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Ez a kvíz csak zászlókról szól  
- a játék menete -

A játék 3 x 12 kérdésből áll, menetenként egyre nehezebb kérdésekkel. 

Az elsőben éppen csak kitekintünk Európából, a másodikban és 

a harmadikban már körüljárjuk a világot.

A válaszokat egy másik pdf-ben találjátok, innen letölthető:

https://www.deformatusok.hu/karantenkviz-deformatusok-zaszlo-megfejtesek.pdf 

Jó szórakozást!

https://www.deformatusok.hu/karantenkviz-deformatusok-zaszlo-megfejtesek.pdf


  

1. menet



  

1 / 1. kérdés

Az alábbi országok zászlói közül három kétszínű és három 
háromszínű. Melyik ország melyik csoportba tartozik?

Görögország        Írország        Ukrajna        Izland        Franciaország        Svájc



  

1 / 2. kérdés

Hogy áll Lengyelország zászlaja?



  

1 / 3. kérdés

Két európai ország zászlaján látható az országa körvonala. 
Melyik ez a két ország?



  

1 / 4. kérdés

A magyaron kívül két olyan ország van Európában, 
amelynek zászlóján a piros, a fehér és a zöld színek láthatók 

valamilyen sorrendben. Melyik ez a két ország?



  

1 / 5. kérdés

Az alábbi országok zászlói – egy kivétellel – függőleges és 
vízszintes vonalakkal lerajzolhatók. Melyik a kivétel?

Románia         Görögország          Csehország          Finnország



  

1 / 6. kérdés

Melyik két európai országé ez a két hasonló zászló?



  

1 / 7. kérdés

Melyik kétfejű madár melyik európai országhoz tartozik?

Albánia          Montenegró          Szerbia



  

1 / 8. kérdés

Az alábbiak közül melyik kettő létező európai zászló? 
Melyik országokhoz tartoznak?

 



  

1 / 9. kérdés

Melyik európai ország zászlajának részlete látható a képen?



  

1 / 10. kérdés

Melyik zászló melyik miniállamhoz tartozik?

Andorra      Liechtenstein      San Marino      Vatikán



  

1 / 11. kérdés

Három európai ország zászlójában van fekete sáv.
Melyik ez a három ország?



  

1 / 12. kérdés

Melyik az egyetlen olyan ország a világon, amelynek 
nem téglalap alakú a zászlaja?



  

2. menet



  

2 / 1. kérdés

Melyik zászló melyik országhoz tartozik?

Libanon      Irak      Szaúd-Arábia      Katar



  

2 / 2. kérdés

Kambodzsa zászlaján egy épület látható.
Mi a neve?



  

2 / 3. kérdés

Két országnak is így néz ki a zászlaja.
Melyik ez a két ország?



  

2 / 4. kérdés

Az alábbi zászlók közül kettő afrikai, kettő ázsiai és 
kettő dél-amerikai országhoz tartozik. Melyik melyiknek a párja?



  

2 / 5. kérdés

Melyik két ország zászlaja?



  

2 / 6. kérdés

Egyetlen olyan ország van, amelynek zászlaján emberalak látható.
Melyik ez az ország?



  

2 / 7. kérdés

Ez Lesotho zászlaja.

Az alábbiak közül melyik Lesotho egyetlen szomszédjának zászlaja?



  

2 / 8. kérdés

Hány sáv és hány csillag van 
az Amerikai Egyesült Államok zászlaján?



  

2 / 9. kérdés

Melyik országhoz melyik zászló tartozik?

Kína      Vietnam      Hongkong      Törökország      Tunézia      Kirgizisztán



  

2 / 10. kérdés

Melyik az az európai ország, amelynek zászlaját
1219-ben tervezték és azóta is változatlan formában használatban van?

Ez a világon a legrégebben 
használt országzászló, 
és több közeli ország zászlajának 
mintájául is szolgált.



  

2 / 11. kérdés

Melyik ország zászlaján látható ez az állat?



  

2 / 12. kérdés

Mauritius az egyetlen ország, amelynek zászlója négy egyforma 
magasságú vízszintes sávból áll.

Milyen sorrendben vannak a színei?

kék      piros      sárga      zöld



  

3. menet



  

3 / 1. kérdés

Melyik ország zászlaján látható ez a motívum?



  

3 / 2. kérdés

Melyik ország zászlaján nem repül a madár?

Kiribati      Kazahsztán      Dominikai Közösség      Zambia



  

3 / 3. kérdés

Melyik zászló melyik országhoz tartozik?

Kongói Köztársaság          Guinea          Benin          Litvánia          Mali



  

3 / 4. kérdés

Ha a fehér, piros, sárga, zöld, világoskék színeket használhatod,
melyik három ország zászlaját tudod elkészíteni?

(Ne köss bele légy szíves: a kör kettőn nem pontosan középen van és 
a mérete sem egyezik teljesen) 



  

3 / 5. kérdés

Mit szimbolizál a sárga vonal Nauru zászlaján?



  

3 / 6. kérdés

Melyik három ország zászlaja?



  

3 / 7. kérdés

Mi a közös motívum az alábbi országok zászlóin?

Namíbia          Tajvan



  

3 / 8. kérdés

Milyen fegyver látható Mozambik zászlaján?



  

3 / 9. kérdés

Az Egyesült Királyság zászlaja, a Union Jack, négy független ország 
nemzeti jelképében található meg.

Kettő ezek közül Ausztrália és Új-Zéland.
Melyik a másik kettő?



  

3 / 10. kérdés

Melyik zászlón nem sárga a csillag?

Grenada          Mianmar          Kamerun          Suriname



  

3 / 11. kérdés

Melyik zászló áll helyesen és melyik tükörfordítottan?



  

3 / 12. kérdés

Melyik két ország zászlaja nem tartalmazza 
a magyar trikolor összes színét?

Azerbajdzsán          Kuwait          Vanuatu

Maldív-szigetek          Kenya

Algéria          Etiópia          Burundi          Tádzsikisztán



  

Itt a vége...

Reméljük, jól szórakoztál!

Ebben a pdf-ben megtalálod a helyes válaszokat:

https://www.deformatusok.hu/karantenkviz-deformatusok-zaszlo-megfejtesek.pdf

https://www.deformatusok.hu/karantenkviz-deformatusok-zaszlo-megfejtesek.pdf
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