
 

MEGOLDÁSOK 

Márciusi forduló – 6.-7.-8. osztályok 

Szabadidő (sport/film/zene) 

 

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. Mi történt az ókori olimpiák hatodik napján? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 p./ 

2. Hogyan nevezték el Egyiptomot gyorsan fejlődő filmiparának köszönhetően? 

……………………………………..………………………………………………………………….………………………. 1 p./ 

3. Vivaldi melyik művébe került bele megjegyzésként a vonósok számára: ” egy kutya 

ugat”? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 p./ 

4. Mi volt a Beatles két filmjének a címe és mikor jelentek meg ezek a filmek? 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 p./ 

5. Miből készül a curling „labdája”, mekkora a súlya, és mekkora pályán játsszák a játékot? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 p./ 

6. Robert de Niro egyik filmjében testes boxolót alakít. Melyik ez a film és hány kilót kellett 

felszednie a színésznek a szerep kedvéért? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 p./ 

7. Hogy hívták Mozart híres madarászát és mi volt az őt játszó színész teljes neve?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 p./ 

8. Mi volt Mick Jaggernél, amikor egy vonaton utaztak Keith Richardsal?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 p./ 

 



9. Mi az olimpiai nevezés korhatára? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1 p./ 

10. Hogyan és mikor kapta ma ismert nevét az Akadémiai-díj? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 p./ 

 

1. A győztesek megkoszorúzása, a résztvevők megvendégelése. 

2. Nílus-parti Hollywood 

3. A Négy Évszak: Tavasz 

4. A Hard Day’s Night, 1964; Help!, 1965 

5. gránit, 20 kg, 45m hosszú és 4,75 m széles pályán játsszák 

6. Dühöngő bika, 22 és fél kilót 

7. Papageno, Emanuel Schikaneder 

8. Egy Chuck Berry lemez  

9. 14 év 

10. 1931-ben kapta az „Oscar” becenevet, amikor Margaret Herrick, a Filmművészeti és 

Filmtudományi Akadémia könyvtárosa közölte, hogy a figura szakasztott olyan „mint az én 

Oscar bácsim”. 

 

2. feladat 

Böngésszétek át a könyvtárban található bakelit lemezeket és válaszoljatok az alábbi 

kérdésekre! 

 

Kérdések: 

 

1. ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  p./ 

2. ? 

……………………………………..………………………………………………………………….……………………….. p./ 

3. ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  p./ 

4. ? 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  p./ 

5. ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  p./ 

6. ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  p./ 



7. ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………….  p./ 

8. !  

………………………………………………………………………………………………………………………………….  p./ 

9. ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  p./ 

10. ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……...………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  p./ 

 

 

3. feladat 

Totó - Karikázzátok be a helyes választ! 

1. Melyik sportágban született eddig a legtöbb magyar olimpiai aranyérem? 

a) úszás    b) vívás     c) kajak-kenu 

 

2. Hány pontig tart egy asztalitenisz szett? 

a) 11      b) 15      c) 21 

 

3. Ki nyerte el a népszerű Virtuózok című tehetségkutató fődíját? 

a) Boros Misi     b) Gyöngyösi Ivett    c) Lugosi Dániel Ali 

 

4. Miből készül az a por, melyet a sportolók, tornászok, sziklamászók használnak az izzadás 

okozta csúszás megakadályozására? 

a) magnézium    b) cink     c) mész 

 

5. Ki a legtöbb Oscar-díjjal jutalmazott színész? 

a) Meryl Streep   b) Katharine Hepburn   c) Tom Hanks 

 

6. Hány billentyű van a zongorán? 

a) 84      b) 86      c) 88 

 

7. Ki szerezte az ismert Star Wars, Harry Potter és Indiana Jones filmek zenéjét? 

a) John Williams    b) Howard Shore    c) Hans Zimmer 

 

8. Melyik sporthoz tartozó felszerelés a „hopilet”? 

a) snowboard     b) lovaglás     c) rúdugrás 

 

9. Hogy hívják háromszor is Oscar-díjjal jutalmazott zeneszerzőnket? 

a) Zsigmond Vilmos   b) Szabó István     c) Rózsa Miklós 



 

10. Hogy nevezik azt a sí alaplépést, amivel A alakban tartva a léceket fékezni tudunk? 

a) legyező     b) halszálka    c) hóeke 

 

11. Melyik díj kapcsolódik John J. B. Wilson nevéhez? 

a) arany pálma   b) arany málna   c) arany glóbusz  

 

12. Hogyan kell megszólaltatni a kalimbát? 

a) ütni kell    b) pengetni kell   c) fújni kell  

 

13. Mely sportokból áll a triatlon? 

a) úszás, kerékpározás, futás    

b) úszás, lovaglás, futás     

c) futás, lovaglás, kerékpározás 

 

13+1. Melyik film nem regényadaptáció? 

a) Holt költők társasága  b) Az operaház fantomja  c) Csokoládé  

 

14 p./ 

 

4. feladat  

A meghatározások alapján oldjátok meg a keresztrejtvényt és válaszoljatok a megfejtéssel 

kapcsolatos kérdésekre. 

 
1. Neki köszönthető az Egy ropi naplója. Jeff Kinney 

2. Jack Sparrow kapitány hajója. Fekete Gyöngy 

3. Az Oscar-díj előszobájának is nevezik ezt a díjat. Golden Globe 



4. A filmtörténet legismertebb titkos ügynöke. James Bond 

5. Legtöbb olimpiai aranyat nyert sportolónk. Gerevich Aladár 

6. A sziklák meghódításának teremben űzhető formája. falmászás 

7. Szuperhősökből álló csapat, melynek tagja többek között Batman és Superman is. Igazság 

ligája 

8. A három legtöbb Oscar-díjat nyert film egyike. Titanic 

9. A nagybőgő kisöccse. gordonka 

10. 2012-ben megjelent szuperhős-film. Bosszúállók 

11. Már az ókori olimpiákon is versenyszám volt. diszkoszvetés  

12. Férfi énekhang. bariton 

13. A Roxfort igazgatója. Dumbledore 

 

A megfejtés: Földházi Dávid 

Mivel foglalkozik? úszó 

Mi a legjobb eredménye? 2013- Ifjúsági Európa-bajnokság - Poznan - 200 m hát 3.  

Milyen díjjal jutalmazták 2014. augusztus 20-án? Lajosmizse Város Sportjáért díj 

16 p./ 

 

 

5. feladat 

Mely színészekről készültek az alábbi karikatúrák? Melyik filmjükből és melyik karaktert 

ábrázolják a rajzok? 

 

  

Film címe: Ace Ventura (Az állati nyomozó) 

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Jim Carrey 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: Ace Ventura 

…………………………………………………………………… 



 

 

Film címe: Forrest Gump 

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Tom Hanks 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: Forrest 

Gump 

…………………………………………………………………… 

  

Film címe: Star Wars I. – Baljós Árnyak  

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Natalie Portman 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: Padmé 

Amidala 

…………………………………………………………………… 

  

Film címe: Dr. House 

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Hugh Laurie 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: Dr. Gregory 

House 

…………………………………………………………………… 

  

Film címe: A keresztapa 

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Marlon Brando 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: Don Vito 

Corleone 

…………………………………………………………………… 



  

Film címe: Apácashow 

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Whoopi Goldberg 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: Deloris Van 

Cartier / Mary Clarence nővér 

…………………………………………………………………… 

  

Film címe: Indiana Jones 

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Harrison Ford 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: ifj. dr. Henry 

Walton Jones / Indiana Jones 

…………………………………………………………………… 

  

Film címe: Alkonyat 

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Robert Pattinson 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: Edward 

Cullen 

…………………………………………………………………… 

  

Film címe: A gyűrűk ura 

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Cate Blanchett 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: Galadriel 

…………………………………………………………………… 



  

Film címe: A Wall Street farkasa 

…………………………………………………………………… 

 

A színész neve: Leonardo di Caprio 

…………………………………………………………….…….. 

 

Az általa játszott karakter neve: Jordan 

Belfort 

…………………………………………………………………… 

 

30 p. / 

 

6. feladat 

J.K. Rowling: Harry Potter sorozata mind regényben, mind a filmes megjelenítésében 

töretlen népszerűségnek örvend. Kijelöltük a 3. kötet, a Harry Potter és az Azkabani fogoly 6 

fejezetét (7. – 12. fejezetek) elolvasásra. (A teljes könyv elérhető az interneten is: 

http://staub-site.honlapepito.hu/tarhely/staub-

site/dokumentumok/letoltesek/konyvpdfmegtek/j_k__rowling___3__harry_potter_es_az_azkabani_

fogoly.pdf  

Válaszoljatok a következő kérdésekre, miután elolvastátok a Harry Potter és az Azkabani 

fogoly című 3. kötetből kiválasztott részletet! 

 

1. Miért kapott Piton professzortól pontlevonást a Griffendél bájitaltan órán? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

2. Mitől fél legjobban Dean Thomas? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

3. Mióta nem sikerült a Griffendélnek megnyernie a kviddics bajnokságot? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

4. Milyen lény volt a sarokban, amikor Harry belépett Lupin professzor szobájába? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

5. Hol rejtőzött el a Kövér Dáma? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

6. Milyen büntetőfeladatot adott Ronnak Piton professzor? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

7. Mikor ültették el a fúriafüzet? 

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

8. Hogyan jutott hozzá Fred és George a Tekergők térképéhez? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

9. Mit szokott tenni Ron édesanyja, mikor valakit vigasztalni kell?  

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 



10. Kitől tudták meg a fiúk, hogy Hermione nem hiányzott egyetlen mugliismeret óráról 

sem? 

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

10 p./ 

Megoldások: 

1. Mert Hermione segített Nevillenek megoldani a feladatát 

2. levágott kéz (ami rák módjára mászik) 

3. 7 éve 

4. kákalag (vízidémon) 

5. Argyllshire térképén a második emeleten 

6. Sikálja ki az ágytálakat a gyengélkedőn varázslat nélkül 

7. Abban az évben, amikor Lupin professzor elsős volt 

8. Friccs szobájából lopták el. George elterelte Friccs figyelmét egy trágyagránáttal, míg 

Fred kihúzta a Különösen veszélyes elkobzott tárgyak fiókját, ott találták.  

9. Teát főz 

10. Ernie McMillan 

 

 


