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TERÜLETI DÖNTŐ  

 

Feladat 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kísérlet Összesen 

Pontszám         

 

1. Feladat     TOTÓ        15 pont 

1.Melyik magyar király és császár kiáltott fel miután megkóstolta: „Dasistein Unicum!” ?  

a. II József      b. Mária Terézia      c. I.Ferenc József 

2. Mikor alkotta meg a Zwack család egyik őse az Unicumot?  

 a. 1870       b. 1790      c. 1690  

3. A kürtőskalács honnan kapta a nevét?  

a. egy rézfúvós hangszerről   b. füstelvezetésre használt építményről   c. egy Kürt nevű 
településről 

4. Mikor épült az első kalocsai paprikamalom?  

 a. 1761       b. 1778     c.1861 

5. Először Meliusz Juhász Péter debreceni professzor említi meg 1578-ban Kolozsvárott kiadott 
Herbárium c. könyvében ezt a növényt. Melyik lehet?  

a. magyar akác    b. alföldi kamilla   c. kalocsai paprika 

6. A Törley pezsgők 130 éve készülnek Promontoron. Hol is van ez?  

a. Budaörs         b. Budakeszi               c. Budafok 

7. A gánti Bagoly-hegyen egykor mit bányásztak?  

a. barnaszenet       b. lignitet       c. bauxitot 
 
8. Miről híres a Pilisszántói-kőfülke?   

a. hévizes képződményiről     b. meseszerű cseppkövekről    c. régészeti leleteiről  

 

9. A Dunántúli-középhegység legmagasabb csúcsa.  

a. Prédikálószék    b. Pilis-tető     c. Csóványos 

 

10. A népnyelv milyen területeket nevezett turjánnak?  

a. vizenyős, mocsaras       b. futóhomokot        c. a fennsíkok víznyelőit 
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11. Miről híres a Sátorkőpusztai-barlang?  

a. hévizes képződményiről   b. meseszerű cseppkövekről  c. régészeti leleteiről   

 

12. A felszínen tovafolyó csapadék az évezredek folyamán ilyen alakú völgyeket vájt magának.  

a, U       b. Y      c. V 

 

13. Az Egri Bikavér az ajánlott szőlőfajták közül legalább hány szőlőfajta borának házasításából kell 
előállítani?  

a. 3      b. 4      c.5 

 

14. Melyik halászlé nem hungarikum?  

a. Bajai    b. Balatoni    c. Tiszai 

 

15. Melyik édesség került be 2019-ben a hungarikumok közé?  

a. Gundel palacsinta     b. Pozsonyi kifli      c. Dobostorta 

 

2. Feladat   Egy kis irodalom!       4 pont 

 

1. Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka című elbeszélőkölteményében Mátyás király melyik hegységben 

vadászik?  

A vadász ül hosszu méla lesben, 

Vár felajzott nyílra gyors vadat, 

S mind fölebb és mindig fényesebben 

A serény nap dél felé mutat. 

Hasztalan vár; …………….belsejében 

Nyugszik a vad hűs forrás tövében. 

a. Börzsöny       b. Pilis        c. Vértes 

 

2. Melyik tanösvényhez köthető ez az Arany János idézet?  

Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, 
Rá visszasüt a nap, ádáz tusa napja; 
Szemközt vele nyájas, szép zöld hegy-orom, 
Tetején lobogós hadi kopja. 

Két ifiu térdel, kezökben a lant, 
A kopja tövén, mintha volna feszűlet. 
Zsibongva hadával a völgyben alant 

Ali győzelem-ünnepet űlet. 

a. Strázsa-hegyi       b. Apródok útja       c. Kőpark 

 

3. Budapesti Botanikus Kert Természetvédelmi Terület: korábban Füvészkert néven volt ismert. 
Melyik ifjúsági regény központi helyszíne?  

a. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk    b. Gárdonyi Géza: Egri csillagok   c. Móra Ferenc:  
Kincskereső kisködmön 

 

 

http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/arany/szondi.htm#ali
https://hu.wikipedia.org/wiki/Füvészkert_(Budapest)
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4.  Garay Jánosnak, aki 1846-ban „Szegzárdi bordal” című verse melyik hungarikumhoz köthető?  

Töltsd pohárba, és csodát látsz! 

Színe mint a bikavér, 

S mégis a gyöngy, mely belőle 

Fölragyog, mint hó, fehér. 

És a tőke, melyen termett, 

Nemde, oly zöld, mint a rét? 

Hol leled föl szebben együtt 

Szép hazánk háromszínét? 

a. Törley pezsgő      b. Egri Bikavér         c. Tokaji aszú 

 

3. Feladat  HUNGARIKUM  Igaz – Hamis      10 pont 

1…… A tradicionális pezsgők elkészítéséhez akár három évre is szükség van.   

2…….Az akác hazánk őshonos növénye.  

3…….A Pick téliszalámi megfelelően tenyészett kissúlyú sertésekből készülhet.  

4…….A hízott libamáj előállításával már az ókori Egyiptomban is foglalkoztak.  

5…….id. dr. Béres József szobra  bekerült a legnagyobb magyar gyógyítók közé a Magyar Orvostörténeti 
Múzeumba.  

6…… A Hévízi-tó tőzegmedrű forrástó.  

7…… A világ összes gyógyszergyárában a mai napig az ipari „morfingyártás magyar atyjának” Kabay 
Jánosnak a módszerével állítják elő a zöld máknövényből az orvoslásban elengedhetetlen alapanyagot 
képező morfint.  

8……1999-ben Torockó kapta meg a legjelentősebb európai építészeti díjat, az Európai Unió Európai 
Diplomája díját.  

9……. A KÜRT adatmentési technológiáját használták a 2001. szeptember 11-i World Trade Center elleni 
támadásban megsemmisült számítógépek adatainak megmentése érdekében is.  

10……Gróf Széchenyi István anyagi felajánlásával lerakta a Magyar Tudományos Akadémia alapjait.  

 

 

 

4. Feladat        Melyik magasabb? Rakd ki a relációsjeleket!   5 pont 

 

Dobogókő       Nagy-Hideg-hegy  

Csóványos       Pilis-tető 

Pogányvár       Magos-fa 

Holló-kő           Vár-bükk 

Nagy-Inóc        Miklós-tető 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Garay_János_(költő)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1846
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tőzeg
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5. Feladat          10 pont 

A területek betűjelét írd a neki megfelelő állítás elé! 

A. Börzsöny    B. Pilis     C. Visegrádi-hegység    D. Duna    E. Ipoly 

 

……. A halfaunájának legértékesebb tagja a petényi márna.  

……. Hazánkban csak itt található a pirosló nádtippan.  

……. Majd kilencszázszoros különbség mutatkozik a kisvízi és az árvízi vízhozam között.  

……. Dunántúli-középhegység legkeletibb tagja.  

……. A hegység legmagasabb csúcsa a Dobogó-kő.  

…….Az égerláperdőket a népnyelv itt „lábaségernek” nevezi.  

…….Az Ariadne-barlangrendszer Magyarország harmadik leghosszabb és negyedik legnagyobb       

függőleges kiterjedésű barlangja.  

…….Az országban elsőként itt alakítottak ki összefüggő, jelzett turistaútrendszert.  

…….Két alapkőzete a mészkő és a dolomit.  

…….Nemzetközi jelentőségű vizes élőhely.  

 

 

 

6. Feladat  Egészítsd ki a mondatokat úgy, hogy igazak legyenek!    6 pont 

 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata a ………………………………………… 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park kiemelt területe a ……………………………………Bioszféra Rezervátum. 

A világon csak az Európai Diplomás Szénásokon élő növény a ………………………………………………. 

A ………………………………. egy tavaszváró, téltemető népszokás a Mohácson és környékén élő, 
többségükben római katolikus délszlávok, a sokácok farsangi maszkos alakoskodása és dramatikus 
néphagyománya. 

A ………………………………………. Európa nemzetközi jelentőségű vadvize és a kontinens legnagyobb sósvízű 
tava,  az eurázsiai sztyeppe tavak legnyugatibb képviselője. 

A ……………………………………………….. az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend. 

 

 

 

 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barlang


Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 2019/2020. Területi döntő 7-8. évfolyam  
 

5 

 

KISÉRLET 

Állapítsd meg, hogy a tálcán található folyadékok közül melyik a tiszta víz, és 

melyik az ecetes víz! Segítenek a különböző eredetű anyagok.  

 

1. Milyen anyag kimutatására alkalmas az ecetes víz?         1 PONT 

 

2. Hogyan lehet kimutatni ecetes vízzel ennek az anyagnak a jelenlétét? 1 PONT 

 

3. A tálcán található anyagok közül melyek tartalmaznak meszet?       2 PONT 

 

4. Melyik edényben van az ecetes víz?          1 PONT 

 

 


