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Egy betű kimarad – aztán segít  
- a játék menete -

● A játék 25 + 6 + 2 kérdésből áll.

● A 25 kérdésre adott válaszok mindegyike más betűvel kezdődik, végül az angol abc 26 betűjéből 

csak 1 marad ki.

● A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

● Hat kérdés ABCD-választós, és mindegyik tabu a közvetlenül a kérdés előtt megnevezett játékos 

számára: csak akkor szólhat hozzá, ha a többiek megkérik rá. Ezek a kérdések időről időre felbukkannak 

a többi kérdés között, vagyis zwischenfragék (© Lil).

Aki túl hamar beleszól, a következő találkozásunkkor fizet nekem egy meggysört!

● A végén felteszek két összefüggő kérdést, amelyek a megfejtéséhez szükség lesz a kimaradt betűre.

Jó szórakozást!



  

1. kérdés

Melyik amerikai állam neve hiányzik a dalból?

__________   Song

Oh, show me the way to the next whiskey bar
Oh, don't ask why, no, don't ask why
For we must find the next whiskey bar

Or if we don't find the next whiskey bar
I tell you we must die, I tell you we must die
I tell you, I tell you, I tell you we must die

Oh, moon of  __________,  it's time to say goodbye
We've lost our good old mama
And must have whiskey or you know why
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Sibi, ne szólalj meg,
amíg a többiek nem kérik!



  

6 / 1 - Sibi, ne szólalj meg!

1936. augusztus 12-én, a berlini olimpia égisze alatt 
Rotter Lajos kiemelkedő teljesítményű távrepülést 
hajtott végre saját tervezésű vitorlázógépével. 
Mennyit repült?

A – 148,5 km

B – 214,5 km

C – 326,5 km

D – 402,5 km



  

2. kérdés

Az első technikailag is 3 dimenziós FPS (first person shooter – belső 
nézetű lövöldözős) játék, ami 3D gyorsítás nélkül futott. 1996-ban jelent 
meg, az id Software gondozásában.

Melyik ez a játék?



  

3. kérdés

Minek a változatai?

● Kopogós

● Hand

● Rabló



  

4. kérdés

Mi az összefoglaló neve azoknak 
a futóversenyeknek, amelyek távja hosszabb 
mint 42,195 km? 

A legrövidebb rendszeresen megrendezett 
ilyen típusú verseny 50 km-es,
a leghosszabb 3100 mérföldes (4988 km).



  

5. kérdés

Ki az a filmes karakter, aki elnyerte 
Minden Idők Legfőbb Főgonosza címet, 
megelőzve Darth Vadert is? 

Nem ő az
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Fecc, ne szólalj meg,
amíg a többiek nem kérik!



  

6 / 2 - Fecc, ne szólalj meg!

Az alábbiak közül melyik klasszicista antikva?



  

6. kérdés

Mi a közös név? 



  

7. kérdés

Mi a magyar elnevezése annak az ókori 
kereskedelmi útvonalnak, ami a Balti-tengertől 
a Földközi-tengerig ért?

litvánul: Gintaro kelias, 

lengyelül: Szlak Bursztynowy, Jantarowy Szlak; 

cseh/szlovák nyelven: Jantarová/Jantárová cesta; 

németül: Bernsteinstraße; 

oroszul: Янтарный путь; 

olaszul: Via dell'Ambra, 

latinul: Via Sucinaria



  

8. kérdés

Melyik ez az óramárka?

A luxusórák piacának egyik legkiemelkedőbb márkája. Közel 180 évvel ezelőtt 
Genfből indult világhódító útjára. A cég alapítója Lengyelországban született.

A márkanév két szóból áll, amelyek egyforma betűvel kezdődnek, de kimondva 
már másképp hangzanak. 



  

9. kérdés

Mi az összefoglaló neve azoknak az égitesteknek, 
amelyek a Naprendszerünkön kívül, vagyis idegen 
csillagok körül keringenek?



  

10. kérdés

Melyik ez az ország?

 

Fővárosa: Dodoma

Hivatalos nyelvek: szuahéli, angol
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Saci, ne szólalj meg,
amíg a többiek nem kérik!



  

6 / 3 - Saci, ne szólalj meg!

Az egyik legkegyetlenebb női sorozatgyilkos. Ki ő?

Kolumbiában nőtt fel, az anyja prostitúcióra kényszerítette. Állítólag már 
11 évesen is ölt, amikor a barátai buzdítására lelőtt egy túszul ejtett gazdag 
gyereket. Később megjavult és családot alapított, de aztán megszökött egy 
drogdílerrel. Összeházasodtak, és beléptek a hírhedt Medellín-kartellbe. 
Ahogy a kokain-csempészet egyre több pénzt hozott nekik, félreállította a férjét.

Az asszony Miamiból irányította a csempészést, és a helyi bandaháborúk során 
több mint kétszáz embert öletett meg. A biszexuális nő a férjeinek sem kegyel-
mezett, hármat közülük megöletett. Ő volt minden idők egyik legkegyetlenebb 
drogbárója. A Kokainkirálynő néven is ismertté vált. Egyik fiát "Corleonénak" 
nevezte el, a kutyáját pedig "Hitler"-nek. Végül elkapták, de a kétszázból 
mindössze három gyilkosság ügyében emeltek vádat ellene.

A - Delphine LaLaurie C - Griselda Blanco

B - Theresa Knorr   D - Isabel Rodríguez 



  

11. kérdés

Melyik ez a nyelv?

A germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv, eredetileg az askenázi (= német) 
zsidóság nagy részének anyanyelve volt, amely felnémet származéknyelvként 
alakult ki német nyelvterületen a középkor folyamán. Tartalmaz héber-arámi és 
ófrancia elemeket is. Egyes régiókban szláv elemek is belekerültek. 

Hosszú időn keresztül egyfajta „elrontott” német nyelvváltozatnak, zsargonnak 
nyilvánították.  



  

12. kérdés

Milyen típusú mirigyek az alábbiak? 
(Magyar elnevezést keresünk)

● Nyálmirigy
● Verejtékmirigy
● Emlőmirigy
● Hasnyálmirigy
● Dülmirigy (prosztata)



  

13. kérdés

Melyik ez a sport?

 



  

14. kérdés

Melyik mű szereplői?

Pénelopé

Télemakhosz

Antinoosz

Eumaiosz

Eurükleia

Meneláosz

Nesztor

Kalüpszó nimfa

Kirké



  

15. kérdés

Hogy hívják ezt a közismert textilipari eljárást?

A fonalgyártás hagyományos és legrégibb 
művelete, már a kőkorszakban (i. e. 5000–2000) 
is ismerték. 

Ezzel az eljárással a rövid elemiszálú szálas-
anyagokat rendezik, párhuzamosítják, majd 
sodrással egyesítik, így alakul ki a fonal.
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Lil, ne szólalj meg,
amíg a többiek nem kérik!



  

6 / 4 - Lil, ne szólalj meg!

Magyarul az ember sárga az irigységtől. 
Angolul zöld. Olaszul és spanyolul is zöld. 
És németül?

A - zöld

B - sárga

C - lila

D - kék



  

16. kérdés

Belga kisváros, 1917-ben itt került sor a mustárgáz első hadi 
célú alkalmazására; a német hadsereg hatékonyan 
alkalmazta a brit katonák, majd később a második francia 
hadsereg ellen.

Mi a város neve?



  

17. kérdés

Melyik ez a fűszer?

Levesek, saláták, diétás ételek és italok, ecetek 
fűszerezésére, de a likőr- és konzerviparban is 
nélkülözhetetlen. 

Teájának jó gyomorerősítő, emésztést serkentő, 
vizelethajtó hatást tulajdonítanak.

Akár 2 méter magasra is megnő. Levelei nyelesek, 
virágzata összetett ernyő.

Népies elnevezései lecsihan, levescsík, 
levestikom, levestököm, löböstök, lóstya.



  

18. kérdés

Melyik termékről ismerjük ezt a figurát?



  

19. kérdés

A két férfi egy testvérpár, Orville és Wilbur. Mi a vezetéknevük?



  

20. kérdés

Mi a két hangszer neve?
Ugyanolyan betűvel kezdődnek.
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Zoli, ne szólalj meg,
amíg a többiek nem kérik!



  

6 / 5 - Zoli, ne szólalj meg!

Melyik állítás igaz?

A – A cognac bükkfahordóban érlelt, eredetvédett francia borpárlat

B – A single malt whisky elnevezés egyfajta malátatípus használatára utal

C – A tequilán az añejo kifejezés azt jelenti, hogy legalább 1 évig érlelik tölgyfahordóban

D – A rum kék agavéból készül



  

21. kérdés

A Bourbon-házból származó 
parmai hercegnő, házassága révén 
1916–1918 között Ausztria császárnéja, 
Magyarország és Csehország királynéja.

Ki ő?



  

22. kérdés

Híres olasz belsőpenészes sajt. Tehéntejből 
készül, zsírtartalma 48-55% között mozog 
(szárazanyagban). 

Szokásos formája 25–30 cm-es átmérőjű, 
15–20 cm magas korong, amelynek tömege 
6-12 kilogramm lehet. 2-4 hónapig érlelik. 

Az érettebb változat szilárdabb, és egyre 
pikánsabb ízű. Az érlelési folyamat elején 
fémrudakkal átszúrják; ezeken a nyílásokon 
jutnak belsejébe a recept szerinti 
baktériumok és gombaspórák.

Mi a neve?



  

23. kérdés

Milyen típusú autóból készül az időgép 
a Vissza a jövőbe trilógiában?



  

24. kérdés

Melyik cég kiállítási standját látjuk a képen?
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Dragi, ne szólalj meg,
amíg a többiek nem kérik!



  

6 / 6 - Dragi, ne szólalj meg!

A matematikában azokat a valós vagy komplex 
számokat nevezik ______________nak/nek, amelyek 
nem algebrai számok, amelyek tehát nem gyökei 
egész (vagy racionális) együtthatós polinomnak, más 
szóval nem megoldásai

alakú egyenletnek, ahol n ≥ 1, az együtthatók egészek 
és nem mind egyenlőek nullával.

A – transzflektív C - transzcendens

B – transzparens D - transzdimenzionális



  

25. kérdés

Melyik ez a város?
● Az európai kontinens legészakibb fővárosa. 

● Az ország déli részén helyezkedik el. 

● Közel 650.000 ember lakja, ezzel messze az ország legnagyobb városa.

● 1550-ben alapították.

● A képen a címere látható.



  

Nos, melyik betű
maradt ki az abc-ből?



  

És a két utolsó kérdés...

Egy színészt keresünk, akinek a keresztneve és 
a vezetékneve is a kimaradt betűvel kezdődik.

De ez még nem minden!

Annyira szereti ezt a betűt, hogy mind 
az öt gyermekének így kezdődő nevet választott.

És ha megvan a színész, akkor azt is meg tudod mondani, hogy: 

Mi a 2019-ben megjelent filmjének címe, 
ami egy sorozat 5. része, és nem kapott túl jó kritikát?
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