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A feladatokat írta: Csapat tagjai: 

Birikiné Nyéki Andrea, Tarnaörs 

  ...............................................................  

 Iskola: 

Lektorálta: 
Dr. Fülep Teofil PhD, Miskolc  ...............................................................  
 Beküldési határidő: 2020. január 31. 

 

Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 
7-8. évfolyam III. forduló  

2019/2020. 
 

 

1. Feladat    Duna-Ipoly NP      10 pont 

Keresd meg a válaszokat! 

1. Ennek a várnak volt a kapitánya Szondi György  ..................................................................................  

2. A Börzsöny és a Visegrádi-hegység kőzetanyaga  ..................................................................................   

3. Egyedül a Szénások dolomitgyepén él a bolygónkon ez a növény ........................................................ 

4. A Visegrádi-hegység  legmagasabb csúcsa  ............................................................................................ 

5. A Kőpark tanösvény ennek az írónak egykori villájának a kertjében található ...................................... 

6. Ez a terület a nemzeti parkban Bioszféra Rezervátum ........................................................................... 

7. Ipoly-völgy nedves talajú, vízzel fedett lápos aljnövényzetében megmaradt egy bogyósgyümölcsünk 

vadon élő alakja .......................................................................................................................................... 

8. Az Ipoly-völgy égerláperdőit így hívja a népnyelv ................................................................................ 

9. Duna volt az egykori római birodalom egyik határvonala. Mi volt a neve? .......................................... 

10. A nagybörzsönyi Szent István templom ebben a korban épült ............................................................. 

 

 

2. Feladat       Hungarikum - keresztrejtvény       17 pont 

 

1. Melyik porcelán manufaktúrától rendelt Viktória királynő egy lepkés–virágos mintájú készletet? 

2. Ez a Pista is hungarikum. 

3. Ennek az őshonos kutyafajtának első ismert tenyésztője gróf Festetics Sámuel volt. 

4. A Károlyi-Bibliát ebben a faluban lehet megnézni. 

5. 100 tagja van. 

6. Régebbi neve  szállás, az Alföld szétszórt, magányos telepeit jelentette. 

7. Bármilyen Magyarországon termelt gyümölcsből készült gyümölcspárlat. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Festetics_Sámuel&action=edit&redlink=1
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8. Melyik városban találhatók az Ókeresztény sírkamrák? 

9. Debrecenben készül ez a húsos finomság.(egybeírva)  

10. Olyan sziklaalakzatok, kúp alakú kőtornyok, amelyek oldalaiba fülkéket és egyéb mélyedéseket 

faragtak. 

11.  Egy sertéshúsból, sertésszalonnából készített, füstölt szalámiféle, amelynek felülete 

a bükkfahasábokkal történő füstölést és szárításos érlelést követően 

szürkésfehér nemespenész bevonatot kap. 

12. A szőlő feldolgozása után a szőlőprésben visszamaradó, növényi részekből álló anyagot. 

13. Pannonhalmi  Bencés Főapátság éveinek száma. 

14. Eger híres bora. 

15. Ezt az italt 1790-ben alkotta meg II. József császár és magyar király udvari orvosa. 

16.  Kitűnő szomjoltó ital, illetve fröccs-adalék. 
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Megfejtés: ...................................................................................................................................................   

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Sertéshús&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szalonna_(étel)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Élelmiszer-tartósítás
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szalámi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bükk_(növénynemzetség)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemespenész&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Szőlőprés&action=edit&redlink=1
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3. Feladat          10 pont 

Hírek a Hungarikumok Gyüjteménye  és a Magyar Értéktár világából! 

Nézz utána és írd a pontozott vonalra melyik értékről van szó 

 

1. Pusztai látkép aligha képzelhető el, e nélkül az állat nélkül  

  ..................................................................................  

2. Roosevelt amerikai elnök Alice nevű leánya 18. születésnapjára kapott ebből készült legyezőt. 

  ..................................................................................  

3. Országos Polgárőr Szövetség ilyen fajta kutyákat kaptak munkájuk segítéséhez. 

  ..................................................................................  

4. Losonczi Áron okleveles gépészmérnök 24 évesen, 2001-ben alkotta meg ezt a zseniális találmányt. 

Helyet kapott a Washingtoni Építészeti Múzeum állandó gyűjteményében.  

  ..................................................................................  

5. XV. századi magyar találmány Kocs községből. 

  ..................................................................................  

6. A tatárjárás pusztítása után isteni látomás indította el az alapítás útján Boldog Özsébet. A 

kanonokból lett pilisi remete tervét 1262-ben IV. Orbán pápa jóindulattal fogadta, amely 1308-ban 

kapta meg a Szentszék végleges jóváhagyását. 

  ..................................................................................  

7. A lombkorona tanösvény a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet védett természeti területén belül 

található. A Boldog Mór-kilátó mellé épült a tanösvény, amely egy halat, mint keresztény szimbólumot 

formáz. 

  ..................................................................................  

8.  Világszerte ismert magyar ételként jelentős hatást gyakorol a vendéglátásra és a turizmusra. 

2017-ben bekerült a hungarikumok gyűjteményébe. 

  ..................................................................................  

9. Az 1892-ben Temesvárott született Illy Ferenc a Nagy Háború után Triesztben telepedett le. Egy 

kikötői kávélerakatban dolgozva rájött a vákuumcsomagolás tartósító hatására. 1933-ban 

megalapította a még ma is a családja tulajdonában működő Illycafé céget. Két évvel később már 

szabadalmaztatta találmányát, az Ilettát.(ennek a magyar megfelelője a megoldás) 

  ..................................................................................  

10. Jánosi Marcell gépészmérnök korszakalkotó találmánya egy nadrágzsebbe is elfér. Ez egy olyan 

keményműanyag-borítású adathordozólemez, amit kivehetett a felhasználó a számítógépéből és 

másikba tehette. 

  ..................................................................................  
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4. Feladat    Fejtsd meg a képrejtvényeket!     3 pont 

1. Állat 

   Kemence       ..............................................  

2. Növény 

 

  i   i ......................................... 

3. Védett terület 

                                                 ...............................................                  

 

 

 

 

Összesen : 40 pont 

 

Irodalom: 

Duna-Ipoly Nemzeti Park (TermészetBúvár melléklet) 

Wikipedia 

http://hungarikum.hu/hu/hirek 

https://www.dunaipoly.hu/ 

KA 

http://hungarikum.hu/hu/hirek
https://www.dunaipoly.hu/

