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1. Mennyi ideig tart

Magyarországon 

az általános iskola?

a) 4 évig

b) 8 évig

c) 6 évig

2. Melyik a legjobb osztályzat

Magyarországon?

a) az ötös

b) az egyes

c) a tízes

3. Mi a panelház?

a) játék

b) tévésorozat

c) az 1970-es, 80-as évek 

tömbháza

4. Mi az ABC?

a) magyar  betûrendszer

b) élelmiszerbolt

c) tv-társaság Magyarországon

5. Kell a halászlébe 

fokhagyma?

a) igen

b) nem

c) ízlés szerint

6. Mi a fôzelék?

a) fôtt lé

b) leves

c) egytálétel zöldségbôl

7. Mit ünnepelnek 

a magyarok szívesebben 

társaságban?

a) érettségi találkozót

b) névnapot

c) házassági évfordulót

8. Mit ünnepelnek 

a magyarok szívesebben 

szûk családi körben?

a) születésnapot

b) március 15-ét

c) augusztus 20-át

9. Mikorra vásárolnak 

a magyarok szaloncukrot ?

a) húsvétra

b) születésnapra

c) karácsonyra

10. Mi a tanya?

a) a község határában önállóan

álló lakóház és gazdasági

épületek együttese

b) hétvégi ház

c) külföldiek által vásárolt ház neve

11. Mit lehet vásárolni 

a zöldségesnél?

a) zöld színû árut

b) csak zöldséget

c) zöldséget és gyümölcsöt

12. Az „Iszunk egy kis bort”

kifejezés használatakor, 

kb. mennyi bort isznak?

a) egy pohárral

b) csak nagyon keveset

c)  normális mennyiséget, ez csak

egy udvariassági kifejezés

13. Mi a tömegközlekedés?

a) súlyos emberek közlekednek

b) nagyvárosi közlekedési

eszközökök összessége 

c) egy sereg ember úton van

+1 Mi a fekvôrendôr?

a) a forgalmat az út szélérôl,

fekve figyelô rendôr

b) a forgalom lassítására 

az aszfaltba beépített bukkanó

c) ágyban fekvô, beteg rendôr

� Tudta-e, hogy a színek különbözô kultúrákban különbözô asszociációkat váltanak ki? Japánban 
például a fehér, Magyarországon pedig a fekete a gyász színe.

� Tudta-e, hogy a gondolatmenetek között tartott hosszabb szünet egy olaszt valószínûleg 
nyugtalanít, de egy koreainak túl kevés ahhoz, hogy mérlegelje az elmondottakat?

� Tudta-e, hogy Bulgáriában az igent fejrázással, a nemet pedig fejbólintással jelzik?

� Tudta-e, hogy a magyarok a nemzetközi kommunikációval foglalkozó Lewis szerint kerülik 
a határozott nemet? TU
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