 

a. farmer + ing 

b. leggings + pulcsi 

c. farmer + pulcsi 

d. leggings + póló 

 

47. Mire kellettek az artisták? 

a. Márk előadásához 

b. a bakancsos srác előadásához 

c. a bankos srác előadásához 

d. az FBA előadásához 

 

48. Milyen SMS számon tudtak a nézők szavazni a 

versenyzőkre? 

a. 16969 

b. 19966 

c. 16699 

d. 19169 

 

49. Hogy hívják Bexi magántanárát? 

a. Kati néni 

b. Ferenc tanár úr 

c. Gyuri bácsi 

d. Körte néni 

 

50. Hogy talált rá Körte Bexire? 

a. a zenesuliból kukázta 

b. a netről kukázta 

c. tanította a zenesuliban 

d. összefutottak a plázában 

 

 

 

51. Mi volt a szólóprodukciója a bankos srácnak? 

a. Relax, Take It Easy 

b. Lollipop 

c. Rain 

d. Popular Song 

 

52.  Milyen ruhadarabot látott Márk Bexin az öltözőben? 

a. csíkos zokni 

b. fekete melltartó 

c. piros bugyi 

d. szürke trikó 

 

53. Hány autogramkártyát kért Beki Márktól Lilinek? 

a. egyet sem 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

 

54. Mit rendelt Beki a második fellépése után? 

a. menüt 

b. egyszemélyes tálat 

c. kétszemélyes tálat 

d. négyszemélyes tálat 

 

55. Hol lakik Körte? 

a. albérletben 

b. a malibui tengerparton 

c. a szüleinél Budán 

d. garázsban 

 

56. Ki a Tripla X Márk szerint? 

a. Bexi – Lexi – Mexi 

b. Bexi – Lexi – Texi 

c. Bexi – Lexi – Plexi 

d. Bexi – Lexi – Kekszi 

 

57. Milyen arcpakolást használt Márk Bekiéknél? 

a. mangós 

b. uborkás 

c. shea vajas 

d. mézes 

 

58. Melyik dalt nem énekelte Márk a tehetségkutató 

műsorban? 

a. Justin Timberlake: Dead It Gone 

b. Train: Drive By 

c. Blue: Sony seems to be the hardest world 

d. AJ McLean: Mr. A 

 

59. Ki Lexi menedzsere? 

a. Ká 

b. Ré 

c. Fá 

d. Pí 

 

60. Ki tekert sálat Márk nyakába a hatás kedvéért? 

a. Aszádék 

b. Körte 

c. a stylist 

d. Beki 

 

 

 



 
 

 

61. Hányan várakoztak összesen Márkkal az orvosi 

váróban? 

a. 25 

b. 20 

c. 16 

d. 10 

 

62. Mi Beki új albumának címe? 

a. Online 

b. Csillám 

c. Offline 

d. Kislány 

 

63. Hová lépett le Beki egy teljes órára? 

a. a plázába 

b. Kemálhoz 

c. a zöldségeshez 

d. a hangszerboltba 

 

64. Miért mondták Aszádék Bekinek, hogy „közéjük való”? 

a. mert trollkodott velük 

b. mert megette a megnyalogatott sütit 

c. mert egymást tépték 

d. mert Körte szerint meghülyült 

 

65. Kivel volt drámai kapcsolata Márknak? 

a. Zita 

b. Rita 

c. Móni 

d. Bori 

 

66. Ki az első továbbjutó a műsorban? 

a. Varga Tamás 

b. Hajnal Brigitta 

c. Budai Lili 

d. Nagy Márk 

 

67. Mennyit kellett várni Márkra, amikor „beköltözött” a 

fürdőbe? 

a. 5 perc 

b. 10 perc 

c. 30 perc 

d. 15 perc 

 

68. Miért ordított anyu Körtével? 

a. nem örült Márk és Bexi csókjának 

b. örült Geri felbukkanásának 

c. nem örült Geri és Bexi csókjának 

d. örült Márk nyerésének 

 

69. Márk nyeri meg a tehetségkutatót? 

a. nem derül ki 

b. nem, Brigitta 

c. nem, a bankos srác 

d. igen 

 

70. Melyik dal nem szerepel a Késtél albumon? 

a. Végcél 

b. Ments meg 

c. Külön utakon 

d. Távolból 



 
 

 

KKii  mmoonnddttaa  
 

 

 

– Iderohadt egy nutellásüveg a laptopodra.  

 ..........................................................................................................  

 

– Valamilyen agyi rendellenesség miatt szereti, amit csinálsz. 

 ..........................................................................................................  

 

– Te szemét spicli! 

 ..........................................................................................................  

 

– Otthagylak egy éjszakára három nővel, és te is azzá válsz? 

 ..........................................................................................................  

 

– Na, ide figyelj, te „sztárocska”! 

 ..........................................................................................................  

 

– Úgy nézek ki, mint akit lenyelt egy nagy, piros fenyőfadísz. 

 ..........................................................................................................  

 

– Néha lepihenek, de aztán újra tudok magamra koncentrálni. 

 ..........................................................................................................  

 

– Mindjárt kiugrom az ablakon, annyira örülök! 

 ..........................................................................................................  

 

– Megint elmenni víz? 

 ..........................................................................................................  

 

– Színekre szétválogatott M&M’s nem kell? 

 ..........................................................................................................  



 
 

 

IIggaazz  ––  HHaammiiss  
 

 

 

Márkot úgy tapsolták meg az egynapos kimaradása után, mintha a Marsról tért volna vissza.   .....................  

Beki magántanára a feltételezett kora alapján részt vett mindkét világháborúban.  .....................  

Márk olyannak látja a világot, ahol minden körülötte forog.  .....................  

Beki azt mondta Márknak, ha rákacsint, akkor kalózkendőben kell fellépnie.  .....................  

Anya ki akarta próbálni, hogy milyen éjjel 11-kor Lilivel üvölteni.  .....................  

Beki fellépésre ment az FBA kíséretében, amikor palacsinta-harc volt a hátsó ülésen.  .....................  

Márkot úgy állták körbe, mint az állatkerti látogatók.  .....................  

Beki evett bundás kenyeret azon az estén, amikor anya a beteg Márknak is készített.  .....................  

Beki és anyu leellenőrizték Lili bonbonjainak szavatosságát.  .....................  

Beki szerint Aszádék terrorizálják az embereket, amiért nem rajongják körbe őket.  .....................  



 
 

 

PPrroojjeekkttmmuunnkkaa  

A projektmunka fordulónként 10 pontot ér.  A projektmunkák pontozása egyénileg történik, tehát ha elolvastuk, pontoztuk őket, 

akkor minden csapat egyéni visszajelzést kap a pontszámairól. 

Írjatok Késtél címmel egy dalszöveget, ami a saját életetekről szól! A szöveg terjedelme minimum egy versszaknyi 

legyen (ez kb. 130 karakter szóközök nélkül), de a 800 karaktert (szóközök nélkül) ne haladja meg! 


