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Ssz. Kérdés Válasz 1 Válasz 2 Válasz 3 Helyes válasz 

1. 

Mely állat elpusztítása volt 

főbenjáró bűn, amiért még 

halálbüntetés is járt az ókori 

Egyiptomban? 

oroszlán macska sas 2 

2. 

A ……………………….. 

bizonyítottan legmagasabban 

szálló madár, amely 11.277 m 

magasan ütközött egy 

repülőjárattal Elefántcsontpart 

közelében. 

sólyom gólya karvalykeselyű 3 

3. 

Ez az állat képes a saját maga 

által okozott csontritkulást 

visszafordítani. 

szarvas párduc vaddisznó 1 

4. 

Ez az egyetlen állat, amely 

képes megkülönböztetni a kék 

színt. 

sas delfin bagoly 3 

5. 

A méregnyíl béka 

szervezetében annyi méreg 

van, hogy …………………. 

embert képes megölni. 

1200 2200 2500 2 

6. 
Ez az állat cseréli le a fogait 

átlagosan 8 naponta. 
fóka cápa egér 2 

7. 

Érvényesek-e a Kepler-

törvények a Jupiter holdjainak 

keringésére? 

Igen, mert a 

Kepler-törvények 

minden 

pontszerűnek 

tekinthető 

gravitációs 

vonzócentrum 

körüli mozgásra 

érvényesek. 

Nem, mert csak a 

Nap körül keringő 

égitestekre 

érvényesek. 

Igen, mert a Jupiter 

holdjai végső soron 

a Nap körül 

keringenek. 

1 



8. 

Homogén mágneses térbe, a 

mágneses indukcióvonalakkal 

párhuzamosan belövünk egy 

elektront. Milyen pályán fog 

mozogni, ha a gravitáció 

elhanyagolható? 

Egyenes vonalú 

pályán. 
Körpályán. Parabolapályán. 1 

9. 

Fehér fényt szeretnénk 

felbontani összetevőire. 

Rendelkezésünkre áll egy 

üvegprizma és egy optikai 

rács. Milyen lehetőségek 

között választhatunk? 

A fehér fény 

felbontását 

mindkét említett 

optikai eszköz 

segítségével 

elvégezhetjük. 

A fehér fény 

felbontására csak 

a prizma 

használható. 

A fehér fény 

felbontására csak az 

optikai rács 

alkalmas. 

1 

10. 

Ismeretes, hogy az 1 

másodperc lengésidejű 

matematikai inga hossza 25 

cm. Mekkora hosszúságú 

matematikai ingának lesz 2 

másodperc a lengésideje? 

100 cm 12,5 cm 50 cm 1 

11. 

Egy űrhajó kétharmad 

fénysebességgel elsuhan egy 

gömb alakú űrállomás mellett. 

Milyen alakú az űrállomás az 

űrhajós szerint? 

Az eredetivel 

megegyező alakú 

és nagyságú 

maradt. 

Kisebb sugarú 

gömbbé 

zsugorodott. 

A mozgásának 

irányában 

megrövidült.  

3 

12. 

Milyen mélynek látszik egy 

60 cm mély halastó 

függőlegesen felülről 

nézve?(A víz levegőre 

vonatkoztatott törésmutatója 

4/3.) 

45 cm 40 cm 60 cm 1 

13. 

 

Egy 2 mm átmérőjű 

üvegcsőben lévő higanyt 

átöntünk egy 1 mm 

átmérőjűbe. Hogyan változik a 

"higanyszál" elektromos 

ellenállása? 

 

 

16-szorosára nő Változatlan marad 2-szeresére nő 1 



14. 

Fényesre csiszolt, függőleges 

tengelyű acélhengert 

használunk tükörnek. 

Milyennek látjuk magunkat a 

tükör előtt állva? 

Valós 

magasságúnak és 

soványabbnak. 

Alacsonyabbnak 

és soványabbnak. 

Valós 

magasságúnak és 

kövérebbnek. 

1 

15. 

Mikor vette fel iskolánk 

Széchenyi Zsigmond 

vadászíró nevét? 

2000.04.02. 2002.04.07. 1963.04.07. 2 

16. 

Milyen fafajt ültetett néhány 

szőcsényi diák Ott Györgyné 

Mária néni vezetésével Arany 

János sírjára? 

akác fenyő tölgy 3 

17. 

Kinek az emlékére állították 

Gábor arkangyal szobrát a 

Vésseyek? 

a parádéskocsisuk a leányuk 
Széchenyi 

Zsigmond 
1 

18. 

Ki ajándékozta a Széchenyi 

emlékszobában látható 

trófeákat az iskolának? 

Széchenyi István 
Széchenyi 

Zsigmond 
dr. Pongrácz Antal 3 

19. 
Milyen stílusban épült a 

Véssey kastély? 
eklektikus neoklasszicista reneszánsz 1 

20. 
Milyen állat szerepel a kastély 

homlokzatán? 
medve gímszarvas oroszlán 3 

21. 

A Véssey család kiről nevezte 

el a kápolnát, a sétányt, a 

temetőt? 

A lányukról, 

Erzsébetről. 

A lányukról, 

Margitról. 
A fiúkról, Lajosról. 2 

22. Mit segít a karotin? 

A cukor 

szervezetbe való 

jutását. 

A fejfájás 

csökkenését. 
A bőr barnulását. 3 

23. Melyikben van több koffein? kávé tea kóla 2 

24. 
Melyik növényben van a 

legtöbb C-vitamin? paprika citrom petrezselyem 1 

25. 

Melyik művész használhatta a 

víz-, hő- és hidegálló, nagy 

rugalmasságú és 

Petőfi Sándor Faludi György 
Csokonai Vitéz 

Mihály 2 



szakítószilárdságú 

gumióvszert? 

26. 

Melyik csoportban vannak 

csak kémiai Nobel-díjat kapott 

tudósok? 

Zsigmondy 

Richard Adolf, 

Hevesy György, 

Oláh György 

Oláh György, 

Lénárd Fülöp, 

Gábor Dénes 

Szent-Györgyi 

Albert, Fülöp 

Gábor, Gábor 

Dénes 

1 

27. 
Ferenc József  melyik három 

elemet ismerhette? 
Cirkónium, 

Berillium, Titán 

Borium, 

Mendelévium, 

Dubnium 

Hélium, Rubídium, 

Cézium 
3 

28. 

Melyiket nem célszerű a 

zsebedben szállítani? Ununpentium Nikkel Vanádium 1 

29. Mi lehet a nylon szó eredete? „no run„ 
Nesztek, ti tetves, 

vén japánok! 

A második 

világháborúban jött 

létre, amikor az 

amerikai  pilóták 

ejtőernyő selymét 

nejlonból 

készítették, mivel a 

japánok nem 

szállítottak nekik 

selymet. 

1 

30. Melyik mesterséges anyag? PVC vályog gyémánt 1 

31. 
Melyik anyagot eheted meg a 

kémiai laborban? 
szőlőcukrot semelyiket nátrium-kloridot 2 

32. 
Melyik a legsűrűbb elem a 

Földön? 
vas ólom ozmium 3 

33. 
Milyen színű ásvány a 

greenockit? 
sötétzöld halvány rózsaszín élénksárga 3 

34. 

Ki határozta meg egyetlen 

bottal a piramisok 

magasságát? 

 

Gauss Thalesz Pitagorasz 2 

35. 
Mi fűződik Ptolemaiosz 

nevéhez? 

A kört 360 

egyenlő részre 

osztotta. 

Ő foglalkozott 

először a 

kúpszeletek 

forgatásaiból 

Felfedezte az 

irracionális 

számokat. 

1 



adódó testek 

térfogatával. 

36. Hogy halt meg Arkhimédész? 

Megvakult és 

önkéntes éhhalált 

halt. 

Szirakuza 

védésekor római 

katonák megölték. 

Olimpiai játékok 

figyelése közben. 
2 

37. Melyik a kakukktojás? 
barátságos 

számok 
boldog számok bánatos számok 3 

38. 

Hogy nevezzük az olyan 

alakzatot, melynek minden 

része az egészhez hasonló 

kicsinyített másolat? 

faktor flambir fraktál 3 

39. Mi az őshazája a muskátlinak? Dél-Afrika Magyarország Ázsia 1 

40. 
Honnan jött hozzánk a 

paradicsom? 
Mexikó Peru India 2 

41. 

Hol található Magyarországon 

a legnagyobb összefüggő 

területen a fokozottan védett 

csillagos nárcisz? 

Vácrátót Zirc Babócsa 3 

42. 
Melyik a világ legdrágább 

fűszere? 
szegfűbors sáfrány kurkuma 2 

43. 
Melyik a ma élő legmagasabb 

fa? 
erdei fenyő Douglas fenyő 

örökzöld mamut 

fenyő 
3 

44. 
Melyikben van a legtöbb C-

vitamin? 
brokkoli narancs alma 1 

45. 
Melyik fűszernövényünk erős 

vírusölő és immunerősítő? 
rozmaring torma kömény 2 

46. 
Hol jött létre az első bencés 

monostor Magyarországon? 
Tihany Pannonhalma Somogyvár 2 

47. 

1222-től kezdődően meddig 

nem fizettek adót 

Magyarországon a nemesek? 

1848. április 11. 1848.március 15. 
1848.szeptember 

29. 
1 

48. 
Kit nevezünk a nemzet 

prókátorának? 
Kölcsey Ferenc Kossuth Lajos Deák Ferenc 3 

49. Ki volt az első pápa? Pál Péter János 2 

50. Ki találta fel a gyufát? Jedlik Ányos Irinyi József Irinyi János 3 

 


