
Michelle Obama 

Így lettem 
 

 

Mélyről jövő vallomásokban és magukkal ragadó történetekben 

bővelkedő önéletrajzi könyvében Michelle Obama bepillantást 

enged élete kulcsfontosságú pillanataiba – a Chicago déli részén 

töltött gyerekkorától vezetői pozícióba kerüléséig. Beszámol 

többek között arról is, hogyan sikerült egyensúlyt teremtenie 

karrierje és az anyaszerep között, és hogy milyen volt az élete a 

Fehér Házban. A Becoming lapjain szeretetteljes, bölcs, de 

kendőzetlen szókimondásának köszönhetően egy mélyen érző, 

kiváló teljesítményeivel a várakozásokat folyton felülmúló nő 

története bontakozik ki előttünk, aki épp ezért másokat is arra 

ösztönöz majd, hogy azzá váljanak, akivé szeretnének. 

 

1. Melyik pálya tetszett Michellenek gyermekkorában? 

a) gyermekorvos 

b) zongoraművész 

c) színésznő 

2. Hol dolgozott az édesanyja, mikor általános iskolába jártak a gyerekei? 

a) víztisztító telepen 

b) háztartásbeli volt 

c) bankban 

3. Miért nem találta meg Michelle a kezdőhangot első zongorakoncertjén? 

a) lámpalázas volt 

b) keveset gyakorolt 

c) nem volt lekopva a billentyű 

4. Anyai nagyapjánál a mennyországban érezte magát. Miért? 

a) mindig kapott süteményt 

b) állandóan szólt a zene 

c) gyönyörű kertje volt 

  



5. Hogy szabadult meg második osztályos korában a munkáját rosszul végző 

tanítónőjétől? 

a) másik iskolába íratták 

b) tehetsége miatt átvették a harmadik osztályba 

c) a tanítónőt elbocsátották 

6. Milyen betegség keserítette meg édesapja életét? 

a) szklerózis multiplex 

b) artrózis 

c) köszvény 

7. Mit tett Michelle édesapja, mikor megkarcolták az autóját? 

a) feljelentést tett 

b) újrafényeztette 

c) ő is megkarcolta az elkövető autóját 

8. Naponta hány órát buszozott Michelle, hogy Chicagoba, egy jobb középiskolába 

járhasson? 

a) 3 

b) 4 

c) 1,5 

9. Milyen kérdés foglalkoztatta a gimnázium első hónapjaiban? 

a) Elég jól nézek ki? 

b) Befogadnak a fehér diákok? 

c) Elég jó vagyok? 

10. Jackson tiszteletes milyen üzenetet adott át az afroamerikai gyerekeknek? 

a) legyenek megbocsátóak, ha elnyomják őket 

b) tévénézés helyett tanuljanak 

c) eddzenek keményen, mert csak a sportteljesítményük hozhat sikert 

11. Mikor Michelle elkezdte a Princeton egyetemet, évfolyamtársainak hány százaléka 

volt fekete diák? 

a) 9% 

b) 2% 

c) 20% 

  



12. Mire költötte Barack Obama udvarlása idején pénze nagy részét? 

a) virágra 

b) könyvekre 

c) utazásra 

13. Mit bánt meg Michelle Suzanne barátnője betegágyánál? 

a) hogy rosszallta élményalapú életstílusát 

b) hogy elárulta a titkát 

c) hogy nem hívta meg az esküvőjére 

14. Hová rejtette Barack az eljegyzési gyűrűt? 

a) tortába 

b) ezüstbúra alá 

c) íróasztalfiókba 

15. Mi volt Michelle számára a legfájdalmasabb esemény házasságuk korai évei alatt? 

a) férje hűtlensége 

b) leégett az otthonuk 

c) nem sikerült teherbe esnie 

16. Az orvosi beavatkozásnak köszönhetően két lányuk született. Hogy nevezték el őket? 

a) Linda és Sandra 

b) Sasha és Malia 

c) Jennifer és Emily 

17. Házasságuk eltérő családi mintájuk miatt válságba került. A párterápia után milyen 

változásokat vezetett be Michelle? 

a) edzésre járt és ragaszkodott a vacsora időpontjához 

b) minden hónapban egy napot kettesben töltöttek 

c) részmunkaidős állást vállalt 

18. Miért hiányzott Obama a bűntetőjogi törvényjavaslat tárgyalásakor? 

a) hófúvás miatt nem tudott hazarepülni 

b) kislánya betegsége miatt 

c) akkor született második gyermeke  

19. Michelle-t közszereplővé válása után milyen negatív jelzővel illették? 

a) inkompetens karrierista 

b) üresfejű csinibaba 

c) dühös fekete nő 



20. Mivel vigasztalta Barack Obama a kampány során félreértelmezett és meghurcolt 

feleségét? 

a) „Tudom, hogy rossz, de majd elmúlik. Mindig elmúlik.” 

b) „Bízz bennem, megvédelek.” 

c) „Miénk lesz a végső szó.” 

21. Miután Obama megnyerte a választást, beköltözhettek a Fehér Házba. Hány 

négyzetmétert használhattak magánemberként? 

a) 3000 

b) 980 

c) 1800 

22. Mi indította Michelle-t, hogy tegyen az amerikai gyerekek egészségtelen étkezése 

ellen? 

a) Malia testtömegindexe kezdett felfelé kúszni 

b) Maliánál cukorbetegséget állapítottak meg 

c) egy iskolai látogatáskor megdöbbentette a túlsúlyos gyerekek aránya 

23. Mi volt az első projektje? 

a) iskolai felzárkóztató program indítása 

b) a Fehér Ház konyhakertjének kialakítása 

c) a rokkanttá lett katonák lakásátalakítási programja 

24. Mi volt first ladyként a legfontosabb célja? 

a) a férjének méltó társa lenni 

b) hallhatóvá tenni azok történeteit, akikre senki sem figyel 

c) megmutatni az édesanyjának, hogy nem hiába taníttatta 

25. Mit fogalmazott meg Michelle Obama könyve végén? „Mi ezt hagytuk örökül: …” 

a) egy felemelkedő generációt, amely megértette, mi minden lehetséges. 

b) egy felelősségteljesebb és egészségesebb társadalmat. 

c) egy olyan államot, ahol a bőrszínből adódó esélyegyenlőtlenségek végre 

csökkenni kezdtek. 
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