


Megoldókulcs
1 K U T Y A

2 E G É R

3 M A C S K A

4 T A T U

5 M A D Á R

6 É T I C S I G A

7

A mai kvízben egy személy neve a 

végsőmegoldás.

Ehhez két kulcsot kaptok:

1., A személy antonomáziáját

(3 szó, 1-12. kérdések)

2., Egy a személynek tulajdonított, de

magyarra rosszul fordított kifejezést. 

(2 szó, 13-25. kérdések)

A kérdésenként megfejtésül kapott 

szavakat most addig kell vízszintesen 

ide oda tologatni, amíg  valahol 

függőlegesen előnem állnak az 

kulcsként keresett szavak.

Lásd a mellékelt ábrát!

Menet közben rá fogtok jönni egy 

szabályra, ami jelentősen lecsökkenti a 

lehetséges variációk számát! 

Ha a két kulcsot megfejtve sem tudjátok kitalálni a 
személy nevét, segítséget kaphattok egy klasszikus 
szó-első-betűje kérdéssorral.  



1., Kiknek a zarándokhelyén járunk?



2., Melyik növény hatásait soroltuk fel? 

Illóolajat (főként karvakrol), cseranyagot, nyálkát, keserű anyagot tartalmaz. 

A _____nál kevésbé erős, de érdekes aromája miatt kedvelt fűszer.

Íze, illata a _____ra emlékeztet, ezért diétás ételek, saláták, fűszerezésére kiváló. 
Felhasználható burgonya-, káposzta-, gombás ételek, kolbászáruk, vadpácok, 
mártások, majonéz, ecetes és vizes uborka készítésekor. Mivel csökkenti a 
felfúvódást, előszeretettel ízesítenek vele babos ételeket.

Használatával vigyázni kell, mert erős aromája keserűvé teheti az ételt. Csak a 
főzés végén kell az ételhez keverni. A diétás főzésnél nagyon hasznos a ____ 
pótlékaként. Gyomorerősítő, görcsoldó, étvágygerjesztő, bélféregirtó, 
felfúvódást gátló hatása van.

A számos névváltozat közül azt keressük, amelyikben szerepel a kihagyott szó.



3., Melyik állat látható a képen?



4., Melyik ez a szó?

Oszmán-török, krími tatár eredetű szó 

(‘sánckaró-fal’). Valószínűleg honfoglalás előtti 

szójövevény; több kelet-európai nyelvbe a 

magyarból származott át.

‘katonai alakulatok ideiglenes szálláshelye’

‘sátrakból vagy barakkokból álló telep’

‘valamilyen szempontból összetartozó emberek 

csoportja’



5., Melyik cég logójának részlete ez?



6., Ésszerűtlenséget szabdaló eszköz



7., Mi ez magyarul?

A boroshordókon és borosdugókon kiváló, főként kálium-hidrogén-

tartarát kristályokból álló képződmény



8., Hol járunk?

Sziget Francia Polinéziában a Társaság-szigetek csoportjában. Nevének jelentése 

tahitiül „elsőszülött”, mivel a legendák szerint az első szigetek között volt, amely 

kiemelkedett a vízből, és sokáig női uralom alatt állt.



9., Mit tilos végezni a pirossal jelzett 
országokban?



10., Prunus cersusból készült alkoholos 
ital



11., Mi a közös elnevezés?

Mi az az elnevezés, amit egyaránt használunk a párosujjú patások, a páratlanujjú 

patások és a cetfélék kicsinyeire is. 



12., Mi ez?

Kialudt rétegvulkán az Andokban.

A 19. század elejéig a Föld legmagasabb hegyének tartották, nevéből származik a 

magyar nyelvben valami legnagyobb mértékére vagy legfelső fokára utaló kifejezés.





13., Mi magyarul annak a lemeznek a címe, amely 
borítójának egy részlete látszik a képen?



14., Minek a szinonimái ezek?

kuszál, kócol, hajat zilál



15., Hol járunk?

Pest megye déli részén, Budapesttől 60 kilométerre fekszik, az M5-ös autópályán, az 5-

ös országúton és a 142-es számú, Budapest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonalon 

közelíthető meg. Észak felől tölgyesek, dél felől a Kiskunság homokdűnéi és borókásai 

veszik körbe. Hozzá tartozik a község központjától 4 km-re nyugatra fekvő Örkénytábor 

katonai lakótelep is.



16., Mi ez az összetett szó?

Kulcsfontosságúak a borok kierjesztésében. Legfontosabb feladatuk, hogy a must 

cukortartalmának lebontása során alkoholt, és megfelelő fermentatív aromaanyagokat 

állítsanak elő. Ezektől lesz a bor élvezetes.



17., Melyik magyar szó eredetét írja le az 
alábbi történet?

Az angol teakertekben a konyha viszonylag nagy távolságra esett a kertben teázó 

vendégektől, így ha a látogatók meg szerették volna gyorsítani a kiszolgálást, és forrón 

kívánták inni a teát, akkor az asztalokra helyezett kis zárt fadobozokba dobtak egy 

pénzérmét a pincér ösztönzésére. A dobozokon a T.I.P.S. (To insure prompt service, 

vagyis “gyors felszolgálás biztosítása érdekében”) felirat állt.



18., Ki nek a díjait soroltuk 
fel?

➢1936 Miss Hungary

➢1958: Golden Globe-díj: különdíj

➢csillag a Hollywood Walk of Fame-en (6925 Hollywood 

Blvd.)



19., Mi a közös név? 
(csavarhúzó- futrinka)



20., Melyik állat ez?

A menyétfélék legnagyobb testűképviselője. 

Koponyáját zöld posztóval alászegett bőrre helyezik, továbbá a péniszcsont és a 

szemfog is trófeájához tartozik. Hasznosítható része gereznája, amiből korábban 

tarisznyát és egyéb használati eszközöket gyártottak, és az ecsetkészítőknek adott 

kiváló alapanyagot. Kisütött zsírját felhasználták mint csizmakenőcs. A húsát 

fogyasztani is lehet, és a huculok a töpörtyűjének rendszeres evését a hosszú élet 

titkának tartják.



21., Minek az uncsi logója ez ?



22., Mi a közö(s) név?

1. Evangélikus lelkész és szuperintendens, író; Balassi Bálint nevelője. (Pest, 1535. 

február 22. – Rárbok, 1584 tavasza) Nevét viseli A Hit Gyülekezete első alap- és 

középfokú oktatási intézménye a Németh Sándor által 1997-ben alapított 

Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Sportiskola

2. Deák, végvári vitéz, egri várkapitány. (Pécs, 1526 – Konstantinápoly, 1555) 

3. Talajkémikus, az MTA tagja, egyetemi tanár, a Costa Rica-i Tudományos Akadémia 

alapító elnöke (1930–2010) 

X



23., Kik laknak a szódásüveg alján?



24., Milyen típusú ital magyarul a 
Beaujolais Nouveau?



25., Mi a film címe? 

Mészáros Márta 2017-es filmdrámája. A film egy több idősíkon futó, a II. világháború 

utáni és a jelenkori Európában játszódó, nő központú családtörténet, ami Pogány Mária 

és lánya, Olga életét, kapcsolatát és titkait mutatja be.  Hideg helyen, éjszaka nézni  

legjobb.



Segédkérdések

A megoldások kezdőbetűi adják a megfejtendő személy nevét



26., Mi az együttes neve?



27., Mi a művelet neve?

Egy trigonometriai, geometriai művelet, amellyel bizonyos adatokat  ismerve 

meghatározhatóak egy pont koordinátái.

Fontos felhasználása, amikor a tüzérségnek a célpontot egy megfigyelő jelöli ki.

A GPS rendszerek elterjedése előtt az egyetlen módszer volt a földmérők, térképészek 

kezében, például a nadapi magassági főalappontot ezzel a módszerrel kapcsolta össze 

Vásárhelyi Pál az 1875-ben mért adriai középvízszinttel.  Jelentőségük a GPS 

terjedésével csökken, de nem szűnik meg.



28., Mi a közös az alábbi személyekben?

Loman

Smith

Kostolany

Medgyessy



29., Mi a közös megnevezés?

Valamely viszony, tény, igazság fennállását, érvényességét kifejező állítás, amelyre 

további állítások, ill. igazságok épülnek.

Számvetésben, könyvvitelben egységes megnevezés alatt szereplőpénzösszeg.

Valamely árucikkből bizonyos mennyiség, mely az adásvételben egységként szerepel.

Bizonyos zenei formák: szonáta, szvit, szimfónia tematikai v. hangulati egységen 

alapuló zárt része.



30., Mi az író keresztneve?

Hevesvérű ifjú három harctársával álandóan borsot tör egy magas beosztású egyházi 

méltóság orra alá, ezzel szolgálva egy félrelépett királyné kegyeit.



31., Mi az alábbi térbeli alakzat neve?

olyan geometriai test, amelynek alaplapja n oldalú sokszög, palástja pedig olyan 

háromszögekből áll, amelyeknek egy közös, nem az alaplap síkjába eső csúcsuk van, és 

az ezzel a csúccsal szemben levő oldalaik egyben az alapsokszög oldalai. 



32., Hogyan nevezzük ezeket az 
egyeneseket?

Metszéspontjuk a háromszög köré írt kör középpontja, annak sugara pedig a 

metszéspontot a csúcsokkal összekötő szakasz.



33., Hol járunk? 



34., Mi a közös megnevezés? 

❖Delhi, Jaipur, Agra

❖Mianmar, Thaiföld, Vietnám, Laosz

❖Kecel-Soltvadkert-Kiskőrös



35., Mi a közös motívum?

Üvöltő szelek

Jane Eyre

Elfújta a szél

Gyere hozzám feleségül



36., Mi a vers szerzőjének neve?
…

Egyébre se volt már kedve,

szaladni kezdett a medve.

Elöl róka, hátul medve,

közben a farkas lihegve.

Így szaladtak erdőszélre,

szomszéd erdő közepébe.

Szaporán szedték a lábuk,

szellő se érjen utánuk -

Amíg futottak lihegve,

egy vadász jött velük szembe.

Nézi is őket nevetve:

együtt szalad róka, medve -

-No hiszen, csak ne nevessél,

vigyázz, nehogy bajba essél!

Szaladj inkább te is erre! -

kiáltott rája a medve. –

…


