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VŐLEGÉNY KVÍZ 

 

 

 

Hányas a ruhamérete? 

Hányas lába van? 

Mi a kedvenc színe? 

Mi a kedvenc étele? 

Mi a kedvenc itala? 

Mi a kedvenc alkoholos itala? 

Mi a kedvenc sportja? 

Mi a legfőbb hobbija? 

Mi a kedvenc évszaka? 
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Melyik a kedvenc hónapja? 

Melyik a kedvenc autómárkája? 

Melyik a kedvenc kölnije? 

Melyik a kedvenc női parfümje? 

Hagyományos, vagy villanyborotvát használ? 

Milyen idegen nyelven beszél? 

Van nyelvvizsgája? 

Van jogsija? 

Tud úszni? 

Tud korizni? 

Tud főzni? 

Tud varrni? 

Tud énekelni? 

Tud rajzolni? 

Tud lovagolni? 

Tud biciklizni? 

Hol járt eddig külföldön? 

Melyik nyaralása a legkedvesebb emléke? 

Hova szeretne menni legközelebb nyaralni? 

Szereti a munkáját? 

Mennyit keres havonta? 

Mennyit szeretne keresni havonta? 
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Szeret-e nyilvánosan beszélni? 

Tud sakkozni? 

Tud biliárdozni? 

Tud kártyázni? 

Hol ebédel gyakran? 

Hol van a törzshelye? 

Hány gyereket szeretne? 

Milyen nevet választana nekik? 

Mi a csillagjegye? 

Szereti a meglepetéseket? 

Féltékeny típus? 

Hány barátnője volt a menyasszonya előtt? 

Szőke, barna, vagy vörös az ideálja? 

Ki a kedvenc színésze/színésznője? 

Szereti a színházat? 

Szereti az operát? 

Mivel lehetne kikergetni a világból? 

Mi dühíti fel? 

Mi dobja fel? 

Mi nevetteti meg? 

Mi hatja meg? 

Szokott néha sírni? 
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Mitől fél? 

Van-e valami fóbiája? 

Mi a legjobb tulajdonsága? 

Mi a legrosszabb tulajdonsága? 

Szeret játszani? 

Mi a kedvenc állata? 

Mi a kedvenc kártya, vagy társasjátéka? 

Mi a kedvenc filmje? 

Kedvenc együttese? 

Kedvenc dala? 

Melyik a kedvenc könyve? 

Ki a kedvenc írója? 

Melyik a kedvenc történelmi korszaka? 

Mi a legnagyobb vágya az életben? 

Hol szeretne élni? 

Mit választana: tengerparti nyaralás, vagy hegyi túra? 

Mit választana: falu, kisváros, vagy nagyvárosi nyüzsgés? 

Mit választana: úszás, vagy futás? 

Mit választana: paintball, vagy léghoki? 

Milyen címet adna az életének, ha az film lenne? 

Milyen címet adna a szerelmüknek, ha az film lenne? 
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GYEREKKOR 

 

 

 

Mekkora súllyal született? 

Mikor tanult meg járni/beszélni? 

Mikor lett szobatiszta? 

Járt-e bölcsibe/óviba? 

Könnyen beszokott az óviba? 

Mi volt a jele az óviban? 

Mi volt a kedvenc játéka gyerekkorában? 

Mi volt a kedvenc meséje? 

Ki volt a legjobb barátja az óviban/általános iskolában? 
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Hogy hívták az első szerelmét? 

Volt-e különleges beceneve otthon, vagy közösségben? 

Volt-e külön szobája? 

Mi volt a kedvenc étele gyerekkorában? 

Mi az, amit nem evett meg gyerekkorában? 

Mikor esett ki az első tejfoga? 

Humán, vagy reál beállítottságú? 

Hány évesen ment iskolába? 

Mikor tanult meg írni? 

Milyen tanuló volt? 

Mi volt a kedvenc tantárgya? 

Melyik tárgyat utálta a legjobban? 

Ki volt a kedvenc tanára? 

Ki volt a legkevésbé szimpatikus tanára? 

Nyert-e tanulmányi versenyt? 

Nyert-e valamilyen sportversenyt? 

Ki a legrégebbi barátja? 

 

 

 

 

 



 
 

{ààÑMBBÄtÇçuâváâyxÄtwtàÉ~A{â 

 

KAMASZKOR 

 

Mikor volt először buliban? 

Mikor rúgott be először? 

Kivel csókolózott először? 

Voltak-e pattanásai kamaszkorában? 

Kapott-e a suliban intőt? 

Mi volt a legcikibb élménye kamaszkorából? 

Mi volt a legvadabb élménye kamaszkorából? 

 

CSALÁD 

 

Hány testvére van? 

Hány unokatestvére van? 

Mikor házasodtak össze a szülei? 

Hány évesen szülte az anyukája? 

Mikor van az anyukája szülinapja? 

Mikor van az apukája szülinapja? 

Mi az anyukája lánykori neve? 

Mi az anyukája kedvenc virága/színe/édessége? 

Melyik az az étel, amit csak az anyukája tud finoman elkészíteni? 
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MI LENNE, HA…? 

 

Megenné fogadásból a legutáltabb ételét? 

Kipróbálná a bungee jumpingot/toronyugrást/ejtőernyőzést? 

Mi az a legnagyobb tét, amit még kockáztatna egy Mindent vagy semmit 
kvízjátékban? 

Milyen témakört választana egy ilyen játékban, amiről biztosan tudná, hogy 
nyer benne? 

Melyik számra tenné fel az összes pénzét a rulettben? 

Mi az a három dolog, amit magával vinne egy lakatlan szigetre? 

Minek öltözne farsangon? 
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Mit tenne, ha eltévedne egy olyan helyen, ahol még sosem járt? 

Képes lenne egymaga kifesteni a lakást? 

Mi az a sebességhatár, ami fölé soha nem menne? 

Tud recept alapján egy ismeretlen ételt ehető módon elkészíteni? 

Ha fa lenne, melyik lenne? (Vagy szerinte te melyik lennél?) 

Ha évszak lenne, melyik lenne? (Vagy szerinte te melyik lennél?) 

Ha természeti jelenség lenne, melyik lenne? (Vagy szerinte te melyik 
lennél?) 

Ha szín lenne, melyik lenne? (Vagy szerinte te melyik lennél?) 

Ha ruhadarab lenne, melyik lenne? (Vagy szerinte te melyik lennél?) 

Ha ország lenne, melyik lenne? (Vagy szerinte te melyik lennél?) 

Ha tájegység lenne, melyik lenne? (Vagy szerinte te melyik lennél?) 

Ha víz lenne, melyik lenne (patak, tó, folyó, tenger)? (Vagy szerinte te 
melyik lennél?) 
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A KAPCSOLAT 

 

 

 

Őszerinte melyik hírességre hasonlít ő, illetve te? 

Hová akar nászútra vinni? 

Mi a legkedvesebb tulajdonságod számára? 

Mi a legkevésbé szimpatikus tulajdonságod számára? 

Tudja-e, mivel tud levenni a lábadról? 

Hol találkoztatok először? 

Szerelem volt első látásra? 

Mi volt rajtad az első randin? 

Miről beszélgettetek az első randin? 

Mikor csókolóztatok először? 
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Mikor aludtatok először együtt? 

Melyik ruhád áll a legjobban szerinte? 

Melyik ételt tudod a legjobban megfőzni? 

Tudja-e, hova jársz fodrászhoz/kozmetikushoz/körmöshöz? 

Miért vagy páratlan számára? 

Mennyi volt a leghosszabb idő, amit külön töltöttetek? 

Mennyi volt a leghosszabb idő, amit együtt töltöttetek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


