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országos

I. teszt
Csapat neve:

sz.
KÉRDÉS
1. Melyik a világ legnépesebb városa?
2. Melyik versenyszámban lett első Gécsek
Tibor az 1998-as Európa-bajnokságon?
3. Melyik zeneszerzőnek a sírja van
Velencében Gyagilev mellett?
4. Victor Hugo melyik regényéből készült
musical főszereplője volt Vikidál Gyulal?
5. Milyen azonos utótagot lehet tenni a
következő szavakhoz? kegyelem, püspök,
szerelem
6. Ki mondta? Utánam/utánunk az özönvíz
7. Hol van ma Babilónia?
8. Egy zeneszerző nevében másik
zeneszerző. Kik lehetnek?
9. Mi a römpöly?
10. Milyen műből való? „De hol van a tavalyi
hó?”
11. Mi a neve a biztosítótű ama ősének,
amelyet a bronzkorban alkalmaztak
először a ruhák összetűzésére, majd
hasonló céllal ékszerként használtak
egészen a középkorig?
12. Hol nyugszik Kolumbusz?
13. Pécsi származású francia festő, az op-art
atyja. – Nevében egy Kossuth-díjas
magyar költő neve bújik meg. Ki ő?
14. Melyik Európa egyetlen vadjuha?
15. Melyik a múzsák szent állata?
16. Ki volt az a spártai királyné, akihez
hattyúvá változva közelített Zeusz?
17. Ki írta? „Mondja, marha, mért oly bús?”
18. Az egyik tetőfedésre is használt kőzet.
A másik az ókori római nők köpenyszerű
felsőruhája.
19. A francia impresszionista festészet egyik
nagyja. Fia filmrendezőként szerzett
nevet.
20. Kinek a fia volt a 8. sz-ban uralkodott
Kis Pipin frank király?
21. Ezt adja össze: Hófehérke törpéinek
száma, Ennyi felesége volt VIII. Henriknek,
Száz szónak is ennyi a vége, Ennyi sarka
van Földünknek, Ennyi húr van a hegedűn
22. Térdelő testőrök, testőregyenruhatervező festő falképén
23. Melyik operahős ajándékozza el a saját
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pont

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

tükörképét?
Ha száz is, a vége egy, az mi lehet?
Melyik későbbi bíboros volt Zrínyi
Miklósnak a költőnek, a szigetvári hős
dédunokájának a nevelője?
Mit jelent a korda szó?
Hol van Magyarországon évente
leányvásár, és mikor?
Ki írt Leányvásár címmel operettet?
Milyen lovag lett Margaret Thatcher
Nagy-Britannia volt miniszterelnöke?
Az operairodalomnak két híres képáriája
van. Az egyiket Tamino énekli, a másikat
Cavaradossi. Melyikük milyen operában?
Hogy kell szótagolni a futballedző szót?
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