MEGOLDÁSOK

Februári forduló – 6.-7.-8. osztályok
divat/technika/életmód
1. feladat
Könyvtárunk néhány könyvét kijelöltük, melyek segítségével könnyedén válaszolni tudtok a
következő kérdésekre. A feladat elvégzését könyvtári pecséttel kell jóváhagyatnotok, és a
kijelölt könyveket is a könyvtárosoktól kérhetitek el.
Kérdések:
1. Milyen anyagot tartalmaz a chili paprika, mely bizonyítottan gátolja a rákos sejtek
fejlődését?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..1 p./
2. Az olívaolaj is fontos része az egészséges táplálkozásnak. De mit jelent az üvegeken
található extra szűz megjelölés?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………………………………………………….………………………..2 p./
3. Sorolj fel a huszadik századból három híres divatházat, tervezőt, melyek meghatározói a
mai napig a divat alakulásának!
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..3 p./
4. Kiknek a közvetítésével került át Európába a gomb, mely által egy csapásra átalakult a
viselet: testhez simuló, méretre szabott ruhákat tudtak hordani az emberek.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..1 p./
5. Kikkel tesztelték a sakkozó számítógépeket, s ki áll nyerésre?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..3 p./
6. 1863-ban két új közlekedési eszköz is debütált. Melyek voltak ezek?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..2 p./
7. A japán ételek fő alkotóelemei a halak. Japánul nevezünk meg halfajtákat, melyek a
magyar megfelelői?
Hamaguri-……………………………....................…..,
Sake-………………..…………………………………………..,
Koi-………………………………………………………..…….,
Kaki-…………………………………………………………….,
Suzuki-..........................................................., 5 p./
8. A francia konyha néhány jellegzetes ételét soroljuk fel. Fejtsd meg, mit takar az
elnevezés!
sorbet-…………………………………………………….….,

orloff-………………………………………………………….,
tartare-………………….……………………………………,
madeleine-………………………………………………….,
puree-………………………………………………………..., 5 p./
9. A bemutatkozás, bemutatás az etikett egyik legérzékenyebb része. Kit kinek mutatunk
be? (három szabály)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..3 p./
10. Az etikett szabályai szerint melyek azok a kivételes esetek, mikor a férfi megy elöl? (négy
szabály)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..4 p./
Megoldások:
1. Kapszaicin
2. Az olajbogyók első préseléséből származik, amely egy hideg eljárású préselés. 1%-nál
kevesebb a savassága. A szűz érett szemekből készül és 1,5% is lehet a savassága.
3. Coco Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent
4. A keresztes lovagok keletről
5. Karpov és Kaszparov. Az ember nyer.
6. földalatti, tengeralattjáró
7. Hamaguri-kagyló, Sake-lazac, Koi-ponty, Kaki-osztriga, Suzuki-sügér
8. sorbet-vizes fagyi, orloff-párolt báránygerinc,tartare-tatár beefsteak, madaleine- cukrozott
ananászkockák, puree-püré
9. Az alacsonyabb rangút a magasabb rangúnak, a férfit a nőnek, a fiatalabbat az idősebbnek.
10. Jármű(ki.beszállás), Étterem, Meredek szűk lépcső lefelé,nehéz ajtó, lengőajtó;

2. feladat
Böngésszétek át a könyvtárban található újságokat, magazinokat, és keressétek meg a
válaszokat az alábbi kérdésekre! Az újságok megadott számait a könyvtárosoktól tudjátok
elkérni.
OTTHON (2015. január)
Kik tervezték a kutyalámpát? Lente Márton, Zimmerer Erzsébet
A hónap otthonának nappalijában milyen hangszert láthatsz? zongora
Mennyibe kerül az Ekne tükör? 2990 Ft
Az Otthon Hangulat rovatában melyik híres mese hőseit fedezheted fel? Brémai muzsikusok
Az Otthon melyik rovatában olvashatsz a Párizsról? Utazás

VIDÉK ÍZE (2015. január)
Milyen tálban készül a sült zöldbabos tarja? római tálban
Ha unjuk a rizst, miket ajánl helyette az újság? amaránt, quinoa, bulgur
Hogy hívják a főváros „kamrájának” is nevezett boltot? Stelázsi
Milyen gyümölcsökkel kísérik az újság gofri receptjeit? sárgabarack, meggy, kókusz, gránátalma, kivi,
narancs, mandarin, citrom, (lime)
Mikor jelenik meg a februári Vidék íze magazin? 2015. január 23.
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ (2015. január)
Katie Holmes szereplésével melyik filmekből láthatunk jeleneteket az újságban? The giver, Jack és Jill,
Miss Meadows
Melyek az újság által felsorolt antibiotikus hatású gyógynövények? acerola, aloe vera, szakállzuzmó,
méz, hagyma, fokhagyma, sarkantyúka, torma, tőzegáfonya, kakukkfű, szurokfű, kamilla, zsálya
Mi a Gentiana lutea magyar neve? Sárga tárnics
Hogy hívják a kínai horoszkóp kutyáját? Shih
Mi a kínai horoszkóp szerint annak az állatjegye, aki 1967. május 19-én született? Kecske
PC WORLD (2015. január)
Melyik típus lett 2014 legjobb táblagépe? Sony Xperia Z1 Compact
Napjainkban már hány millió új vírus születik havonta átlagosan? 10-12 millió
Milyen arányban (%) használták 2014. novemberében a Firefox internetes böngészőt? 16,4 %
Az újságban olvashatunk tíz megvalósult filmes elképzelésről. Melyik filmben szerepelt a
napszemüveg, ami kiírt minden fontos információt? Terminátor
Mi a felhasználók 4,7 %-ának jelszava? password
AUTÓ-MOTOR (2015. január)
Kell-e fizetni az M31-es autópályán pályadíjat? nem
Mennyibe kerül a buszoknak az éves országos autópálya matrica? 199 975 Ft
Melyik autó tesztelésekor raktak karácsonyfát a csomagtartóba? Mazda CX-5
Melyik futam marad ki 2015-ben a Formula-1 versenynaptárából? Korea
A magazin egyik képén szerepel egy MXH-221 rendszámú autó. Mi ennek az autónak a típusa? Lexus
NX

3. feladat
Totó - Karikázzátok be a helyes választ!
1. Melyik cím helyes??
a) http://www.lmizsekultura.hu
b) http://www.lmizsekultura.hun
c) http:/www.lmizsekultura.hu
2. Melyik az a hozzávaló, amit nem találhatsz meg a Gundel-palacsintában?
a) rum
b) túró

c) mazsola

3. Melyikük nevéhez nem fűződik parfüm márka?
a) Christian Audigier
b) Christiane Amanpour

c) Christina Aguilera

4. Melyik betűtípusból hiányoznak az „ő”, és „ű” betűk?
a) Showcard Gothic
b) Palatino Linotype

c) Tw Cen MT

5. Melyik a jó látás fenntartásában szerepet játszó vitamin?
a) D
b) K

c) A

6. Melyik boltba kell elmenned, ha „ullamaj”, „höfta” és „kajuta” kell?
a) Auchan
b) OBI

c) IKEA

7. Gluténmentes diétában melyik lisztet nem használhatod?
a) rizs
b) kukorica

c) zab

8. Színes nyomtatáshoz melyik 3 színre van minimum szükség?
a) kék, sárga, piros
b) kék, piros, zöld

c) sárga, zöld, piros

9. Mi a neve a Telenor azon szolgáltatásának, mellyel 48 Ft-os percdíjért bármely szomszédos
országba telefonálhatsz?
a) szomszédoló
b) szomszédhívó
c) szomszédcsevegő
10. Ki a facebook szülőatyja?
a) Ralph Baer

b) Bill Gates

c) Mark Zuckerberg

11. Melyik a kanapé szinonimája?
a) hokedli

b) sezlon

c) pilács

12. Melyik a kakukktojás?
a) Volvo

b) Bugatti

c) Renault

13. Mit csinálunk, amikor blansírozunk?
a) alufóliába tekerve, parázson sütjük meg az ételt
b) alkohollal locsoljuk meg az ételt, majd meggyújtjuk az alkoholt, így fokozzuk az étel ízét
c) rövid ideig forrásban lévő vízbe tesszük az ételt, majd gyorsan lehűtjük
13+1. Mit jelent a www?
a) World Wide Web

b) Windows Winrar Winzip

c) Word White Wild

4. feladat
A meghatározások alapján oldjátok meg a keresztrejtvényt és válaszoljatok a megfejtéssel
kapcsolatos kérdésekre.
1. like
2. rekamié
3. cézársaláta
4. télikert
5. kalapács
6. kalória
7. Operációs rendszer, aminek a támogatottsága 2014. április 8-án szűnt meg. windows xp
8. etikett
9. habarás
10. muszlin
11. Német autómárka. volkswagen
12. Okostelefon típus. samsung galaxy

A megfejtés: Kele clothing
Mivel foglalkozik ez a cég? ruhatervezés/divattervezés
Kinek a nevéhez fűződik? Kele Ildikó
Hol született az illető? Lajosmizse

5. feladat
A következő betűkombinációk a gmail csevegés szolgáltatásában szmájlikat jelenítenek meg.
Melyik kombinációból milyen szmájli lesz?
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- rák
- majom
- malac/tehén
- ördög
- robot
- szarvat mutató kéz/magnó
- napszemüveges arc
- harang
- megtört szív
- bajusz
- kaki kupac :P

6. feladat
Böszörményi Gyula: Lúzer Rádió című sorozata nagyon népszerű a gyermekek között. Első
fordulónk tematikájához erősen kötődik modernsége kapcsán. A sorozat első darabjának
első négy részét jelöltük ki elolvasásra. A könyvet, a kijelölt részletet néhány példányban
megtalálhatjátok a könyvtárban, ill. a honlapunkon is olvashatjátok. Válaszoljatok a
következő kérdésekre, miután elolvastátok a Lúzer Rádió, Budapest! első részéből kiemelt
részletet!
1. Melyik utca hány szám alatt működik a Lúzer Rádió?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
2. Ki tulajdona az a lakás, amelyikbe beköltözött a család? (név, rokoni fokozat)
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
3. Monyó mivel dekorálta legelőször a szobáját?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
4. És Pet mivel díszített?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
5. Miben ül a VOLNA-K tudósítója adás közben?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
6. Pet hová dugja csokiját a többiek elől?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
7. Melyik a család kedvenc sorozata a tévében?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
8. Hogyan hívják a család kutyáját?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

9. Hogy hívják a környék hajléktalanját?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
10. Hová épült, mik veszik körül a templomot?
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………….
10 p./
MEGOLDÁSOK
1. Kiss József utca 2/a
2. Guszti bá (az Apa bátyja)
3. A twilight moziplakátjával
4. Shrek-plakát
5. Egy öblös bőrfotelben.
6. A kedvenc plüssébe
7. NCIS
8. Csumpi
9. Kukesz
10. Bérházak

9. feladat
Járjátok a várost és keresgéljetek! Lajosmizse 2 különböző üzletében elrejtettük egy kép 2
felét. Ehhez a két darabokhoz úgy tudtok hozzájutni, ha az alábbi feladványok alapján
megtaláljátok a megfelelő üzletet, és ott a feladvány megoldása után elmondjátok a
feladatlapon megadott jelszót. Ha valóban a megfelelő üzletben jártok, akkor az eladótól
meg fogjátok kapni a képdarabot.
1. Rövid, vagy hasszú haj, dauer, melír, hajfestés… bármikor könnyen meg tudjuk változtatni
a külsőnket. Hála a modern technikának ma már nem kell órákat ücsörögni a fodrászszékben és a frizuránk is sokkal tökéletesebb és tartósabb lesz. Tudjátok meg, hogy mire
használják a fodrászok meleg-ollót és maximum hány fokon lehet vágni vele?
A jelszó: Kopasz embernek nem kell fésű.
Mi a meleg-olló? : a hajvégeket elzáró elektromos olló. Megállítja a haj töredezését.
Maximum hány fokon vághatnak vele? : 150
2. Számítógép szinte már minden háztartásban akad, hiszen ezt használjuk a munkához,
ügyintézéshez, tanuláshoz és persze a szórakozáshoz is. Sokszor jól jönne az is, ha minden
számítógép mellett lenne nyomtató. Keresd meg azt az üzletet, ahol segíteni tudnának, ha a
HP deskjet 1280-as nyomtatódból kifogyna a színes festék! Milyen kódú patron való ebbe a
nyomtatótípusba?
A jelszó: A tudomány kincs, melynek párja nincs.

A patron kódja? : C6578

