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Melyik tárgyra gondoltam?
- a játék menete -

● Fejtsd meg mind a 28 kérdést!

● Tedd megfelelő sorrendbe a válaszok kezdőbetűiből összeálló szavakat: egy idézetet kapsz. 

(A kettős betűk a megfejtésben is kettős betűként szerepelnek.)

● Ha rájöttél, honnan származik az idézet és hogyan folytatódik, akkor tudni fogod, hogy 

az alábbi képen látható tárgyak közül melyikre gondoltam.

Jó szórakozást!



  

1. kérdés

Melyik ez a gyümölcs? 

Kolumbusz Kristóf az Újvilágban 
tett második útja során fedezte fel, 
1535-ben mutatták be 
a spanyol királyi udvarnál. 

A 19. századra hazánkban is elterjedt. 
Az Esterházy család Kismartonban 
lévő kastélyánál üvegházakban 
nevelte, 1830-ban 400 db-ot 
szüreteltek.

Napjainkban könnyen hozzáférhető 
és sokféle változatban lehet kapni: 
aranybarna, sárga vagy fehér húsú,  
tömzsi vagy hosszúkás.

Levelei lándzsaszerűek.



  

2. kérdés

Ki látható a képen?



  

3. kérdés

Mi van a képen?



  

4. kérdés

Mi a berendezés neve, 
amiről a leírás szól?

Első típusát Arthur Scherbius német 
mérnök fejlesztette ki az első világháború 
végén. Ezt a modellt, illetve változatait 
az 1920-as évektől kereskedelmi céllal 
kezdték el alkalmazni. 

Használták már a spanyol 
polgárháborúban is, majd a második 
világháború kitörése előtt szolgálatba 
állította számos ország, többek között 
a Harmadik Birodalom is. 

Használói abszolút biztonságosnak 
tartották, mivel az ezzel kódolt szövegek 
hagyományos módon megfejthetetlenek 
voltak.



  

Mi a hiányzó szó?

Zöld erdőben, zöld mezőben lakik egy madár.

Kék a lába, zöld a szárnya, jaj, be  _________  jár.

Várj, madár, várj, te csak mindig várj,

Míg az Isten megengedi, tied leszek már.

5. kérdés



  

Mi volt Tiszaújváros neve 1970 és 1991 között?

6. kérdés



  

Melyik világhírű múzeumban láthatók az alábbi képek?

7. kérdés



  

8. kérdés

Mi a neve ennek az érvelési hibának?

Egy esemény valószínűsége függ a korábbi hasonló, tőle 
független események kimenetelétől.

Például ha egy érmét hússzor feldobva mind a hússzor 
írást kaptunk, akkor sokan azt mondanák, hogy 
huszonegyedszerre sokkal nagyobb valószínűséggel 
kapunk fejet, mert huszonegy írást dobni egymás után 
roppant valószínűtlen.

 



  

9. kérdés

Kik ők?

A zsidó és keresztény 
vallásban az angyalok első 
karának hatszárnyú 
teremtményei.

„Mindegyiknek hat-hat 
szárnya volt. Kettővel befödték 
arcukat, kettővel befödték 
lábukat, s kettővel lebegtek.”

 



  

10. kérdés

Mi a címe az 1979-ben bemutatott magyar filmnek, amely 
Janikovszky Éva Málnaszörp és szalmaszál c. regényéből készült?

Rendezője Palásthy György, zenéjét a Locomotiv GT szerezte.

 



  

11. kérdés

Melyik ez a sajt?
Hagyományos szlovák érlelt sajt. Félkemény, félzsíros, párolt és 
általában füstölt sajt, de készítenek nem füstölt változatot is.
Krémszíne van, a gőzölés miatt. A sajtot szalagokban gyártják, 
amit csigaszerű spirálokba tekercselnek fel. A juhtej részaránya 
a készítés során minimum 50% kell legyen.

 



  

12. kérdés

Mi a játék neve?

 



  

13. kérdés

Melyik a 77-es rendszámú kémiai elem?
A természetben is előforduló egyik legnagyobb sűrűségű, nagyon kemény, 
törékeny, ezüstös-fehér színű átmenetifém, a platinacsoport tagja. 

A természetben a platina vagy ozmium elemekkel alkotott természetes 
ötvözetként fordul elő, nemesfém. A legkorrózióállóbb elem.

Nevét a görög szivárvány (irisz) szóból kapta, sokszínű sói alapján. 
Nyelvújításkori neve neheny.

 



  

14. kérdés

Melyik ország királya 
látható a képen?



  

15. kérdés

Mi a hiányzó név?
A  ________-ciklus egy termodinamikai körfolyamat, 
amely modellezi az 1897-ben Rudolf  ________  által feltalált  
________-motor működése közben fellépő állapotváltozásokat. 

Az idealizált  ________-ciklus jellemző vonása, hogy a 
tüzelőanyag-levegő keverék elégése állandó nyomáson 
következik be.

 



  

16. kérdés

Mi az a szempont, ami szerint ez az első tizenöt 
magyarországi város?

 

1. Budapest
2. Szigethalom
3. Diósd
4. Erdőkertes
5. Remeteszőlős
6. Dunakeszi
7. Budaörs
8. Üröm
9. Kistarcsa

10. Érd
11. Halásztelek
12. Dorog
13. Pécs
14. Gyál
15. Somoskőújfalu



  

17. kérdés

Mi az utca neve?
Budapest VII. kerületében, 
a Rákóczi út és a Király utca 
között húzódik.

Ebben az utcában volt 
az Old Man's Music Pub.

A 38-as szám alatt a Kispipa 
Craft Beer and More található, 
a 15-ös számú épület pedig 
a BKV Zrt. központja.

 



  

18. kérdés

A West Side Story c. musicalban a két rivális banda közül 

a Jets-ek fehér bőrű amerikaiak, a Cápák (Sharkok) pedig  

______ ___-i származású fiatalok.

 



  

19. kérdés

Melyik ez a nyelv?
A legtöbb, mintegy 145 milliónyi anyanyelvi beszélővel rendelkező szláv nyelv, 
ennélfogva világnyelv. 

Az ukrán, a fehérorosz, valamint a ruszin nyelvvel együtt a keleti szláv nyelvek 
közé tartozik. 

Nyelvjárási tagoltsága a nagy területi kiterjedéshez képest viszonylag kicsi.

 



  

20. kérdés

Ki az a tudós, akiről:
● holdkrátert,
● kisbolygót,
● Budapesten és Székesfehérváron 

utcát,
● egy magyar megyei jogú városban 

egyetemet,
● Budapesten egyetemi kart és 

szakgimnáziumot,
● Egerben gimnáziumot neveztek el, 
● a Financial Times pedig 1999-ben 

az évszázad emberének nevezte.
 



  

21. kérdés

Melyik szónak a szinonimái?
erős szél, szélvihar, orkán, vihar, égiháború, 
tornádó, forgószél, hurrikán, bora, tájfun, égzengés

 



  

22. kérdés

Mi a díj neve?
A nemzetközi tudományos élet azon szereplői részesülhetnek benne, 
akiknek tevékenysége értelmetlen felfedezésekhez, használhatatlan 
találmányokhoz vagy egészen egyszerűen mulatságos javaslatokhoz 
vezetett. 

Az alapszabály szerint olyan kutatással lehet elnyerni, amelyet nem lehet 
vagy nem érdemes megismételni. Azok a kutatók érdemelhetik ki, akik 
eredményei egyszerre késztetnek nevetésre és gondolkodásra is.

 



  

23. kérdés

Mi a közös megnevezés?
● A hinduizmusban egy isten alászállása, testet öltése 

a földön
● Internetes fórumokon egy kis méretű kép a felhasználók 

azonosításának megkönnyítésére
● Videojátékok esetén a játékos által a játék kezdetén 

kiválasztott és a későbbiek során általa irányított játékbeli 
karakter

● James Cameron 2009-es filmjének címe
 



  

24. kérdés

Melyik 
ország ez?

 



  

25. kérdés

Mi a műfaj neve?

Latin-Amerikában a 20. század második felében kialakult, 
eredetileg spanyol és portugál nyelven sugárzott televízióssorozat-
műfaj, amely később az egész világon elterjedt és népszerűvé vált.

Nálunk is vetítették többek között a Marimar, az Esmeralda, 
a Paula és Paulina, a Rosalinda, a Vad angyal, a Betty, a csúnya lány 
és a Rabszolgasors című sorozatokat.
 



  

26. kérdés

Miről szól a leírás?

A hit és az erkölcs tisztaságának 
védelmére létrehozott egyházi 
bírósági intézmény a 
középkorban. 

Az eretnekségek mellett 
foglalkozott minden olyan, 
az egyház belső életét érintő 
problémával, mely a hit 
továbbadását komolyan 
akadályozhatta, így például 
hivatásukhoz méltatlan főpapok 
ügyeivel.

II. János Pál pápa bocsánatot 
kért az általa elkövetett 
kegyetlenségekért.
 



  

27. kérdés

Mi az amortizáció 
magyar elnevezése?

 



  

28. kérdés

Melyik város focicsapata?

 



  

A megfejtések kezdőibetűiből 
kialakuló szavak helyes sorrendben 

egy idézetté állnak össze

Rájöttél, melyik filmben hangzott el?

És hogy hogyan folytatódik?



  

Melyik tárgyra gondoltam?
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