
A feladatokat írta: Kódszám: 

Gulyás Mihályné, Tiszaroff 

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

Lektorálta:  
Kovács Lászlóné, Szolnok 2020. október 10. 

 

 

Curie Természetismereti Emlékverseny 
2019/2020. 

Országos döntő  

3-4. évfolyam 
 

Miután megoldottátok a feladatalapot, a helyes válaszok betűjelét (megoldását) másoljátok át a tesztcsíkra 

nyomtatott nagybetűvel, és azt kell majd leadnotok a zsűrinek. 

A tesztcsíkon nem szabad javítani! 

A meg nem oldott feladatok, a helytelen válaszok és az átjavított megoldások 0 pontot érnek. 

A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésre. 

Jó munkát, sok sikert kívánunk! 

 

 

I. feladat 10 pont 

Igaz vagy Hamis? Írj az állítások után I (igaz) vagy H (hamis) betűt! 

 

1. A Duna-Ipoly Nemzeti Park székhelye Szentendre.  _____  

2. A kürtős kalács sajtos sós sütemény.  _____  

3. Az alföldi kamillavirágzat hungarikum.  _____  

4. A pilis hegység a Duna-Ipoly Nemzeti Park területén található  _____  

5. Kossuth Lajos szellemi hagyatékai a Hitel, Világ, Stádium.  _____  

6. Kodály Zoltán zenepedagógiai módszereit Japánban is alkalmazzák.  _____  

7. A Tiszai halászlében nincs tészta.  _____  

8. Béres Jenő nevéhez fűződik az Unicum gyomorkeserű likőr gyártása.  _____  

9. A dobostorta egy cukrászmesterről, Dobos C. Józsefről kapta a nevét.   _____  

10. Szeged télűző hagyománya a busójárás.  _____  
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II. feladat 14 pont 

TOTÓ - Válaszd ki a helyes választ és írd be a jelét a táblázatba! 

 

  1 2 X Megoldás 

1. 
Melyik élőlény nem 

hungarikum? 
dalmata puli magyar vizsla  

2. 

Melyik város nem a Duna-

Ipoly Nemzeti Park 

területén található? 

Esztergom Debrecen Gödöllő  

3. Melyik hangszer? kohász pálinka tárogató  

4. Melyik a kakukktojás? Herendi Kalocsai Hollóházi  

5. 
Melyik készül 

gyógynövényből? 
Unicum Tönkölypálinka Egri bikavér  

6. Melyik egy ételízesítő neve? Bátor Laci Sós Jani Erős Pista  

7. 

Melyik város 

birkapörköltje lett 

hungarikum? 

Miskolc Karcag Pécs  

8. 
Melyik ételhez nem kell 

fűszerpaprika? 
gulyásleves halászlé kürtős kalács  

9. 

Melyik állat található a 

Duna-Ipoly Nemzeti Park 

címerében? 

havasi 

cincér 
daru túzok  

10. 
Melyik település található 

Erdélyben? 
Szabadka Torockó Kassa  

11. 
Mikor jött létre a Duna-

Ipoly Nemzeti Park? 
1997. 1998. 1999.  

12. 

A felsoroltak közül melyik 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

tájvédelmi körzete? 

Hajdúsági 

Tájvédelmi 

Körzet 

Budai 

Tájvédelmi 

Körzet 

Kígyósi-

puszta 
 

13. 
Mi nem kapcsolódik 

Kalocsához? 
kaptárkövek hímzés fűszerpaprika  

+1 

Melyik évben lépett 

hatályba a hungarikum 

törvény? 

2009. 2011. 2012.  
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III. feladat 10 pont 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét, majd írd rá a tesztcsíkra! 

 

1. Kik a geológusok? 

a) A földtan tudományával foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek. 

b) A biológusok egy csoportja. 

c) A levegő összetételével, szerkezetével és változásaival foglalkozó szakemberek. 

 

2. Mi a láva? 

a) Egy patás állat.  

b) Folyékony kőzetolvadék, amely egy vulkán kitörés során a felszínre kerül. 

c) A folyók hordaléka. 

 

3. Melyik felszíni forma Magyarország egyik leghíresebb szurdoka? 

a) Szalajka-völgy 

b) Rám-szakadék 

c) Körös-Maros köze 

 

4. Melyik város nem a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban található? 

a) Esztergom 

b) Debrecen 

c) Gödöllő 

 

5. Mi a tiszavirág? 

a) Növény a Tisza partján. 

b) Rövid életű szárnyas rovar. 

c) Pontyféle a Tiszában. 

 

6. Mik azok a kaptárkövek? 

a) A méhek által létrehozott felszíni képződmények. 

b) Méhek tárolására létrehozott, kőből készült építmény az Alföldön. 

c) Olyan sziklaalakzatok, kúp alakú kőtornyok, amelyek oldalába fülkéket és egyéb 

mélyedéseket faragtak. 

 

7. Melyik nem hangszer? 

a) szablya 

b) tárogató 

c) cimbalom 

 

8. Melyik nem erdélyi település? 

a) Csíksomlyó 

b) Szeged 

c) Torockó 
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9. Hol található Vizsoly? 

a) Balaton partján 

b) Mecsekben 

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

 

10. Melyik nem népművészet? 

a) Kalocsai 

b) Zsolnay 

c) Matyó 

 

IV. feladat 10 pont 

Egészítsd ki a mondatokat a megadott szavakkal úgy, hogy igaz legyen.  

A szavak előtti kezdőbetűket a beírt sorrendbe írd a tesztcsíkra! 

 

a) Grassalkovich-kastély  b) 1997-ben c) Észak.magyarországi-középhegységen 

d) Csóványos e) Alföldön f) Budapesten, a Jókai kertben   

g) Esztergom h) Dunántúli-középhegységen 

i) Pilis  j) Dobogó-kő 

 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park ____________________ jött létre. Központja 

____________________________________________van, de székhelye _________________.  

A nemzeti park három nagy tájon terül el: a sík területű _____________________a felette 

húzódó ________________________________________________________ és a Nyugat-

Magyarországon található __________________________________. Területén található a 938 m 

magasságú ___________________________, a 757 m magas ____________________ és a 700 

méteres magasságban látható ___________________________. A gödöllői 

______________________________________ Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélya. 

 

V. feladat 6 pont 

Olvasd el a verset és értelmezd! 

Karikázd be a helyes válasz betűjelét, majd írd rá a tesztcsíkra! 

 

„A hegy fohásza 
 

Vándor, ki átkelsz énrajtam, tekints reám! 

Én vagyok az, kinek köveiből házadat építed, 

szobraidat faragod. 

Én vagyok az út vándorlépteid alatt. 

Napsütötte lankáimon megpihenve 
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hegy-völgyeim látványa nyugtat, 

bérceimre hágván feltárul a szemhatár. 
 

Szikláimon sólyomfiak bontogatják szárnyukat. 

Meredélyeim virágcsodákat oltalmaznak. 
 

Rengetegeim vadak tanyája. 

Szurdokaim titkait előtted felfedem, 

ellenségeidtől ormaimon védelmet találsz. 
 

Hozzám menekülsz, ha a viharban barlangjaim oltalmára vágyol. 

Mélységeim kincseket rejtenek, szenem fűti kohóidat, 

érceimből fémeket olvaszthatsz. 

Én vagyok, aki a csillagok közelébe hívlak derült nyáréjszakákon, 

eltűnődve messze tekinteni szirtjeimről. 

Vándor, ki átkelsz énrajtam, ne félj! 

Megóvlak, ha méltó vagy reá!” 

 Ismeretlen szerző 

 

1. Melyik része a hegynek a versben megjelenő orom szó? 

a) Az oldala. 

b) A lába. 

c) A csúcsa. 

 

2. Melyik állítás nem igaz a vers címében is szereplő hegyre? 

a) A tengerszinttől legalább 500 m felett helyezkedik el. 

b) Ásványkincsek, ércek találhatóak benne. 

c) Nincsenek fái, erdői, csak a rét növényzete jellemzi. 

 

3. Párosítsd a szólásokat, közmondásokat a megfelelő magyarázatukkal! 
 

3/1. Előtte mákszem a hegy is. 
a) Nincs olyan feladat, amit kitartó 

munkával el ne lehetne végezni. 

3/2. Nincs olyan nagy hegy, 

amit el ne lehessen hordani. 

b) Hiába akar valakit meggyőzni, 

hasztalanul beszél neki. 

3/3. Hegyre beszél. c) Késedelmesen végez valamit. 

3/4. Hegy alatt abrakol. d) Kevély ember. 

 

3/1.  

3/2.  

3/3.  

3/4.  

 


