
1. Mi a „PREDIKATÍV SZÓSZERKEZET”

a, diktálás során használt forma b, alany és tárgy kapcsolata

c, alany és állítmány kapcsolata d, a felszólító mód

2. Hányadik osztályosok tankönyvéből származik az alábbi idézet?

„ Mikor Minósz feleségének félig bika alakú gyermeke született, akkor Daidalosz volt az a híres

építész, aki a Minotaurosz számára megépítette a híres Krétai labirintust, és aki megmutatta

Ariadnénak, hogyan találhat ki belőle Thészeusz.”

a, hetedik osztály történelem b, harmadik osztály olvasókönyv

c, ötödik osztály történelem d, hatodik osztály irodalom

3. Mi az a kaloriméter? (fizika 7.osztály)

a, fogyókúrás segédeszköz b, égéshő mértékegysége

c, hőtároló edény d, kalória számláló

4. Ki volt Emmeline Pankhurst? (Történelem 8. oszt.)

a, női berepülő pilóta az USA-ban b, a brit vöröskereszt mozgalom úttörője

c, női jogi vezető Angliában d, kanadai szakszervezeti aktivista



5. Mikor jött létre a BBC? (Történelem 8. oszt.)

      a, 1937 b, 1922

c, 1942 d, 1926

6. Ki volt Mürón? (Történelem, 5.osztály)

   a, ókori filozófus b, ókori szobrász

c, ókori olimpiai bajnok, diszkoszvető d, ókori hadvezér

7. Honnan származik az idézet: „Ha nem vennénk tudomást arról, hogy 1000szer ennyi

emberről van szó, akkor egy nem egészen 17 km hosszú, 8 és fél km széles téglalapba

zsugorított  Magyarország lakóinak számát látjuk.” ?

a, földrajz tankönyv 10. osztály b, matematika feladatlap 8. osztály

c, matematika tankönyv 4. osztály c, földrajz tankönyv 6. osztály

8. Melyik nem illik a sorba? (ált.isk.3.osztály, környezetismeret

a, buzogány b,baka

c, háporty d, fokos

9. Honnan származik az idézet: „2002-ben a sorozatos botrányok miatt felbomlott

Kisgazdapárt nem jutott be a parlamentbe, sőt a MIÉP sem.” ?

a, történelem tankönyv 12. osztály b, Népszabadság

c, Magyar Nemzet d, történelem tankönyv 8. osztály

10. Hányadik osztályosok tankönyvében szerepel az alábbi idézet? „A pannonhalmi

főapátság kolostoregyüttese Magyarország első egyházi intézménye: 966-ban alapította

Géza fejedelem, bencés szerzetesek részére”

a, harmadikos olvasókönyv b, ötödik, történelem



c, negyedik, környezetismeret d, hetedik történelem

11. Hogyan aránylik egymáshoz a víz és vas fajhője? (fizika 7. osztály)

a,  egy  a tízhez b, kettő az egyhez

c,  három az egyhez d, egy a hathoz

12. Hányadik osztályos, és milyen tantárgy tankönyvéből származik az oldal?

a, hatodik, földrajz b, negyedik, magyar nyelv és irodalom
c, ötödik, természetismeret d, hetedik, földrajz


