KisKobak Országos
Világismereti Verseny
2014. március 24.

7-8. évfolyam
AB

A táblázatban hét város nevét rejtettük el vízszintesen,
függőlegesen, vagy átlósan.
Mindegyik városnév legfeljebb öt karakter hosszú.
Hány betű nem tartozik egyetlen városnévhez sem?
HN: PASSZ

JK:13

LB: 6

UV: 15

AN Melyik két irodalmi mű szereplői adhatták fel az apróhirdetéseket?
Nagyerejű, farkasokkal és bikával is elbíró vitéz keresi kedves, szerény lány
ismeretségét házasság céljából.
Eladó egy kiválóan karbantartott, ezüst szegecsekkel díszített puska.
IS: Tatay Sándor: Kinizsi – J.F. Cooper: Az utolsó mohikán
MT: PASSZ
PT: Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön – Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
VB: Arany János: Toldi – Karl May: Winnetou
AT

Kata előfizetője egy magazinnak. A megrendeléshez 3 000 forintról szóló csekket
fizet be a postán. Vajon melyik adatot nem kell ráírnia a csekkre a befizetéskor?
KS: „3 000 Ft”
TD: PASSZ

AZ

ND: Kata születési ideje
XP: Kata teljes neve és címe

Állítsd időrendbe a következő eseményeket!
Melyik a legrégebbi és melyik a napjainkhoz legközelebbi esemény?
① A Lumière fivérek belépő ellenében nyilvános mozgóképes vetítést tartanak a
párizsi Le Salon Indien du Grand Caféban; megszületik a mozi.
② Edinburghben megszületik Dolly birka, a világ első klónozott emlőse.
③ A Montgolfier fivérek végrehajtják az első, embert is szállító hőlégballonos
repülést Párizs mellett.
④ Volta előállítja az első elektromos telepet.
⑤ a Pöttyös Túró Rudi gyártásának kezdete.
⑥ Az ingaóra feltalálása.
DS: ⑥-②

HZ: PASSZ

WR: ③-①

ZX: ④-⑤
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BD

Melyik szám illik az üres helyre?

AZ: 64
BK

CV: 55

OP: 56

VZ: PASSZ

Melyik dalrészlettel egyezik meg a következő dalsor ritmusa?
Télen, nyáron, ha kijár, fölneveli a libát.
AN: Nem ettem én ma egyebet, csak egy köcsög aludttejet.
DH: Tele kertem zsályával, szerelemnek lángjával.
QX: PASSZ
YN: Csömörédi faluvégen, ha egy csárda volna.

BX

Melyik ábra
helyére?

HT:
CP

a

kérdőjel

KV:

MZ: PASSZ

ST:

Én vagyok családom legifjabb tagja. Két testvérem arcát lerajzoltam nevük betűivel.
Milyen testvéreim vannak?

BK: PASSZ
CV

illik

OV: két nővérem

US: két bátyám YZ: egy nővérem és egy bátyám

Állítsd időrendbe a következő eseményeket!
Melyik a legrégebbi és melyik a napjainkhoz legközelebbi esemény?
① A Montgolfier fivérek végrehajtják az első, embert is szállító hőlégballonos
repülést Párizs mellett.
② Flavio Gioia nápolyi hajós egy mágneses fémszálat rak egy függőleges tengelyre,
és belerakja egy dobozba; ezzel megszületik az iránytű mai formája.
③ Georges Lemaître belga pap kidolgozza az ősrobbanás elméletét.
④ Volta előállítja az első elektromos telepet.
⑤ A Glasgow-i Egyetemen William Cullen először használ mesterséges jeget hűtésre.
⑥ Dobos C. József megalkotja az első Dobos tortát.
DS: ⑤-④

HZ: ①-⑥

WR: PASSZ

ZX: ②-③
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CS

A betűrácsot az egyes megoldórácsokkal letakarva egy-egy
hangszer nevének betűi maradnak szabadon.
Melyikkel kapunk fúvós hangszert?

MB: PASSZ

SZ: második

XH: harmadik

ZD: első

DH Melyik két irodalmi mű szereplői adhatták fel az apróhirdetéseket?
Török turista gyűrűt vásárolna bármi áron. Jelige: ,,Fél szem’’
Nagyerejű, farkasokkal és bikával is elbíró vitéz keresi kedves, szerény lány
ismeretségét házasság céljából.
IS: Gárdonyi Géza: Egri csillagok – Arany János: Toldi
MT: Móricz Zsigmond: A török és a tehenek – Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
PT: Ali baba és a negyven rabló – Tatay Sándor: Kinizsi
VB: PASSZ
DP

Kristóf imádja a történelmet. A kedvenc kétszavas fogalmait titkosította, majd
összekeverte. A titkosítást úgy végezte, hogy minden szótag után odaírta a szótag
első betűjét még egyszer (például: TITKOS = TIT-KOS  TIT+T+KOS+K=TITTKOSK).
Fejtsd meg Kristóf szavait, majd párosítsd az egymáshoz tartozó fogalmakat!
Melyik párosítás a helyes?
1: MAGMNAN
4: AARANYRBULBLAL
CP: 1-5; 3-2; 4-6

DS

ER: nagy hőscincér

TR: 1-6; 4-2; 3-5

ZK: PASSZ

NX: fácán

RH: rőtpikkelyű boa

Számfalván minden évben Számkirályt választanak. A lakók mind megszámolnak
valamit Magyarországon, és aki a legnagyobb számot kapja, azt koronázzák meg.
Az idén a dobogósok Számsamu, Számszabi és Számszaki voltak. Számsamu
megszámolta, hogy hány mobiltelefon-előfizető van; Számszabi az Országgyűlés
tagjait számolta össze; Számszaki pedig a műemlékeket. Ki lett a király?
GK: Számsamu

ED

FB: 1-5; 4-2; 3-6

3: VEVRECRKEKII
6: HÁHGÓG

Az alábbiak közül melyik Magyarországon honos, védett állat?
AT: PASSZ

DV

2: PEPCSÉTCSJEJ
5: HUNHGAGRIRAA

GX: PASSZ

LT: Számszabi

PN: Számszaki

OP: PASSZ

VZ: 84

Melyik szám illik az üres helyre?

AZ: 89

CV: 91
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ER

Márta képeslapot küld Bécsből Csabának, Pécsen élő testvérének.
Vajon melyik adatot nem kell ráírnia a képeslapra?
KS:PASSZ
TD: Csaba teljes neve

EX

Kristóf imádja a történelmet. A kedvenc kétszavas fogalmait titkosította, majd
összekeverte. A titkosítást úgy végezte, hogy minden szótag után odaírta a szótag
első betűjét még egyszer (például: TITKOS = TIT-KOS  TIT+T+KOS+K=TITTKOSK).
Fejtsd meg Kristóf szavait, majd párosítsd az egymáshoz tartozó fogalmakat!
Melyik párosítás a helyes?
1: JUJLILAANUSN
4: AARANYRBULBLAL
CP: PASSZ

FB

2: PEPCSÉTCSJEJ
5: HÁHGÓG

FB: 5-2; 1-6; 3-4

3: VEVRECRKEKII
6: BABRÁTR

TR: 1-2; 4-6; 3-5

ZK: 4-2; 1-6; 3-5

Én vagyok családom legifjabb tagja. Két testvérem arcát lerajzoltam nevük betűivel.
Milyen testvéreim vannak?

BK: két bátyám
FN

ND: „Pécs”
XP: Csaba személyi igazolványának száma

OV: egy nővérem és egy bátyám

US: két nővérem YZ: PASSZ

Melyik sportágról szól a következő szöveg?
1936-ban került a nyári olimpiai játékok műsorába, 1948 óta női számok is vannak.
A harmadik legtöbb magyar olimpiai aranyérmet ennek a sportágnak köszönhetjük.
A 2012-es olimpián Londonban a 8 magyar aranyérem közül 3 ebben a
versenyszámban született. Kovács Katalin a 3. aranyérmét szerezte meg ezen az
olimpián, így (Janics Natasa, Storcz Botond és Kammerer Zoltán mellett) a
sportágban már négy sportolónk háromszoros olimpiai bajnok. Kozák Danuta
először vett részt 2012-ben olimpián, de egyből két olimpiai aranyat szerzett; egy
évvel később pedig a 2013-as duisburgi világbajnokságon 3 aranyéremmel a
világbajnokság legeredményesebb résztvevője lett.
FT: PASSZ

FT

PB: kajak-kenu

RS: úszás

WK: vívás

Melyik magyar és erdélyi városokra ismersz rá az alábbiakból?
Teleki Téka, tarka virágú hímzés, Rózsák tere, pirospaprika, érseki kastély,
Félsziget Fesztivál, paprikafesztivál
IP: Marosvásárhely- Kalocsa
TX: Székelyudvarhely- Eger

MG: PASSZ
WX: Kolozsvár- Budapest
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FZ

Nagyon kell figyelnünk, hogy az ékezeteket is helyesen tegyük ki a betűkre.
Karcsi több ilyen hibát is vétett a levelében. De vajon hányat?
Édes Szüleim!
Képzeljétek, ma a szomszéd fiú egy kérek labdával majdnem megrúgta nagyiék
egyik elő kakasát. Majdnem kapott is érte egy nyáklevest. A veresre végül persze
nem került sör, de a pápa még az ebednél is ezen morgolódott. Azt mondta, hogy
milyen jó, hogy Karcsi és Sara olyan jók! Meg is simogatta a fejünket.
Varjuk leveleteket! Mikor írtok már?
Szeretettel csókol: Karcsi
HG: 8

PG: PASSZ

RP: 7

UP: 9

GD Melyik szó marad értelmes akkor is, ha a római számokat jelölő betűket elhagyjuk
belőle? (Például V É S I - V I = É S )
FN: PASSZ
GK

OS: KILENCEZER

OH: HARMINC

XS: MEREDT

Mely szavak hiányoznak a szövegből?
A
szürke színű, fémesen csillogó, nagyon kemény anyag. A földkéreg második
leggyakoribb eleme. Alacsony hőmérsékleten
, magasabb hőmérsékleten
azonban vezeti az áramot. Ennek köszönhetően jól használható korunk
technikájában, például
, számítógépek gyártásakor. De némely tengerlakó
szivacsnak, zsurlónak a felépítésében is fontos szerepet játszik.
DP: titán – törékeny – napszemüvegek
NR: PASSZ

GR

Az alábbiak közül melyik európai országnak nincs tengerpartja?
DV:Albánia

GX

EX: higany – mágneses– fogtömések
XV: szilícium – szigetelő – napelemek

LZ: San Marino

SN: Dánia

VT: PASSZ

Mely szavak hiányoznak a szövegből?
A
fém, de olyan puha, hogy ollóval is el lehet vágni, és olyan könnyű, hogy
fennmarad a víz tetején. Maró hatású, erősen
, és kismértékben
robbanásveszélyes. Régies magyar elnevezése lavany. Elsősorban
,
akkumulátorokat készítenek belőle, de használják például pirotechnikai
színezékként a piros tűzijátékokban is.
DP: PASSZ
NR: titán – törékeny – napszemüvegeket

EX: lítium – gyúlékony – elemeket
XV: higany – mágneses– fogtöméseket
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HB

A betűrácsot az egyes megoldórácsokkal letakarva egy-egy
hangszer nevének betűi maradnak szabadon.
Melyikkel kapunk ütőhangszert?

MB: második

SZ: harmadik

XH: PASSZ

ZD: első

HG Melyik ábra illik az üresen maradt helyre?
GR:

QR:

RV: PASSZ

YG:

HN Állítsd növekvő sorrendbe a következő csillagászati távolságokat!
Melyik a helyes sorrend?
: 1 fényév
: A Föld pályájának hossza (az út, amit megtesz, amíg egyszer megkerüli a Napot)
: A Föld és a Merkúr átlagos távolsága
: A Nap és a hozzá legközelebbi csillag, a Proxima Centauri távolsága
BD: 
HT

ED: 

IV: 

PZ: PASSZ

Melyik igaz az alábbi állítások közül?
FZ: PASSZ
JX: A cápák folyamatosan cserélődő fogai tulajdonképpen módosult pikkelyek.
VN: Afrika egyik különleges élőlénye a tojásrakó kacsacsőrű emlős.
YT: A nautilusz ízelt lábai segítségével apró tengeri élőlényekre vadászik.

HZ

Az alábbiak közül melyik Magyarországon honos, védett állat?
AT: nagy pávaszem lepke

IP

ER: szirti galamb

NX: galléros maki

RH: PASSZ

Egy nagyobb papírpohár belsejébe vattapamacsokat ragasztunk addig, míg a
pamacsok teljesen be nem fedik a pohár belsejét. Ezután éles hangú sípot dugunk a
pamacsok közé a pohárba és megfújjuk. Mi történik?
BX: A síp hangjának hatására a pamacsok leesnek a pohár faláról, és „táncra
perdülve” ugrálnak a pohárban.
KP: A síp hangja eltompul, úgy hallatszik, mintha távolról, vagy csukott szobaajtó
mögül jönne.
QK: A síp hangját a pamacsok visszaverik, és kész koncertműként halljuk viszont.
YB: PASSZ
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IS

Fejtsd meg a következő lovas keresztrejtvényt!
Milyen fogalom bújik meg a vastagon bekeretezett oszlopban?
AB: PASSZ
QD: A legnagyobb lóversenypálya Budapesten, mely nevét egy legendás lóról kapta.
WD: Budapesten évente rendezett látványos lovas esemény.
ZR: Népszerű mese címe Sajó bácsi és Gyöngyi néni lovairól.

IV

Melyik szám illik az üres helyre?

AZ: PASSZ
JD

OP: 78

VZ: 76

Melyik szó marad értelmes akkor is, ha a római számokat jelölő betűket elhagyjuk
belőle? (Például V É S I - V I = É S )
FN: KICSODA

JK

CV: 75

OH: MEDDIG

OS: IDŐS

XS: PASSZ

Állítsd növekvő sorrendbe a következő csillagászati távolságokat!
Melyik a helyes sorrend?
: A Nap és a Sarkcsillag távolsága
: A Szaturnusz pályájának hossza (az út, amit megtesz, amíg egyszer megkerüli a
Napot)
: A Nap és a Jupiter átlagos legrövidebb távolsága
: 1 fényév
BD: 

ED: 

IV: PASSZ

PZ: 
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JX

Nagyon kell figyelnünk, hogy az ékezeteket is helyesen tegyük ki a betűkre.
Karcsi több ilyen hibát is vétett a levelében. De vajon hányat?
Édes Szüleim!
Miután megérkeztem, nagyiéknál haltam. Tudjátok meg, hogy már itt is modern
gazfűtés van, mint nálunk. Nagyi tegnap disznóhajból zsírt olvasztott. Finom hajas
tésztát is sütött. Nagyon ízlett! Nagypapa meglepett egy teli cipővel, aminek
nagyon örülök, mert nem kémény.
Varom leveleteket! Szeretettel csókol: Karcsi
HG: 5

KP

RP: PASSZ

UP: 6

MZ:

ST: PASSZ

Melyik ábra illik a kérdőjel
helyére?

HT:
KS

PG: 7

KV:

Melyik csoport szavainak jelentése felel meg az alábbi meghatározásoknak?
,, nyirokcsomó-megnagyobbodás”
,,savanyú leves’’
,,furkósbot’’
CS: GÖRVÉLY, CIBERE, FUSTÉLY
LG: GOLYVA, KUMISZ, DORONG

KV

HB: KÖSZVÉNY, PÁSZKA, RŐZSE
TK: PASSZ

Melyik igaz az alábbi állítások közül?
FZ: A nautilusz ízelt lábai segítségével apró tengeri élőlényekre vadászik.
JX: Az anakonda bőre nyálkás, mert tüdeje fejletlen, ezért bőrlégzése is van.
VN: PASSZ
YT: Zöldes színű, algák lakta szőrzetével a kétujjú lajhár jól beleolvad a környezetébe.

LB

Állítsd növekvő sorrendbe a következő csillagászati távolságokat!
Melyik a helyes sorrend?
: A Föld pályájának hossza (az út, amit megtesz, amíg egyszer megkerüli a Napot)
: A legközelebbi galaxis távolsága a Földtől
: A Föld és a Vénusz átlagos távolsága
: 1 fényév
BD: PASSZ

ED: 

IV: 

PZ: 
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LG

A betűrácsot az egyes megoldórácsokkal letakarva egy-egy
hangszer nevének betűi maradnak szabadon. Melyikkel
kapunk vonós hangszert?

MB: második
LT

SZ: PASSZ

XH: első

ZD: harmadik

Mely szavak hiányoznak a szövegből?
A
elemi állapotban ezüstös, fémszínű, cseppfolyós; vezeti a hőt és az
elektromos áramot, könnyen
. Mérgező hatású. Német neve azt jelenti: "fürge
ezüst". Használatos
, vérnyomásmérőkben, kapcsolókban. Az amalgám
fogtömések fő alkotórésze, de ez káros hatásai miatt már kevésbé elterjedt.
DP: lítium – gyullad – elemekben
NR: higany – párolog – hőmérőkben

LZ

EX: PASSZ
XV: titán – törik – napszemüvegek gyártásakor

Számfalván minden évben Számkirályt választanak. A lakók mind megszámolnak
valamit Magyarországon, és aki a legnagyobb számot kapja, azt koronázzák meg.
Az idén a dobogósok Számsamu, Számszabi és Számszaki voltak. Számsamu
megszámolta, hogy hány gépjármű van forgalomban; Számszabi az általános
iskolákat; Számszaki pedig az olimpikonokat számolta össze. Ki lett a király?
GK: Számszabi

GX: Számszaki

LT: Számsamu

PN: PASSZ

MB Egyik híres írónk, Karinthy Frigyes jeles képviselője és kitalálója volt az eszperente
nyelvnek. Író- és költőtársaival együtt gyakran ismert fogalmakat írtak körül csupa
e magánhangzóval. Mit rejthet az alábbi feladvány?
Egy meg egy kerekeken mehet e szerkezet, melyre te felmehetsz, s vele rengeteg
helyre elkerekezhetsz.
GD: PASSZ

JD: szánkó

NK: kerékpár

SB: repülő

MG Egy üvegpoharat vízzel töltünk meg, majd pár kanál tejet adunk hozzá.
Ezután a zavaros folyadékot a pohár oldalától közelről erős fényű zseblámpával
világítjuk meg. Mi történik?
BX: A fény hatására a nehezebb tejrészecskék a pohárnak a lámpához közelebbi
oldalához torlódnak, és ott túróként kicsapódnak.
KP: PASSZ
QK: A folyadék olyan, mint egy felhő, a tejben lévő zsírcseppek a fénysugarat minden
irányban szórják. Ha oldalról nézzük, a folyadék kékes színt mutat, elölről viszont
pirosas színárnyalatot látunk.
YB: A fény hatására a tej a víz alján leülepszik - sűrű, vajszerű masszát képezve.
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MT Fejtsd meg a következő lovas keresztrejtvényt!
Milyen fogalom bújik meg a vastagon bekeretezett oszlopban?
AB: Népszerű mese címe Sajó bácsi és Gyöngyi néni lovairól.
QD: PASSZ
WD: Budapesten évente rendezett látványos lovas esemény.
ZR: Ismert magyar népmese címe.

MZ Melyik igaz az alábbi állítások közül?
FZ: Zöldes színű, algák lakta szőrzetével a kétujjú lajhár jól beleolvad a környezetébe.
JX: Afrika egyik különleges élőlénye a tojásrakó kacsacsőrű emlős.
VN: A madárpókok vére nem szállít oxigént, ezért kék színű.
YT: PASSZ
ND Melyik csoport szavainak jelentése felel meg az alábbi meghatározásoknak?
,, nyirokcsomó-megnagyobbodás”
,,nővény és férfinév is’’
,,vízgyűjtő medence”
CS: PASSZ
LG: GÖRVÉLY, CSOMBOR, CISZTERNA

HB: GOLYVA, ZSOMBOR, CISZTERCITA
TK: KÖSZVÉNY, MAJORANNA, CISZTA

NK Melyik szó marad értelmes akkor is, ha a római számokat jelölő betűket elhagyjuk
belőle? (Például V É S I - V I = É S )
FN: ÁDÁM

OH: LACKÓ

OS: PASSZ

XS: DALMA
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NR Kristóf imádja a történelmet. A kedvenc kétszavas fogalmait titkosította, majd
összekeverte. A titkosítást úgy végezte, hogy minden szótag után odaírta a szótag
első betűjét még egyszer (például: TITKOS = TIT-KOS  TIT+T+KOS+K=TITTKOSK).
Fejtsd meg Kristóf szavait, majd párosítsd az egymáshoz tartozó fogalmakat!
Melyik párosítás a helyes?
1: MAGMNAN
4: BABRÁTR
CP: 1-6; 2-5; 3-4
NX

2: AARANYRBULBLAL
5: PEPCSÉTCSJEJ
FB: PASSZ

3: HUNHGAGRIRAA
6: JUJLILAANUSN

TR: 1-3; 2-5; 6-4

ZK: 1-3; 2-4; 6-5

Marci levelet szeretne feladni a postán a nagypapájának Szegedre.
Ahhoz, hogy a boríték biztosan célba érjen, több információt is rá kell írnia.
Vajon melyik adatra nincs szüksége a levél feladásakor?
KS: Marci diákigazolványának száma
TD: „Szeged”

ND: PASSZ
XP: Marci nagypapájának teljes neve

OH Melyik sportágról szól a következő szöveg?
Magyarország legsikeresebb sportága az olimpiákon. Az aranyérmek számát
tekintve Gerevich Aladár a csúcstartó: hét aranyérmével ő minden idők
legeredményesebb magyar olimpiai bajnoka. 2004-ben bekövetkező haláláig
nevelőedzője volt a 2012-es olimpián, Londonban aranyérmet szerző Szilágyi
Áronnak. A magyar sport első női olimpiai bajnoka Elek Ilona, aki 1936-ban
Berlinben állhatott a dobogó legmagasabb fokára ebben a sportágban.
FT: úszás

PB: kajak-kenu

RS: vívás

WK: PASSZ

OP Állítsd időrendbe a következő eseményeket!
Melyik a legrégebbi és melyik a napjainkhoz legközelebbi esemény?
① Megkezdik a hagyományos Sport szelet gyártását.
② Volta előállítja az első elektromos telepet.
③ Az első mikroszkóp elkészítése.
④ A Glasgow-i Egyetemen William Cullen először használ mesterséges jeget hűtésre.
⑤ Az első rádióadás sugárzása, amely emberi hangot közvetít; a Tosca előadását
közvetíti a Metropolitan operaházból.
⑥ A Lumière fivérek belépő ellenében nyilvános mozgóképes vetítést tartanak a
párizsi Le Salon Indien du Grand Caféban; megszületik a mozi.
DS: ④-⑤

HZ: ③-①

WR: ②-⑥

ZX: PASSZ
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OS

Melyik sportágról szól a következő szöveg?
A magyar csapatsportok közül a legeredményesebb ez a sportág: huszonegy
alkalommal vehetett részt magyar válogatott a játékokon, és minden alkalommal
az első hat között végzett. A legeredményesebb szövetségi kapitány Kemény Dénes,
aki négy olimpián vezette a magyar válogatottat, és csapata háromszor
aranyérmet szerzett. A posztot 2013-ban Benedek Tibor, háromszoros olimpiai
bajnok vette át tőle. A magyar és az egyetemes sport legidősebb élő olimpiai
bajnoka az 1913-ban született Tarics Sándor, aki bajnok lett az 1936-os berlini
játékokon. Ő később az Egyesült Államokban telepedett le, és földrengés-biztos
épületek tervezésével lett nemzetközi hírű építészmérnök.
FT: labdarúgás

PB: PASSZ

RS: kézilabda

WK: vízilabda

OV Melyik dalrészlettel egyezik meg a következő dalsor ritmusa?
Tele kertem zsályával, szerelemnek lángjával.
AN: PASSZ
DH: Konkoly levél, tiszta búza, majd kinyílik az ibolya.
QX: Nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona!
YN: Sőt, inkább vigadjon, búnak utat adjon
PB

Melyik magyar és erdélyi városokra ismersz rá az alábbiakból?
Halászbástya, Mátyás király szülőháza, Babeş-Bolyai Tudományegyetem,
Szent István Bazilika, Szent Mihály templom
IP: Arad-Pécs MG: Székelyudvarhely-Eger

PG

TX: PASSZ WX: Kolozsvár- Budapest

Melyik ábra illik az üresen maradt helyre?
GR:

QR: PASSZ

RV:

YG:

PN Mely szavak hiányoznak a szövegből?
A
elég gyakori fém, de tiszta formában költséges előállítani, ezért drága.
Nagyon
, nem rozsdásodik, és nem vált ki allergiás reakciókat. Nevét ókori
görög mítoszok óriásairól kapta. Elsősorban a repülőgépiparban használják, de
készítenek belőle
, testékszereket, golfütőt, búvárkést is.
DP: titán – szilárd – protéziseket
NR: higany – mágneses – fogtöméseket

EX: lítium – törékeny – napszemüvegeket
XV: PASSZ
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PT Fejtsd meg a következő lovas keresztrejtvényt!
Milyen fogalom bújik meg a vastagon bekeretezett oszlopban?
AB: Népszerű mese címe Sajó bácsi és Gyöngyi néni lovairól.
QD: Ismert magyar népmese címe.
WD: A legnagyobb lóversenypálya Budapesten, mely nevét egy legendás lóról kapta.
ZR: PASSZ

PZ

Melyik szám illik az üres helyre?

AZ: 78

CV: PASSZ

OP: 72

VZ: 80

QD A táblázatban hét város nevét rejtettük el vízszintesen,
függőlegesen, vagy átlósan. Mindegyik városnév legfeljebb
öt karakter hosszú.
Hány betű nem tartozik egyetlen városnévhez sem?
HN: 6

JK: 15

LB: PASSZ

UV: 13

MZ:

ST:

QK Melyik ábra illik a kérdőjel
helyére?

HT:

KV: PASSZ

QR Az alábbiak közül melyik európai országnak nincs tengerpartja?
DV: Szlovénia

LZ: Monaco

SN: PASSZ

VT: Koszovó
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QX Melyik két irodalmi mű szereplői adhatták fel az apróhirdetéseket?
Eladó egy kiválóan karbantartott, ezüst szegecsekkel díszített puska.
Bütykös lábam ellenére tutajozást vállalok! Jelige: „Puli”
IS: PASSZ
MT: J.F. Cooper: Az utolsó mohikán – Fekete István: Bogáncs
PT: Karl May: Winnetou – Fekete István: Tüskevár
VB: Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai – Jules Verne: A dunai hajós
RH

Béla bácsi csomagot ad fel a postán unokájának Kecskemétre.
Vajon melyik adatra nincs szüksége a csomag feladásakor?
KS: „Kecskemét”
TD: Béla bácsi édesanyjának leánykori neve

RP

RS

ND: Béla bácsi unokájának teljes neve
XP: PASSZ

Melyik ábra illik az üresen maradt helyre?
GR:

QR:

RV:

YG: PASSZ

Melyik magyar és erdélyi városokra ismersz rá az alábbiakból?
virágkarnevál, középkori fesztivál, Nagytemplom,
Vlad Dracul háza, református kollégium, Szűcsök tornya
IP: PASSZ MG: Arad-Pécs

TX: Segesvár-Debrecen

Óratorony,

Nagyerdő,

WX: Marosvásárhely- Kalocsa

RV

Az alábbiak közül melyik európai országnak nincs tengerpartja?
DV: Andorra
LZ: PASSZ
SN: Szlovénia
VT: Málta

SB

Melyik szó marad értelmes akkor is, ha a római számokat jelölő betűket elhagyjuk
belől?. (Például V É S I - V I = É S )
FN: DÉLBEN

SN

OH: PASSZ

OS: EMELET

XS: ALANY

Számfalván minden évben Számkirályt választanak. A lakók mind megszámolnak
valamit, és aki a legnagyobb számot kapja, azt koronázzák meg.
Az idén a dobogósok Számsamu, Számszabi és Számszaki voltak. Számsamu
megszámolta, hogy hány nyelvet beszélnek a Földön hivatalosan; Számszabi a
Nobel-díjasokat számolta meg; Számszaki pedig a magyar háztartásokban összesen
üzemelő televíziókészülékek számát. Ki lett a király?
GK: Számsamu

GX: Számszaki

LT: PASSZ

PN: Számszabi
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ST

Melyik igaz az alábbi állítások közül?
FZ: A madárpókok vére nem szállít oxigént, ezért kék színű.
JX: PASSZ
VN: A cápák folyamatosan cserélődő fogai tulajdonképpen módosult pikkelyek.
YT: Az anakonda bőre nyálkás, mert tüdeje fejletlen, ezért bőrlégzése is van.

SZ

Egyik híres írónk, Karinthy Frigyes jeles képviselője és kitalálója volt az eszperente
nyelvnek. Író- és költőtársaival együtt gyakran ismert fogalmakat írtak körül csupa
e magánhangzóval. Mit rejthet az alábbi feladvány?
Kerekded, kellemes eledel, melyet kedves emberek neked szereztek jeles percre,
s te megeheted.
GD: gyertya

TD

JD: pezsgő

NK: PASSZ

SB: torta

Melyik csoport szavainak jelentése felel meg az alábbi meghatározásoknak?
,,prémes, zsinórdíszes felsőkabát’’
,,furkósbot’’
,,vízgyűjtő medence”
CS: KÖDMÖN, DORONG, CISZTERCITA
LG: ATILLA, RŐZSE, CISZTA

TK

A betűrácsot az egyes megoldórácsokkal letakarva egy-egy
hangszer ne vének betűi maradnak szabadon.
Melyikkel kapunk billentyűs hangszert?

MB: második
TR

HB: PASSZ
TK: MENTE, FUSTÉLY, CISZTERNA

SZ: harmadik

XH: első

ZD: PASSZ

Én vagyok családom legifjabb tagja. Két testvérem arcát lerajzoltam nevük betűivel.
Milyen testvéreim vannak?

BK: két bátyám

OV: PASSZ

US: két nővérem

YZ: egy nővérem és egy bátyám
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TX

Egy üres tálat befedünk műanyag fóliával úgy, hogy a lehető legfeszesebb legyen. A
fólia közepére egy kis darab alufóliát teszünk sima fényes felével felfelé. A tálat
bekapcsolt rádió hangfala elé tesszük, majd a fóliára ferdén rávilágítunk
zseblámpával. Mi történik?
BX: A fólia a hanghullámok hatására rezgésbe jön, így a falra vetődő fényfolt „táncol”
a falon.
KP: A felmelegedett fém fólia a hangot visszaveri, és második szólamban „zenéli” újra
QK: PASSZ
YB: A tálban a levegő a fény és rezgés hatására felmelegszik, a műanyag fólia
megolvad.

UP

US

Melyik ábra illik az üresen maradt helyre?
GR: PASSZ

QR:

RV:

YG:

Melyik dalrészlettel egyezik meg a következő dalsor ritmusa?
Nőttél volna nagyobbra, lettél volna katona!
AN: Annak tetejében két szál rozmaringszál.
DH: PASSZ
QX: Hajnalban a patak partján friss virágot szedtem.
YN: Szép a tavasz, szép a nyár, szép, aki párjával jár.

UV Állítsd növekvő sorrendbe a következő csillagászati távolságokat!
Melyik a helyes sorrend?
: A Tejútrendszer átmérője
: A Föld pályájának hossza (az út, amit megtesz, amíg egyszer megkerüli a Napot)
: A Föld és a Mars átlagos legrövidebb távolsága
: 1 fényév
ED: PASSZ
BD: 
IV: 
PZ: 
VB

Fejtsd meg a következő lovas keresztrejtvényt!
Milyen fogalom bújik meg a vastagon bekeretezett oszlopban?
AB: Ismert magyar népmese címe.
QD: Budapesten évente rendezett látványos lovas esemény.
WD: PASSZ
ZR: A legnagyobb lóversenypálya Budapesten, mely nevét egy legendás lóról kapta.
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VN Nagyon kell figyelnünk, hogy az ékezeteket is helyesen tegyük ki a betűkre.
Karcsi több ilyen hibát is vétett a levelében. De vajon hányat?
Édes Szüleim!
Ma végre megszereltük a csápot. Már régóta csöpögött. Papának sajnos szerelés
közben a kalapácsnyel kicsúszott a kezéből. Szegénynek azóta faj a bál keze.
Azt mondta, nem báj, majd én befejezem helyette a munkát. Csak az a kar, hogy
így az ablakkéret lefestése jövő hétre marad. Még szerencse, hogy hát napra
jöttem.
Varjuk leveleteket!
Szeretettel csókol: Karcsi
HG: 9
VT

RP: 8

UP: PASSZ

Számfalván minden évben Számkirályt választanak. A lakók mind megszámolnak
valamit, és aki a legnagyobb számot kapja, azt koronázzák meg.
Az idén a dobogósok Számsamu, Számszabi és Számszaki voltak. Számsamu a saját
csontjait számolta meg; Számszabi azt számolta meg, hogy hány magyar
háztartásban van internet-előfizetés; Számszaki pedig azt, hogy hány tüske van egy
sün hátán. Ki lett a király?
GK: PASSZ

VZ

PG: 7

GX: Számsamu

LT: Számszaki

PN: Számszabi

Állítsd időrendbe a következő eseményeket!
Melyik a legrégebbi és melyik a napjainkhoz legközelebbi esemény?
① A Negro keménycukorka gyártásának kezdete.
② A Montgolfier fivérek végrehajtják az első, embert is szállító hőlégballonos
repülést Párizs mellett.
③ Kísérleti jelleggel elkészül az első elektromosságot generáló nukleáris erőmű.
④ A szemüveg feltalálása.
⑤ A Glasgow-i Egyetemen William Cullen először használ mesterséges jeget hűtésre.
⑥ A Lumière fivérek belépő ellenében nyilvános mozgóképes vetítést tartanak a
párizsi Le Salon Indien du Grand Caféban; megszületik a mozi.
DS: PASSZ
HZ: ⑤-⑥
WR: ④-③
ZX: ②-①
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WD A táblázatban hét város nevét rejtettük el vízszintesen,
függőlegesen, vagy átlósan. Mindegyik városnév legfeljebb
öt karakter hosszú.
Hány betű nem tartozik egyetlen városnévhez sem?
HN: 12

JK: 6

LB: 14

UV: PASSZ

WK Melyik magyar és erdélyi városokra ismersz rá az alábbiakból?
Törökfürdő, Emlékezés Parkja, Dobó István Vármúzeum, Székelytámadt vár,
Szejke-fürdő, Nagy-Küküllő
IP: Kolozsvár- Budapest
TX: Segesvár-Debrecen

MG: Székelyudvarhely- Eger
WX: PASSZ

WR Az alábbiak közül melyik Magyarországon honos, védett állat?
AT: dolmányos varjú

ER: szunda-krokodil

NX: PASSZ

RH: havasi cincér

WX Egy kartonlap egyik oldalára fényes alufóliát ragasztunk, majd egy kúp alakú
trombitát készítünk belőle úgy, hogy az alufólia legyen belül. A papírtrombita
nyílását a Nap felé irányítjuk, majd egy viasz gyertyát teszünk a trombita lenti
nyílásához. Mi történik?
BX: PASSZ
KP: A gyertya kanóca éles csattanó hang kíséretében meggyullad.
QK: A gyertyát nem éri magas hő, mert a levegőben lévő pára a trombita falán
kicsapódik, és a mécsesre folyva egyből hűteni kezdi.
YB: A viasz a hő hatására olvadni kezd.
XH

Egyik híres írónk, Karinthy Frigyes jeles képviselője és kitalálója volt az eszperente
nyelvnek. Író- és költőtársaival együtt gyakran ismert fogalmakat írtak körül csupa
e magánhangzóval. Mit rejthet az alábbi feladvány?
Gyermekek kedvence, rengeteg szerkezet, melyekkel kellemesen ellehetnek reggel,
s este.
GD: tanulás

XP

JD: játék

NK: orvosi vizsgálat

SB: PASSZ

Melyik csoport szavainak jelentése felel meg az alábbi meghatározásoknak?
,,prémes, zsinórdíszes felsőkabát’’
,,nővény és férfinév is’’
,,savanyú leves’’
CS: ATILLA, MAJORANNA, PÁSZKA
LG: PASSZ

HB: MENTE, CSOMBOR, CIBERE
TK: KÖDMÖN, ZSOMBOR, KUMISZ
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XS

Melyik sportágról szól a következő szöveg?
Már az első újkori olimpián 1896-ban Athénban két aranyérmet szerzett a
sportágnak és hazánknak Hajós Alfréd; de a sportágban a legtöbb magyar arany az
ötszörös olimpiai bajnok Egerszegi Krisztináé. 2012-ben Londonban Risztov Éva és
Gyurta Dániel is a dobogó legfelső fokára állhatott. Jelenleg a 25 olimpiai
aranyéremmel büszkélkedő sportág a hazai sportágak örökranglistáján a második
legeredményesebb.
FT: úszás

XV

PB: vívás

CP: 1-6; 4-3; 2-5
Melyik ábra
helyére?

HT: PASSZ
YG

2: VEVRECRKEKII
5: HÁHGÓG
FB: 1-6; 4-5; 2-3

illik

a

3: BABRÁTR
6: HUNHGAGRIRAA

TR: PASSZ

ZK: 1-5; 4-3; 2-6

MZ:

ST:

kérdőjel

KV:

Az alábbiak közül melyik európai országnak nincs tengerpartja?
DV: PASSZ

YN

WK: kajak-kenu

Kristóf imádja a történelmet. A kedvenc kétszavas fogalmait titkosította, majd
összekeverte. A titkosítást úgy végezte, hogy minden szótag után odaírta a szótag
első betűjét még egyszer (például: TITKOS = TIT-KOS  TIT+T+KOS+K=TITTKOSK).
Fejtsd meg Kristóf szavait, majd párosítsd az egymáshoz tartozó fogalmakat!
Melyik párosítás a helyes?
1: MAGMNAN
4: JUJLILAANUSN

YB

RS: PASSZ

LZ: Belgium

SN: Liechtenstein

VT: Ukrajna

Melyik két irodalmi mű szereplői adhatták fel az apróhirdetéseket?
Bütykös lábam ellenére tutajozást vállalok! Jelige: „Puli”
Török turista gyűrűt vásárolna bármi áron. Jelige: ,,Fél szem’’
IS: Jules Verne: A dunai hajós – Móricz Zsigmond: A török és a tehenek
MT: Fekete István: Tüskevár – Gárdonyi Géza: Egri csillagok
PT: PASSZ
VB: Fekete István: Bogáncs – Ali baba és a negyven rabló
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YT

Nagyon kell figyelnünk, hogy az ékezeteket is helyesen tegyük ki a betűkre.
Karcsi több ilyen hibát is vétett a levelében. De vajon hányat?
Édes Szüleim!
Képzeljétek, ma én térítettem. Szép szalvétát is hájtogattam minden tányér mellé.
Nagyiék annyira őrültek neki, hogy pápa meg is lépett engem egy nagy tál eperrel
az ebed után. Vasárnapra mezes puszedlit sütünk, azzal varjuk a vendégeket.
Szeretettel csókol: Karcsi
HG: PASSZ

YZ

PG: 6

RP: 8

UP: 7

Melyik dalrészlettel egyezik meg a következő dalsor ritmusa?
Szép a tavasz, szép a nyár, szép, aki párjával jár.
AN: Télen, nyáron, ha kijár, fölneveli a libát.
DH: Kácsa, kácsa, özvegy kácsa, hej, ki a párját nem találja
QX: Húzzad, cigány húzzad, húzd el a nótámat!
YN: PASSZ

ZD

Egyik híres írónk, Karinthy Frigyes jeles képviselője és kitalálója volt az eszperente
nyelvnek. Író- és költőtársaival együtt gyakran ismert fogalmakat írtak körül csupa
e magánhangzóval. Mit rejthet az alábbi feladvány?
Eme remek, termetre csepp szerkezet nem merevlemez; rengeteg helyen veled
lehet, vele rengeteg tervedet szerkesztheted, pepecselheted.
GD: pendrive

ZK

JD: PASSZ

OV: egy nővérem és egy bátyám

US: PASSZ

YZ: két nővérem

A táblázatban hét város nevét rejtettük el vízszintesen,
függőlegesen, vagy átlósan. Mindegyik városnév legfeljebb
öt karakter hosszú.
Hány betű nem tartozik egyetlen városnévhez sem?
HN: 15

ZX

SB: toll

Én vagyok családom legifjabb tagja. Két testvérem arcát lerajzoltam nevük betűivel.
Milyen testvéreim vannak?

BK: két bátyám
ZR

NK: könyv

JK: PASSZ

LB: 13

UV: 6

Az alábbiak közül melyik Magyarországon honos, védett állat?
AT: szalagos leguán

ER: PASSZ

NX: orrszarvúbogár

RH: tőkés réce
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