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1. Világörökségi várományos helyszíneink. Melyik térképi szám és kép tartozik 

hozzájuk?          10 pont 

 a    b  

c  d  e   f   

g   h    j .k  

 név térkép kép 

1. A római birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakasza   

2. Lechner Ödön művei   

3. Esztergom és Visegrád középkori magyar királyi központok, valamint 

az egykori Pilisi királyi erdő területe 

  

4. Balaton-felvidéki kultúrtáj   

5. Magyarországi tájházak hálózata   

6. A Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok   

7. Felső-Tisza-vidéki fa harangtornyok   

8. A Komárom / Komarnoi erődrendszer magyarországi elemei: 

Monostori Erőd, Csillag Erőd, Igmándi Erőd 

  

9. A budai termálkarszt barlangrendszerei   

10 Ipolytarnóci ősélőhely   
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2. RIPA PANNONICA: római limes magyarországi szakasza   6 pont 

Mi a latin településnevek mai megfelelője?     

ARRABONA BRIGETIO SOLVA CAMPONA AQUINCUM INTERSICA 

 

 

     

 

3. Nemzeti kincsünk a Mezőhegyesi ménes   6 pont 

Mikor és melyik uralkodó alapította?  

Hány lófajtát tenyésztettek itt ki? Soroljátok fel őket!  

 

4. Kifogyhatatlan látnivalók tárháza: Balaton-felvidék     5 pont 

Nevezzétek meg a vulkáni tanúhegyek anyagát!  

Melyik félig elbányászott hegy látható a képen?  

Hidrotermális folyamat során kialakult képződményeket láthatunk a ……… - medencében.  

Nyaranta itt rendezik a …………. völgye programot is. 

Vulkáni utóműködés során alakult ki a Tihanyi-félszigeten az …………………… is. 

.    

  



5. Döntsétek el az állításokról, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H), majd tegyétek az 

állításokat időrendi sorrendbe! Kezdjétek a legkorábbival!    5 pont 

  

sorrend állítás I/H 

 A magyarországi limes a hajdani Pannonia provincia Duna menti 

egész szakaszát képezi. 

 

 A komáromi vár új parancsnoka Klapka György tábornok lett, aki 

május 28-án adta parancsba egy kazamatákkal ellátott erőd 

építését. 

 

 A területen található lábnyomos homokkő, mely kétezer 

négyzetkilométer felületen, 11 gerinces állatfaj 3 ezer lábnyomát 

tartalmazza. Többek között ősorrszarvú, őz, szarvas félék, 

ragadozók és madarak lábnyomai, illetve egyéb nyomfosszíliák 

találhatók a megkövült iszapban. 

 

 A visegrádi kettős várrendszert 1275-1290 körül építette IV. Béla 

király, mely a hegycsúcsot övező erődítésfalakból, két toronyból 

és egy lakópalotából állt. 

 

 

6. Írjátok a képekhez a megfelelő neveket, majd indokoljátok meg, hogyan 

kapcsolódnak ezek a személyek a Világörökségi Várományos Helyszínekhez!   10 pont 

a   b   c   d   e  

 

kép indoklás 

a  

b  

c  

d  

e  

 



 

7. Szögek, vonalzók         15 pont 

 

 

 

A) Tekintsétek a megjelölt világörökségi helyszínek felvétele évének (nem a bővítés éve!) 

évszámait! Az évszámok számjegyeinek összegeit állítsátok növekvő sorrendbe! A kapott 

sorrend alapján kössétek össze vonalzóval a helyszíneket jelölő pontokat! A sorban legutolsót 

az elsővel is kössétek össze! Milyen alakzatot kaptatok? 

Határozzátok meg belső szögeinek összegét! 

Húzzátok alá a kapott alakzatra jellemző állításokat! 

konvex sokszög konkáv sokszög minden szöge kisebb az egyenesszögnél 

van homorúszöge öt átlója van  minden átlója a sokszögön belül halad 

 

B) (Magyar Világörökségi Várományosi Helyszínek A budai termálkarszt 

barlangrendszerei) 

A budai termálkarszt barlangrendszerei közül melyik, amely 2011. óta Magyarország 

leghosszabb barlangja is? 

Mekkora hosszban feltárt? 

Ez hány százaléka a budai termálkarszt barlangrendszerei együttesen feltárt hosszának? 

Számításotok legyen követhető! 
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8. Ipolytarnóci ősélőhely         15 pont  

 

  

 

1. Melyik megyében található az Ipolytarnóci ősélőhely?  

2. Hány hektár a területe?  

3. Hány állandó lakosa van a védett területnek?  

4. Hány millió év emlékét őrzik a maradványok?  

5. Hogyan nevezzük a legjelentősebb ősmaradványokat?  

6. Hogyan nevezzük a legidősebb felszínre bukkanó réteget?  

7. Ebből a rétegből hány csiga-és kagylófaj került meghatározásra?  

8. A hatalmas kovás fatörzs-maradványokból milyen fajokat határoztak meg a területen?  

9. Milyen állati lábnyomok kerültek elő a területen?  

10. Mi az egyik legjelentősebb helyben megkövült ritkaság?  

11. A levéllenyomatok alapján hány növényfajt sikerült meghatározni?  

  



9. Harangtornyok          16 pont 

„A harang ütéssel megszólaltatott idiofon hangszer. Anyaga leggyakrabban fém, elsősorban 

bronz, de lehet kerámia vagy üveg is.” 

„A fatorony ácstechnikával készített, gerendavázas építmény, amely a település vagy az 

építtető közösség harangjának (harangjainak) elhelyezése mellett a környezet védelmére, a 

közbiztonság biztosítására őr- és megfigyelőhelyül szolgált.” 

 

Mit jelent az „idiofon”? 

A bronz egy ötvözet. Sorold fel az alábbi ötvözetek alkotóinak nevét, vegyjelét: 

bronz, sárgaréz, nehéz fehérarany, könnyű fehérarany, forrasztóón, alpakka, kalcium-

amalgám, vídia 

Hány karátos az az aranygyűrű, amely 75% aranyat és 25% ezüstöt tartalmaz?  

Hol találhatók a következő harangtornyok? 

    

a)     b)    c) 

    

  d)    e)    f) 

 

  



10. Híres helyek – személyek       13 pont 

Leghíresebb budapesti 

szecessziós stílusú 

múzeumunk, zöld, sárga 

kerámiatetővel: 

___________________ 

Ki a múzeum képen 

látható tervezője?  

_________________ 

 

Egyik híres várunk falait 

védte a török ellen a Szép 

magyar komédia írója, itt 

is halt meg. Ki 

ő?_________ 

Leghíresebb 

reneszánsz emlékünk 

itt található. Mi a neve 

a vörösmárvány 

remekműnek? 

_________________  

A dunai limes egyik mai 

városa, egykor magyar 

királyi központ volt.  

Neve: 

__________________ 

Melyik 

bankjegyünkön látható 

a város 

főszékesegyházának 

látképe:___________ 
 

„Harangoznak délre, 

Udvari ebédre; 

Akkor mene Felicián 

A király elébe”  

Arany János balladájának 

eredetije itt játszódott  

___________________ 

Mi a ballada címe?  

 

_______________ 
 

Katona József által írt 

nemzeti tragédiánkban 

meggyilkolnak egy 

királynét. Itt temették el a 

hagyomány szerint. 

____________________ 

Melyik királyunk 

feleségéről szól a 

tragédia? 

 

_________________ 
 

Legnagyobb romantikus 

írónknak a villája látható a 

képen. Ki ő?  

__________________ 

Hol található ez a 

villa? 

________________ 

 

 
A Balaton felvidék 

vonzó kisvárosa, amit 

1055-ben alapított II. 

Endre. Melyik ez a 

város?_____________  

 



11. Oldjátok meg az angol VAGY német feladatokat! 

In this part of the Polihisztor Competition you will have to tackle tasks about different 

sights that are on the waiting list of the UNESCO World Heritage. 

Task 1: The Caves of the Buda Thermal Karst system: 

1. What caves does the Cave System involve? 

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

……………………………………………………………………………………… /2  

2. The caves have been used for different practical uses over the centuries. How? 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Molnár János Cave is very special. What activity can people do (with permission) 

apart from caving here? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Task 2: The Ipolytarnóc Fossils: 

4. What kind of fossils can you find in Ipolytarnóc? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Task 3: Ödön Lechner’s Architecture 

5. What „modern” style was the base and inspiration of Ödön Lechner’s unique works? 

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

6. List 3 of Ödön Lechner’s famous buildings. 

…………………………………………………………………………………………………

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

Task 4: Ripa Pannonica 

7. What is „Ripa Pannonica”? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Task 5: Wooden Bell Towers of Upper-Tisza 

8. List two wooden bell towers and the time when they were built. 

…………………………………………………………………………………………………

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

Total:              /15 



AUFGABEN IM DEUTSCHEN 

I./ a) Welchen Baustil hat Ödön Lechner gegründet?  

………………………………………………………………………………..……/ 1 Punkt 

b) Welches Museum hat Ödön Lechner in Budapest entworfen?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………../ 1 Punkt 

c) Welche Kirche ist von ihm in Pressburg entworfen worden?  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………../ 1 Punkt 

d) Wie heisst das Gymnasium in Budapest, das nach seinen Entwürfen gebaut worden ist?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……/ 1 Punkt 

II./ a) Othenio Abel hat dieses Gebiet als „ Pompeji der Urwelt” bezeichnet. Wie heisst das? 

…………………………………………………………………..…………………/ 1 Punkt 

b) Wie alt sind hier die Funde? ……………………………...…………………/ 1 Punkt 

III./ a) Was wurde als „Gibraltar der Donau” genannt? 

………………………………………………………………….…………………./ 1 Punkt 

b) „Nec arte, nec marte” / „Weder mit List, noch mit Kraft.” 

Worauf bezieht sich dieser Spruch?  

………………………………………………………………………………………/ 2 Punkte 

IV./ a) Zählt drei Heimatmuseumkomplexe vor! Wo liegen sie? 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………/ 3 Punkte     

b) Wie heisst „Schöne Stube” in einem Bauernhaus auf Ungarisch? 

…………………………………………………………………………..…………../ 1 Punkt 

V. Erwähnt zwei Höhle in dem Budaer Karstgebiet ! 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………/ 2 Punkte 

 

Gesamtpunktzahl:                                                                                                      /15 Punkte 

 

 


