
  

karanténvégikvíz
2020. május 21.

www.deformatusok.hu



  

Három összefüggéstelen összefüggés

Ha valaki mégis megmagyarázza, 
különdíjat kap!



  

Az 1. összefüggés

9 + 1 kérdés



  

1. összefüggés / 1. kérdés

Mi a márkanév?



  

1. összefüggés / 2. kérdés

Melyik a 9. prímszám?



  

1. összefüggés / 3. kérdés

Melyik film jelenetei?



  

1. összefüggés / 4. kérdés

Miről van szó?

A budapesti egyike a világ legrégibb _________jeinek: 

1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. 

A ma is létező, több mint ezer újkori _________ közül 

csupán 25-öt alapítottak a budapesti előtt.



  

1. összefüggés / 5. kérdés

Milyen tárgyhoz hasonlítjuk az ilyen frizurát?



  

1. összefüggés / 6. kérdés

Ki hiányzik az idézetből?

Ezután pedig Árpád vezér elindult arról a vidékről, ahol most Bodrog vára áll, és a Duna mentén a nagy 
szigetig haladt. Tábort ütöttek a nagy sziget mellett, majd Árpád vezér meg nemesei bevonultak arra. 

Mikor látták a helynek a termékenységét és gazdagságát, továbbá hogy a Duna vize milyen erőssége neki, 
kimondhatatlanul megszerették. Egyszersmind elhatározták, hogy ez lesz a vezéri sziget, s a nemes 
személyek mindegyike ott udvart meg majort kap. 

Árpád vezér azonnal mesterembereket fogadott, és velük pompás vezéri házakat építtetett. Aztán 
meghagyta, hogy a napok hosszú során át elcsigázott minden lovát vigyék oda és ott legeltessék. 
Lovászai fölé mesterül egy igen okos kun embert tett, név szerint ___________t.

Minthogy ___________ lovászmester ott lakott, azért nevezték el azt a szigetet ___________nek egészen a mai 
napig. Árpád vezér és nemesei pedig férfi- meg nőcselédeikkel együtt békében és hatalomban ott maradtak 
április havától október haváig.

(Anonymus: Gesta Hungarorum)



  

1. összefüggés / 7. kérdés

Mi a neve a kétcsatornás,
térhatású hangrendszernek?



  

1. összefüggés / 8. kérdés

Mi a mű magyar címe?

1-8.mp3



  

1. összefüggés / 9. kérdés

Mi a teljes neve?

Állami tulajdonú, kvázi független 
brit közszolgálati műsorszolgáltató, 
egyben a világ legnagyobb 
műsorszolgáltatója



  

1. összefüggés / 10. kérdés

Melyik budapesti közterület illik bele
az összefüggésbe?



  

1. összefüggés: LGT - A rádió

1. Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került,
Mikor az első szpíker izgatottan a mikrofonhoz ült.
Érces hangja felszárnyalt és messzire repült,
És egy hallgatóban megszólalt: - A próba sikerült!

2. S a Gyáli úton állt egy csukott bútorszállító,
És ott volt huszonháromban az első stúdió.
És műsor gyanánt akkoriban az is megfelelelt,
Ha Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt.

R. ||: Szól a rádió, szól a rádió. :||

3. A Rádióról huszonnégyben feljegyezhették,
Hogy az Állatkertből sugározta az első koncertjét.
És a lemezgyártók átkozták a konkurenciát,
Mely profit nélkül árulta a Kék rapszódiát.

4. A közel lakó amatőrök tisztán hallották,
Mikor a csepeli adó huszonötben jó reggelt kívánt.
A magasba szöktek mindenféle furcsa antennák,
És egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikált.

5. A hőskorban már megtanulta minden bemondó:
Tilos rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó!
Bár Skoff Elzát és Filotás Lilit kevesen ismerték,
Azt tudta minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép.

6. S gyermekek a dobozban a bácsit keresték,
S a nagymamák a politúrját szépre vikszelték.
A postások a vevőktől az adót beszedték,
És fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírért.

7. A szokott időben - vezet a listán - három perccel múlt -
Ötödik szám a hatvanhármas - kissé beborult,
Elnézést, a vihar elvonult!

8. Vonul a front - közepes termés - nem hajózható -
Nyugaton kábé mínusz húsz fok és eső várható -
Ha nem tetszik, hát kikapcsolható.

9. Ma sztereóban fogható és ebben az a jó,
Hogy a két oldalról egy időben más-más hallható.
A nagyzenekar hangzásában éppen az a szép,
Ha középen ülsz és jól figyelsz, már teljesebb a kép.

10. S néha zavar minket, s néha gépek zavarják,
Már zsebre vágjuk, s ha rosszul figyelsz, ő is zsebre vág.
Szép időben minden műsor tisztán fogható,
És a programban a régi dal is újra hallható:

Kedves hallgatóink! A Locomotiv Gt műsorából közvetítünk!



  

A 2. összefüggés

9 + 1 kérdés



  

2. összefüggés / 1. kérdés

Mi ez?

Az a cselekedet, ha valaki egy másik ember (az eredeti szerző) munkáját 

saját publikált munkájában hivatkozás, forrásmegjelölés és/vagy szerzői 

engedély nélkül felhasználja, azt sajátjaként tünteti fel, és ezzel az 

eredeti szerző jogait sérti.



  

2. összefüggés / 2. kérdés

Ki ő?

1944-ben született magyar író, műfordító. Főleg sci-fi könyvei és 

paranormális jelenségekkel foglalkozó művei tették ismertté, de több 

más műfajban is publikál. Műveinek eladási példányszámai megközelítik 

a tizenegymilliót. 

2019. októberében megjelent a 723. és a 724. könyve, ezzel átvette 

a világrekordot Barbara Cartland-tól, mint a legtöbb művet jegyző író. 

2019 év végéig 726 könyve jelent meg.



  

2. összefüggés / 3. kérdés

Mi a nép neve?

J. R. R. Tolkien világának kitalált népe. Ez a faj 
Középföldén él, és a Harmadkorban jelent meg. 
Legvalószínűbben az orkok és az emberek 
keresztezésével született meg (a Peter Jackson 
rendezte filmek magyar szinkronjában az 
emberek helyett a „lidérc” szó szerepel az 
eredeti „goblins” (= manók, orkok) helyett, ami 
szerencsétlen félrefordítás), és az ork faj egyik 
alfajának tekinthető. 

Alapvetően úgy néznek ki és úgy viselkednek, 
mint a közönséges orkok, csak sokkal 
nagyobbak és erősebbek.



  

2. összefüggés / 4. kérdés

Ki a költő?

Édesanyám! nem perdül a rokka, olyan

  szakadós ma a szál -

  vágy nehezül rám;

mert a sudár, szép Aphrodité letepert!

  Szerető, szerető

  kell ma nekem már!



  

2. összefüggés / 5. kérdés

Melyik volt ez az ország?



  

2. összefüggés / 6. kérdés

Milyen halmaznak nevezzük?



  

2. összefüggés / 7. kérdés

Mi Harpagon legjellemzőbb
tulajdonsága?



  

2. összefüggés / 8. kérdés

Mi a közös a két mű magyar címében?



  

2. összefüggés / 9. kérdés

Mi az együttes neve?

2-9.mp3



  

2. összefüggés / 10. kérdés

Melyik gyümölcs illik bele
az összefüggésbe?



  

2. összefüggés



  

A 3. összefüggés

9 + 1 kérdés



  

3. összefüggés / 1. kérdés

Miről szól a dal?

3-1.mp3



  

3. összefüggés / 2. kérdés

Melyik ez a vallás?

A 7. században az Arab-félszigeten kifejlődött és onnan
robbanásszerűen terjeszkedő monoteista vallás.



  

3. összefüggés / 3. kérdés

Mennyi a bruttó ára?

A pöttyös labda ára nettó 1.575 Ft.
Akció keretében most 50%-os kedvezménnyel árulják.

Mennyit kell érte fizetnem?
(Egész forintra kerekítve)



  

3. összefüggés / 4. kérdés

Milyen állatról készült a karikatúra?



  

3. összefüggés / 5. kérdés

Mihez használják ezeket az eszközöket?



  

3. összefüggés / 6. kérdés

Melyik ez a sportegyesület?

114 szezont játszott az élvonalban, ebből
87 bajnoki szezonban végzett dobogós helyen. 

30 bajnoki címmel, 23 magyar kupa-győzelemmel, és 
hat magyar szuperkupa-győzelemmel büszkélkedhet.



  

3. összefüggés / 7. kérdés

Mit adott az Úr a kezembe Pesten
Jancsó Miklós 1999-es filmje szerint?



  

3. összefüggés / 8. kérdés

Mit szüretelnek?



  

3. összefüggés / 9. kérdés

Mit jelent eredetileg
az Esmeralda spanyol női név?



  

3. összefüggés / 10. kérdés

Melyik nem illik az összefüggésbe?

Aranyos rózsabogár

Imádkozó sáska

Leveli béka

Kardinális pinty



  

A kardinális pinty



  

3. összefüggés



  

Kiérdemli valaki a különdíjat?
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