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1. Hova temették Berzsenyi Dánielt? Melyik a helyes állítás? 

 

A. A sír Dukán található, felesége Dukai Takács Zsuzsanna mellett nyugszik. 

B. Egyházashetyén van a szülőháza és a temetőben a sír. 

C. A Somogy megyei Niklán temették. 

D. Kemenessömjénben a családi kriptában található a koporsója. 

 

2. Májusfa állítás. Melyik a hibás állítás? 

 

A. A májusfa ledöntésének szertartásos mozzanata volt a fa körültáncolása, a májusfára mászás. 

Azé lett a tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. 

B. A májusfát csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy 

megtiszteltetés volt. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. 

C. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-

szerte ismert szimbolikus kelléke. 

D. A májusfa felállításának legjellemzőbb, hagyomány szerinti időpontja az április 31-ről május 

1-jére virradó éjszaka. 

 

3. Mi fán terem az „ürgeivás”? Melyik a helyes válasz? 

 

A. Nem fán terem, hanem a pinceajtóban: amikor idegen érkezett a pincéhez, az ajtóban kapott 

egy 4 decis korsót (ez az „ürge”), amit fenékig ki kellett innia. 

B. Ez téves, amíg sok volt belőle, az ürgét gyakran megették és nem megitták. 

C. Az ürgét nem isszák, hanem öntik. Az ürgét földalatti vackából kiöntik s az előbúvó állatot 

nyakánál megragadva, horoggal elkapva a földhöz csapják. 

D. Két férfi ürgét öntött vasárnap délelőtt. Nem szabadna ilyet tenni, mert az ürge védett állat, 

az eszmei értéke 250 ezer forint. 

 

4. Trianoni kereszt. Melyik a hibás állítás? 

 

A. A Ság hegy platójának keleti peremén áll a messziről látható Trianoni kereszt, melyet 

Kemenesalja népe állított a hazánkat megcsonkító békediktátum elleni tiltakozásul. Ez az 

ország legnagyobb ilyen jellegű emlékműve. 

B. A mintegy 26 m magasra felnyúló, fehér, betonból készült keresztet bazalttufából épült, 

felfelé keskenyedő kőoszlop támasztja meg. Építésekor még működött a bánya. 

C. Felavatásán, 1918. szeptember 23-án déli 12 órakor, több tízezer ember vett részt. 

D. Az oszlop alapzatának keleti, Celldömölk felőli oldalán fehér kőtáblán olvashatjuk az 

emlékmű üzenetét: "NAGYMAGYARORSZÁGÉRT - KEMENESALJA NÉPE – MCMXXXIV" 

 

 

 

 



5. Ipadnak, napadnak, 3 papnak, 6 kappannak hány körme van? 

Melyik a helyes válasz? 

A. 124 

B. 110 

C. 160 

D. 148 

 

6. A népi mondás szerint: "Ha ezen a napon esik, negyven napig esik egyfolytában." Ha 

azonban szép napos idő van ekkor, akkor negyven napos aszály várható. Melyik ez a nap?  

A. Karácsony előtt, december 13-án, Medárd napkor. 

B. Március közepe, mivel március a legcsapadékosabb hónap Magyarországon. 

C. Június 8. 

D. Július 15. ekkor ünneplik Szent Swithin napját. 

 

 

7. Eötvös Loránd életrajzából néhány részlet. Melyik a hibás állítás? 

A. 1891-ben a Ság - hegy platóján végzett méréseket a róla elnevezett torziós ingával. 

B. Feleségül vette a szombathelyi születésű polgári származású Horvát Gizellát, Horvát 

Boldizsárnak, az Andrássy-kormány igazságügyi miniszterének a lányát. 

C. 1873-ban, 25 évesen megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1883-ban 

pedig rendes tagjává. 1889 és 1905 között ő volt az Akadémia elnöke. 

D. Még életében egyetemet neveztek el róla, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemet. 

 

 

 

8. Magyarország egyik legrégibb városa, melyet a nyugat királynőjének is neveznek. Nevének 

jelentése németül, 'kő a mezőn', a latin elnevezés a városon átfolyó patak ókori nevéből 

származik. Melyik ez a város? 

A. Keszthely 

B. Szombathely 

C. Pécs 

D. Celldömölk 

 

 

9. Vasúttörténet. Melyik a hibás állítás? 

A. Sopron állomást megelőzve Szombathely vasútállomása lett a legnagyobb pályaudvara a 

GYESEV-nek. 

B. Szombathely nagy állomás már a 19. század fordulóján is, 1865-ben megépült a nagykanizsai 

vasútvonal, majd az 1871-es és 1872-es újabb vasútépítések a várost a Nyugat-Dunántúl 

közlekedési csomópontjává tették.  

C. 1942. június 30-án bekövetkezett a GYSEV történetének legsúlyosabb balesete Vönöck 

állomásnál. 

D. Celldömölk a trianoni békediktátum következtében a huszadik század közepére jelentős 

vasúti csomóponttá vált. 
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vetélkedő totó
*Kötelező

1. Csapat neve: *

2. 1. Üvegházhatás:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Mint ahogy az angol neve „Greenhouse effect” mutatja, a zöld növények széndioxid
elnyelő képességét jellemzi.

 Nagy üvegfelületű építmények esetén a napfény visszatükröződése, amely zavarhatja az
autósokat.

 A levegőben lévő üvegház gázok jellemző tulajdonsága, hogy a Föld által kibocsátott
infravörös sugárzást részben elnyelik, ezáltal növekszik a légkör hőmérséklete.

3. 2. Passzív napenergia hasznosítás:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Egy napelemmel, amelyet a tetőhöz rögzítettek a Nap sugárzását elektromos energiává
alakítják. Passzív, mert nem követi a Nap járását.

 Az épületek tervezésénél, építésénél figyelembe veszik a déli tájolásnak megfelelő ablak
és helység kiosztást, a hatékony hőszigetelést.

 A hidegvérű állatok a napsütötte területeken melegítik fel magukat.

4. 3. Jelent-e veszélyt az élővilágra a globális felmelegedés?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Nem, mert az élővilág alkalmazkodó képessége szinte határtalan.

 Amennyi életteret veszítünk a sivatagosodással, annyit nyerünk a fagyos területek
felmelegedésével.

 Gyakoribb lesz az aszály, az erdőtüzek, az árvizek, nőni fog a környezeti menekültek
száma.

5. 4. Nukleáris energia.
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Az atomerőművek megújuló energiaforrásból állítanak elő tiszta energiát.

 A nukleáris energia nem megújuló energiaforrás.

 A nukleáris fegyverek mozgatásához (pl. rakéta) szükséges energia.

6. 5. Melyik megújuló energiaforrás?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Napenergia, szélenergia, biomassza.

 Szén, kőolaj, földgáz.

 Geotermikus energia, vízenergia, urán.
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7. 6. Mi a baj a hulladékkal?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Semmi, hiszen szelektíven gyűjtjük a hulladékot

 Túl sok hulladékot termelünk, lerakásuk drága és a lerakók szennyezik az ivó vizeinket és
metán szabadul fel

 A baj az, hogy a fogyasztói társadalom még mindig kevés hulladékot termel

8. 7. Mi az a telekocsi?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Házimozi rendszert tartalmazó zsúrkocsi.

 Egy népszerű ötlet, miszerint ha mindenképpen autóval kell munkába, vagy hosszabb
útra menned, fogj össze a közeledben lakó munkatársaiddal, ismerőseiddel, és menjetek többen
egy kocsival. A telekocsi-honlapokon felajánlhatsz szabad helyet az autódban, vagy te is
kereshetsz magadnak egy adott úti célhoz..

 Ha autó helyett a tömegközlekedést választjuk, ezáltal kevesebb autó lesz az úton,
csökken a kibocsátás, kevesebb lesz a közlekedési dugó.

9. 8. Az alábbiakban megújuló energiaforrásokat párosítottunk gazdaságos felhasználási
lehetőségeikkel. Melyik párosítás helytelen?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Geotermikus energia – fűtés, meleg víz.

 Szélenergia – robbanómotor hajtás.

 Napenergia – villamos energiatermelés.

10. 9. Egy átlagos háztartásban mi fogyasztja a legtöbb energiát?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 A fűtés.

 A világítás.

 A háztartási gépek.

11. 10. Melyik a fenntartható fejlődés helyes meghatározása?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Kielégíteni a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét,
hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.

 Kielégíteni a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét,
hogy kielégítsék a saját igényeiket.

 Kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk
képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.

12. 11. Az offshore szélerőmű a szélenergia termelés leggyorsabban fejlődő területe. Mit
jelent?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Tengeri szélfarmok. Az offshore angol kifejezés szó szerinti jelentése: parton túli, parton
kívüli.

 Szárazföldi, szélerőművek megnevezése.

 Offshore cégek által működtetett szélerőmű. Offshore cégnek nevezzük azokat a cégeket,
amelyeket olyan helyszínen jegyeztek be, ahol a helyi törvények lehetőséget adnak arra, hogy a
külföldön végzett tevékenységükből származó jövedelmük adómentes!
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Üzemeltető:

13. 12. Bioetanol:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 A bioetanol kifejezés alatt olyan, nagyrészt etil-alkoholból álló üzemanyagot értünk,
melyet biológiailag megújuló energiaforrások felhasználásával nyernek. Benzint helyettesítő,
vagy annak adalékaként szolgáló motor-üzemanyag.

 A bioetanol előállítása nagyon drága, emiatt Magyarországon nem használják motor-
üzemanyagként, a benzinkutakon nem tankolható.

 A bioetanol növényi olajokból előállított észter alapú bioüzemanyag dízelmotorok
számára.

14. 13. Naptó:
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 A Nap felszínén található nagy kiterjedésű, napkitöréskor a Földről távcsővel látható
tavak, amelyek főként vizet tartalmaznak.

 A napenergia hasznosításának egyik lehetősége. A naptó (solar pond) a napenergiából
keletkező hőt tárolja úgy, hogy akadályozza a felmelegített vizet a felszínre jutásban. Az alsó
rétegében oldott só található, így ez a víz túl nehéz ahhoz, hogy a felszínre áramolhasson.

 A Napból beérkező nagyenergiájú sugárzás által, a magashegységekben kialakított tavak.

15. 13+1. Mi a probléma a fosszilis energiahordozókkal?
Soronként csak egy oválist jelöljön be.

 Véges mennyiség van belőlük, használatuk szennyezi a levegőt.

 Bonyolult a használatuk.

 Semmi gondot nem jelentenek, az emberiség évszázadok óta használja őket.
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