
Ime A Reg Tud Vet második fordulójának feladatai! 
Leadás: dec. 8. kedd éjfélig a Reg Tud Vet fachba a tanáriba, vagy 

a kalozi.attila@gmail.com címre! Jó munkát!  
 
I. Birodalmak 

A XXX. századi történészek találtak egy kétnyelvű töredékes kőtáblát. Ebben 5 
hajdanvolt országról találtak leírást. Segítsetek nekik, melyik leírás melyik 
birodalomhoz tartozik! 

II. Kották 
A mellékelt lapon 5 ismert dal kottája található. Nevezzétek meg a dalokat! (Cím kell.) 

III. Versek 
A mellékelt lapon 10 ismert magyar vers található „átfordítva”. Cím és szerző kell! 

IV. Regények 
A mellékelt lapon 10 ismert regényről írtunk egy-egy négysoros bökverset. Cím és 
szerző kell!  

V. Statisztika 
Készítsetek egy min. 30 fős maximum 100 fős mintán statisztikát! (A több ember 
jobb!) Mérjétek meg az iskolában tanulók (30-100 fő) testmagasságát, jegyezzétek fel, 
ebből készítsetek statisztikát! (fiú-lány külön) Kell: átlag, szórás, medián és a mérésről 
egy grafikon cm-es testmagasság lépésközzel. Ezt hasonlítsátok össze egy régi (50-
100 év), hasonló életkorú mintán való felvett adatokkal és vonjatok le 
következtetéseket! 

VI. Földrajz 
Egy repülőgép június 22-én napkeltekor –greenwichi idő szerint 4 óra 20 perckor – 
szállt fel támaszpontjáról. Előbb nyugat felé repült, majd 180 fokos fordulatot tett, és 
visszatért a támaszpontjára. Összesen 6 órát volt levegőben. Végig egyenletesen 
370km/h sebességgel haladt. Leszálláskor a pilóta az északi látóhatár felett 66,5 fok 
magasságban látta delelni a napot. 

- Mik a támaszpont koordinátái? 
- A támaszponton hány órát mutattak az órák, mikor felszállt? 
- Hány kilométert repült összesen? 
- Greenwichi idő szerint mikor szállt le? 

 
VII. Dani számok 
1. feladat 
1-10-ig minden számot adjanak meg csak négy darab négyes számot és műveleti jeleket 
használva (pl. 2=4/4+4/4) 

 
2. feladat: Milyen szám illik a kérdőjelek helyére? Miért? 
1=3 
2=5 
3=5 
4=4 
5=2 
6=? 
7=? 
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VIII. Döntsd el a filmek alapján, hogy igazak-e az alábbi állítások (egy film - két 
állítás)? 

1. Peppinonak igaza volt. Szombat volt mikor Mathieu elment. 
2. Maxence önkéntes ápolója Mondian volt. 
3. Anton volt a fiú, aki végre méltó volt apja nevére. 
4. Dr. Lamar is természetesen jobbkezes. 
5. Hassan nyelvét a kaukázusi csecsenek vágták ki. 
6. Iván és Szása megkedvelik fogvatartóikat, de végül csak Iván marad életben és elveszi 

Dinát feleségül. 
7. Kartuzov, az orosz katona úgy szabadul ki, hogy addig hevíti-hűti a köveket, 

míg azok elrepednek. 
8. Anny fiainak a finn egyetemista, Ville az apjuk.  
9. Phillip azt mondja Drissnek, hogy a fül is egy erogén zóna. 
10. Drisst a nagynénje hozta el Szenegálból 8 éves korában. 

 
XI. Könyvtár 

1.  Az iskolai könyvtár ETO szakrendbe sorolt állományából, melyek azok a 
hagyományos dokumentumok, amelyek E-könyv formájában is megjelentek a 
könyvpiacon vagy ingyenesen letölthetők az internetről? 

2. Milyen folyóiratok olvashatók rendszeresen a könyvtárban? 
3. Melyik folyóiratban találhatók a következő állandó rovatok: rádiókritika, zenekritika,  

ról,-ről, lichthóf, kitekintés, élet+mód, könyvszemle 
4. A szakácskönyv írása nehéz mesterség.  Ahhoz, hogy egy „hasregény” 

megszülethessen a képzeletbeli receptek kipróbálásának fáradságos útját is végig kell 
járni.  Kinek a fejében született meg az alábbi recept, s melyik –könyvtárunkban 
meglévő- könyvben található? 

5. A mellékelt kép alapján válaszolj az alábbiakra: 
− Melyik városban található ez a könyvtári díszterem? 
− Ki tervezte? Mikor? 
− Ki volt az a magyar történelmi személyiség, aki első patrónusa volt az 

intézménynek? 

 



MELLÉKLET 

I. 

1. 

… Empire considered itself the heir of … mé, meaning New … ruler of the empire was Ju … his wife, 

Empress Theo …. conquer back the vast majority of the old empire. … of existence by the T…. 

 

…. de los romanos. Su capital se llamaba …… Su general Belis …. imperio antiguo. Al fin … mil 

años.  

 
2. 

…dia. The beginning of the Empire is linked to Ti … nistan. The sultan … there was a booming 

cultural life, and luxury. The building of … Its three hundred-year-old history ends with the British 

take over …. 

 

… es un imperio islámico en el norte … Lang que conquistó el territorio ... Los sultanes mantenían 

harenes enormes, una vida cultural effervescente en la corte y todo esto con mucho lujo. ... Su historia 

de 300 años se ter … dur II se denunció oficialmente. 

 
3. 

… one of the largest …  in the 20th century .. in the S … Party, and the economy and many other areas 

… because of an economical crisis, and was divided into smaller... 

 

La Unión … más grandes. Nació durante el siglo ... El único partido fue el … como la economía 

estuvieron bajo un control centralizado … disolvió en numerosos estados ... 

 
4. 

… was formed in the 3rd century … to have a lot of battles with ...  all of them with their own religion. 

Many of their local rulers were … disappeared almost on its own. 

 

El Imperio part  ...  Imperio romano. La capital fue Cte …. rio no fue centralizado lo habitab …. Había 

unas partes … autónomas. Después de 600 añ ...  

 
5. 

The Kingdom …. It was established by King Kame … European and American help. With their 

modern ships … islands, but they often … of a stonger colonizer. … been colonized by the Americans, 

the last queen ... 

 

… xistió entre 1795 y 18…. área pací … Grande con la ayuda de Europa Occidental y Norteamérica. 

… conquistar varios archipiélagos ... El archipiélago poco a poco … renunció a favor de los E.E.U.U. 

 

 

III.  
 
 
1. 
országok hallgat 
égi események 
isteni keresés 
Fa család vak remény! 
Akik maguk 
sajnos 
És ha védangyalának, 
Fáradt bókot. 
 
2.  
Állítsa otthonában 
Ügyvéd, ó tartozik. 
Majdán és filozófiai sírok 
Az országok és rejtett. 
 

3.  
Ko Ez sziklák! Női sál 
De itt, ebben a szobában mit csodálni? 
Lam, csak Joe kirúgták, betűk, 
Melyik illik a dolgokat, hogy testvére! 
 
4.  
Törött kenu Jéghideg homokban. 
Burn-lemez zaregistrirovatsya éjjelek. 
Égve hagytad film villanyt. 
Ma fólia ili ne. 
 
5.  
Eve Eve Van Van Kiki pihenni! 
Bollinger fekete lombozatot nikakoy 
A Zug Jerzy Sinatra, nekimegy falak v 
Nagy Kopp nakalivaniya Asuta hallgatott. 
 



6.  
Pilz tudhatom, Hogy mit Másnak e rejtett 
jelent 
Nekem szülőháza ITT e lángoktól Olelo 
Klaganden Orszag messzeringó kinder 
Vila. 
Beloli Notte SV, Mynta fatörzsből gyong 
AGA 
A remélem Testas R Majda e földbe 
Suppes. 
 
 
7.  
Csukd be a szemed a kék ég, 
csukd be a szemed egy csomó ház 
Során Dunn alszik a rét - 
ágyba, kis Blaise. 
 

8.  
Ne gyakoroljon. 
Míg ő keres más munkát - 
Csak működik megfelelően, gyönyörű, 
csillagok mozognak az égen, 
Ez lehet használni. 
 
9. 
Eddig csak Olaszországban készült, egy 
olyan országban, könyvek, 
Most Pannónia legszebb dalait ki. 
A becslések szerint is sokkal tovább tart 
egy olyan országban, amely büszke rám. 
Szellem egyre népszerűbb és jól ismert 
föld! 
 
10.  
A düh, hogy állítsa az amerikai bizalmi 
Székesegyház hitetlenség? 
Ha én teljesen lemerül, 
Ellenállnak a rajongók! 
És ez azt feltételezi kerül megrendezésre 
Szerelem másik oldalon! 

 
 
IV. 
 
1. 
Atomtámadás érte a világot 
Majd’ elpusztította az összes virágot  
Kis várba vonulnak vissza hőseink 
Védekezniük kell területük végein 
 

2. 
Az űrből forgó bárka jő 
Van rajt’ minden: felhő, eső, mező 
Sok rejtély, mind érthetetlen 
Elvonul, s mind marad megfejtetlen 
 

3. 
Sör, knédli, nemtörődöm vidámság 
Nem ér semmit az egész királyság! 
Hülyeség miatt felmentve 
Marad a hadifogság, nevetve 
 
4. 
Török jön, megy Magyarországnak 
De nekimegy egy kicsiny várnak 
A vár áll, védik cudarul 
Nem esik el, az ég is kivirul 
 
5. 
Állnéven írt kicsiny regényke 
Melynek hőse fiatal legényke 
Érdekes egy arab gyerek 
Sajnos anyjával nem lehet 
 
6. 
Indián főnök a főhős 
De a tekintete mindig felhős 
Az elmegyógyintézetben rend van 
Aki bontja, az gyorsan lent van 
 

7. 
Tanulni akar a buta. de nem megy 
Sok gógyi kell az egyetemhez! 
Orvos műti, szépen tanul 
De aztán gyorsan visszabutul 
 
8. 
Holland hajós Japánba érkezik 
De kapcsolatukat konfliktusok mérgezik 
Végül szinte japánná válik 
Csak évek múlva jön másik 
 
9. 
Két falu gyerekei csatáznak 
A csata hevében egymásra nem 
vigyáznak 
Veszik gomb, cipzár, de becsület soha 
Végül a főhősnek nem lesz otthona  
 
10. 
Nagy a gyász a Felvidéken 
Bíró vérzett havas réten 
A szerelem mindent legyőz? 
De nem, az új bíró inkább előz 
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