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Svatební kvíz 

Pravidla jsou jednoduchá. Novomanželé si sednou na židli zády k sobě, oba si sundají boty a každý si vezme jednu svou a 
druhou partnera. Moderátor klade vtipné otázky a ženich s nevěstou ve stejnou chvíli zvedají botu jako odpověď. Bota 
nevěsty znamená odpověď ONA, bota ženicha znamená odpověď ON. 

55 (nejen) vtipných otázek do svatebního kvízu: 

1. Kdo častěji vaří? 

2. Kdo obvykle doma chodí jako první spát? 
3. Kdo je ráno dříve venku z postele? 

4. Kdo se více rozvaluje na společné posteli? 

5. Kdo se doma projevuje více hlasitě? 
6. Kdo víc trpí, když onemocní? 

7. Kdo je lepší řidič? 

8. Kdo při řízení více nadává? 
9. Kdo dostal více dopravních pokut? 

10. Kdo vícekrát naboural auto? 

11. Kdo si častěji bere telefon na záchod? 
12. Kdo častěji uklízí doma? 

13. Kdo častěji uklízí v autě? 

14. Kdo častěji chodí vysypávat koš? 
15. Kdo častěji začíná hádky? 

16. Kdo se častěji urazí? 

17. Kdo se častěji jako první chodí usmiřovat? 
18. Kdo mívá poslední slovo? 

19. Koho více poslouchá pes/kočka? 

20. Kdo je hlava rodiny? 
21. Kdo koho sbalil? 

22. Kdo koho první políbil? 

23. Kdo umí lépe líbat? 
24. Kdo vymyslel jméno prvnímu/druhému dítěti? 

25. Kdo chodí častěji uspávat děti. 

26. Ke komu se chodí děti víc mazlit? 
27. Kdo tráví více času v koupelně? 

28. Kdo tráví více času na toaletě? 

29. Kdo tráví více času na facebooku? 
30. Kdo jako první vyslovil termín svatby? 

31. Kdo je větší bavič? 

32. Kdo je větší alkoholik? 
33. Kdo je větší mamánek? 

34. Kdo je větší strašpytel? 

35. Kdo je větší romantik? 

36. Kdo je větší gurmán? 

37. Kdo je větší bordelář? 

38. Kdo je větší paličák? 
39. Kdo je větší lenoch? 

40. Kdo je větší žárlivec? 

41. Kdo je lepší tanečník? 
42. Kdo častěji chodí pozdě? 

43. Kdo umí lépe plánovat? 

44. Kdo se umí lépe obléknout? 
45. Kdo půjde spíše napomenout sousedy, když se budou chovat hlučně? 

46. Kdo má častěji pravdu? 
47. Kdo mluví častěji sprostě? 

48. Kdo měl ve škole lepší prospěch? 

49. Kdo drží doma kasu? 
50. Kdo více utrácí? 


