A 2014. évi internetes berentei Cool-túra vetélkedő feladatsora
1.) 2002-ben a Kossuth-díjas magyar írót és műfordítót, Kertész Imrét önéletrajzi
ihletésű, a holokausztról szóló és a diktatúra-ellenes műveiért irodalmi Nobel-díjjal
tüntették ki. Melyik esemény NEM történt meg a Sorstalanság című regényében?
a) Apja munkaszolgálatos volt.
b) Kövesdi Gyuri a főhős neve.
c) Gyuri Auschwitzba, majd Buchenwaldba került.
d) Mindenki a koncentrációs tábor viszontagságairól kérdezte Gyurit, viszont neki boldog
pillanatoktól is emlékezetes maradt ez az élmény.
2.) Ha 4 macska 4 nap alatt 4 egeret eszik, akkor hány macska eszik 8 nap alatt 8 egeret?
a) 1
b) 4
c) 8
d) 16
3.) A Miskolci Állatkert és Vadaspark a hazai állatkertek sorában az egyik legfiatalabb
és egyben a legrégebbi hagyományokkal rendelkező létesítmény, hiszen a XIV.
században ezen a területen alapított vadaskertet egy híres személy. Ki volt ő?
a) Nagy Lajos
b) Luxemburgi Zsigmond
c) Károly Róbert
d) Toldi Miklós
4.) A Naprendszer kőzet-bolygóinak a holdjainak összes számára melyik állítás hamis?
a) páratlan
b) prímszám
c) osztja a 7-et
d) egyjegyű
5.) Az ókori mitológiában ki volt Tiam?
a) egy hős
b) egy szerelmes lány
c) egy hűséges kutya
d) egy szörny

6.) Három vándor találkozik az országúton. Megéheznek, elővesz az első a
tarisznyájából 5 pogácsát, a második pedig 3 pogácsát. Közösen elfogyasztják a
pogácsákat, majd búcsúzáskor a harmadik vándor 8 tallért ad a vendéglátásért. Hogyan
osztozik meg a két vándor, akik adták a pogácsákat?
a) 7 - 1
b) 6 – 2
c) 5 – 3
d) 4 – 4
7.) Melyik híres Leonardo da Vinci festmény található a legészakabbra földrajzilag
(múzeum, város)?
a) Angyali üdvözlet
b) Mona Lisa
c) Madonna gyermekével
d) Krisztus feltámadása
8.) Idén ünnepeli 40. születésnapját mindannyiunk ikonikus logikai kirakós játéka, a
Rubik-kocka. Milyen szisztéma alapján választotta ki és helyezte el a feltaláló az egymás
mellett levő oldalak színét?
a) A szivárvány színei és azok sorrendje adták az ötletet.
b) A kocka párhuzamos oldalai a sárga összetevőben különböznek, így alakulnak ki a fehérsárga, kék-zöld, bordó-narancs oldalpárok.
c) A Magyar Televízió monoszkópján ebben a sorrendben és ezek a színek helyezkednek el.
d) Véletlenszerűen, amilyen színű filctolla volt otthon.
9.) Molnár Ferenc író és Molnár Ferenc énekes. Hány nappal született később az
énekes?
a) 38005
b) 38012
c) 37986
d) 38002

10.) Melyik sor hangzik el egy Oscar-díjas mesében?
a) „Nézz fel az égre, és mondd el mit látsz!”
b) „Üdvözöllek dicső lovag, szép a ruhád, szép a lovad!”
c) „De az élet eleme csakis a víz!”
d) „A szívem hózáporként fúj majd mindent át…”
11.) A dominójáték 28 darab, két egyforma részre osztott lapocskából áll, mindkét felén
különböző számú pontok (0-6) kombinációja található. A 0-tól 7-ig pontozott dominó
hány lapocskából állna?
a) 32
b) 35
c) 36
d) 42
12.) Mi NEM szerepel Munkácsy Mihály Babalátogató című festményén az alábbiak
közül?
a) szobanövény
b) piros váza
c) bölcső
d) baba
13.) Híres kutyák összekevert betűit kell helyesen megoldani, az egyikőjük kakukktojás,
hiszen nem kutya. Melyik?
a) áontrk
b) kihósac
c) loldy
d) samcn
14.) Egy tavirózsa minden nap a kétszeresére nő, így 80 nap alatt növi be a kis tavat.
Hány nap alatt növi be a tó negyedét?
a) 78 nap alatt
b) 76 nap alatt
c) 40 nap alatt
d) 20 nap alatt

15.) Eszperente nyelven olvashatsz leírásokat különféle tárgyakról. Melyik tárgy a
kakukktojás, mivel NEM magyar találmány?
a) Négyszer négyes széles neves szerkezet, elemét tekerheted, kedvedre keverheted, mellette
eszedet elvesztheted.
b) Kézbe veszed, mert berreg, vele emberekkel cseveghetsz, egy helyen, melyen ezen
emberek nem leledzenek.
c) E kereket lenyelve beteg nem leszel, mert elkerget benned ellenszenves elemeket, testedet
és szervezeted véded vele.
d) Hengeres teste merev, vége befestett, meleget lehet vele teremtened és leégetve fekete feje
lesz.
16.) Ha az atommag teniszlabda nagyságú lenne, akkor milyen messze helyezkedne el
tőle a legközelebbi meggymag nagyságú elektron?
a) 34 cm
b) 1,2 m
c) 2300 m
d) 450 km
17.) Ki a legidősebb római számokkal számolva?
a) Manó
b) Vera
c) Lia
d) Dina
18.) Melyik helység NEM a világörökség része?
a) Pécs ókeresztény temetője (sírkamrák)
b) Aggteleki-karszt
c) Esztergomi Bazilika
d) Hollókő ófalu és táji környezete
19.) Hány egész dm2 kerekítve az A3-as papír területe?
a) 3
b) 12
c) 13
d) 25

20.) Mi a közös az alábbi szavakban? egy, anya, vér, szem, víz, tűz
a) A szófajuk főnév.
b) Kosztolányi Dezső kedvenc szavai voltak.
c) Mind szerepel József Attila Tiszta szívvel című versében.
d) A szavak eredete közös.
21.) Melyik szimbólum NEM a mellé írt vexillológiából származó jelentést takarja?
a)

A zászlórúd a megfigyelőhöz képest a zászló jobb oldalán kell, hogy legyen.

b)

A zászló eleje.

c)

A zászlót semmilyen módon nem lehet elforgatni.

d)

A zászlót függőlegesen is ki lehet tenni, de csak a zászlórúd forgatható el 90°-kal,

maga a minta nem.
22.) 1848 márciusában Petőfi és társai a Pilvax kávéházban beszélték meg a forradalom
követeléseit. Melyik információ NEM helyes?
a) Itt került sor a 12 pont megszövegezésére, amelyet az utolsó rendi országgyűlésen a
Függetlenségi Párt szorgalmazott.
b) A kávéház a reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen az idősebb korosztály
törzshelyévé vált.
c) A Pilvax elődje Café Reanaissance néven az akkori Úri utcában működött.
d) Itt alakult meg és működött a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű
asztaltársaság.
23.) A 2014 számjegyeinek összegéből kivonjuk a számjegyek szorzatát. Mennyit kapunk
eredményül?
a) -1
b) 0
c) 7
d) 34
24.) Hány ország írta alá az Európai Unió elődjének tekinthető Montánuniót?
a) 15
b) 6
c) 10
d) 12

25.) Az alábbi mozaikszavak tartalmazzák a cég alapítójának nevének rövidített
betűjelét, egyet kivéve. Melyik ez a mozaikszó?
a) ADIDAS
b) INTEL
c) IKEA
d) TESCO
26.) Egy ember morfondírozik magában: Ha születési évszámom utolsó két számát
(például 1989 esetén 89) továbbá születési hónapom számát, és hogy hányadikán
születtem összeszorzom, akkor pontosan 2014-et kapok. Melyik nap születtem?
a) hétfő
b) kedd
c) szerda
d) csütörtök
27.) Négy huszadik századi szerző tollából származnak az idézetek. Hárman közülük
egyazon évben születtek. Ki a kakukktojás?
a) „Tejet iszok és pipázok, /jóhíremre jól vigyázok”
b) „Üldögélünk csendesen,/két jó-gyerek, rendesen”
c) „Mikor kicsi fiú voltam/mindenfélét barkácsoltam”
d) „A balkonon a hó /tele van millió/pirinyó/szarkalábbal:/a verebek lábnyomával.”
28.) A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott és ma is forgalomban lévő papírpénzek
legkisebb címlete az 500 Ft-os, legnagyobb címlete a 20.000Ft-os. Melyik papírpénz
leírásában találsz hibát?
a) Az előoldalon Mátyás király látható, szabad szemmel nem látható egy csőrében gyűrűt
tartó holló keretbe foglalt képe, a hátoldalán pedig a Visegrádi Palota Herkules kútja látható.
b.) Az előoldalon Bethlen Gábor látható, szabad szemmel nem látható a kardot markoló
páncélozott kar ovális keretbe foglalt képe, a hátlapján pedig maga Bethlen Gábor látható
tudósai között.
c) Az előoldalon gróf Széchenyi István látható, szabad szemmel nem látható a Lánchíd
pillérjének kör alakú rozettába foglalt képe, a hátoldalán pedig a nagycenki Széchenyi Kastély
látható.
d) Az előoldalon Szent István király látható, szabad szemmel nem látható az esztergomi
Bazilika kupolájának keretbe foglalt képe, a hátoldalán pedig visegrádi látkép látható.

29.) Mi a neve az áramló levegő sebességének mérésére szolgáló eszköznek?
a) anemométer
b) aerométer
c) airográf
d) fluid mechanics
30.) Melyik angol kifejezés NEM hozható kapcsolatba a mobiltelefonnal?
a) Short Message Service
b) Public Identification Number
c) Very Special Old Pale
d) PIN Unblocking Key
31.) Az orosz Gagarin őrnagy volt az első ember az űrben. Vosztok nevű űrhajójával
mennyi idő alatt kerülte meg a Földet
a) 8/5-öd óra
b) 216 perc
c) 3/40-ed nap
d) 64800 másodperc
32.) A felsoroltak közül 3 filmet részben Magyarországon forgattak. Melyik film NEM
kötődik Magyarországhoz?
a) Bel Ami (2012)
b) Csajok Montecarlóban (2011)
c) A nagy Gatsby (2013)
d) Die Hard - Drágább, mint az életed (2013)
33.) Milyen nemzetiségű volt az olimpiai játékok történetének legtöbb érmet nyert
sportolónője?
a) szovjet
b) amerikai
c) norvég
d) német

34.) Melyik golyósport szabálya a következő: A játékban először az Öcsit dobja el a kezdő
csapat, nem érhet semmihez és senkihez és úgy kell megállnia, hogy a dobókörből legalább
hat, legfeljebb tíz méter távolságra legyen, a pálya szélétől és bármilyen akadálytól pedig
legalább egy méterre. A cél a saját golyót minél közelebb juttatni az Öcsihez.
a) Bocsa
b) Petanque
c) Volo
d) Lawn bowl
35.) Az egyik híres kártyajátéknak három fajtája van. Melyik a kakukktojás?
a) tiszta
b) koszos
c) joker
d) piszkos
36.) Egy parasztnak 11 báránya van. Kilencen kívül mind elpusztul. Hány báránya
marad a parasztnak?
a) 11
b) 9
c) 2
d) más
37.) 2014-ben ünnepeljük a Szózat megzenésítőjének, Egressy Béni születésének 200.
évfordulóját. Melyik a hamis életrajzi adat Egressy életéből?
a) Apja katolikus pap volt.
b) Iskoláit Miskolcon és Sárospatakon végezte.
c) Ő volt Petőfi Sándor első verseinek megzenésítője.
d) Az 1848-49-es szabadságharcban Kápolnánál megsebesült.
38.) Ha az alábbi szólás-közmondásokat angolul megkeresed, az angol alakjukban más
állatok szerepelnek, mint a magyarban. Melyikben szerepel a macska szó?
a) Két legyet üt egy csapásra.
b) Szakad az eső.
c) Olyan, mint elefánt a porcelánboltban.
d) A légynek sem tudna ártani.

39.) Egy szobában öt kékszemű, szőke ember tartózkodik. Ha a szobában összesen 14
szőke és 8 kékszemű ember van, akkor hányan vannak a szobában?
a) 11
b) 17
c) 22
d) 27
40.) Hány évvel ezelőtt vált le Berente Kazincbarcikáról?
a) 25 éve
b) 18 éve
c) 20 éve
d) 15 éve

