
Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Internet Pont Felosztás

1. 1
Old Shatter-
hand

Bármely komolyabb May 
Károly monográfia

http://hu.wikipedia.org/wiki/Old_Shatterhand 1 1

2. 1  A Tisza
Bármely komolyabb Petıfi 
verseskötet

http://vmek.oszk.hu/01000/01006/html/vs184701.htm 1 1

3. 1 Saját rajzok
Bármely komolyabb 
állathatározó, 
madárhatározó

http://www.sulinet.hu/altisk/kepeskviz/allatnyomok.html 1
1 rajz & 
név - 1/4 

pont

4. 1 Saját leírás Magyar Néprajzi Lexikon http://vmek.uz.ua/02100/02115/html/2-897.html 1 1/4 pontok

5. 1 Saját leírás
Ifj. Dr. Xántus János: A 
természet kalendáriuma

http://kosaferenc.blogspot.com/ 1

0~2…0 
3~5...1/4 
6~8...1/2 

9~11... 3/4            
12 …1

1
Menyhárt, 
Gáspár, 
Boldizsár

Biblia http://biblia.hu/ 1
1/3~1/3 

pont

2

üstökös, 
szupernóva, 
csillag-
együttállás

Bármely komolyabb 
csillagászati atlasz

http://www.harmonet.hu/ezoteria/1511-langos-csillag-allt-felettunk-....html 1

meg-
nevzés & 
magyará-

zat 1/2~1/2 
pont

3 Saját leírás Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/H/háromkirályjárás.html 1 1

1 József Attila József Attila verseskötetei http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/jozsefa/betlehem.htm 1 1

2 tömjén Uránia Növényvilág http://www.kislexikon.hu/tomjen.html 1 1

3 Jézus Krisztus Biblia http://ujember.katolikus.hu/Archivum/000423/0401.html 1 1

1
bármely 
szılıfajta

Kertészeti lexikon http://www.georgikon.hu/tanszekek/kertesz/szlgym.htm 1
1 

szılıfajta 
1/4 pont

2 Saját rajz ~ ~ 1 1

11. 1 Saját válasz Képes Biblia http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/szent_pal_apostol_megterese__palfordulo 1 1

12. 1
Saját 
feljegyzések

~ ~ 1 1

15 max

6.

7.

9.

Összesen

Ja
nu

ár
 (

fe
rg

et
eg

)



Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Internet Pont Felosztás

1 Saját leírás http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9m%C3%A9t%C3%A9r 1 1

2 Eurüdiké
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_%C3%A9s_latin_mitol%C3%B3giai_alakok_list%C3
%A1ja

1 1

3 Héraklész http://hu.wikipedia.org/wiki/Alk%C3%A9sztisz 1 1

4 tavaszi hérics Növényismeret http://www.terra.hu/haznov/htm/Adonis.vernalis.html 1 1

3. 1
XX. századi 
szerzık

Verseskönyvek, irodalmi 
folyóíratok

http://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekorszag/gyerekirodalom_hangos_mesek/152/tavaszvaro_versek 1
1 vers 1/4 

pont
4. 1 Saját leírás http://www.tujvmkvk.hu/nepszokasok.html 1 1

5. 1 http://farsang.wyw.hu/Balazsjaras_Gergelyjaras/ 1
1/3~1/3 

pont
1 http://vmek.oszk.hu/02100/02152/html/07/91.html 1 1

2
Kertészek és 
virágárusok

http://www.valtozovilag.hu/ab/nap0206.htm 1 1

1 Dorottya.. http://mek.oszk.hu/00600/00635/index.phtml  (Dorottya vagyis a dámák diadala a fársángon) 1
1/2~1/2 

pont

2 Saját leírás http://mek.oszk.hu/00600/00635/index.phtml 1 1

1
Skolasztika, 
Kolos

Utónévtár http://www.ertesits.hu/services_name.php 1
1/2~1/2 

pont

2 Saját leírás http://www.katolikus.hu/szentek/0210.html 1 1

1
cseresznye, 
meggy, alma, 
körte, szilva

Bármely komolyabb 
kertészeti szakkönyv

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9107293 1
1/4 pont 

növényen-
ként 

2 Saját rajz ~ ~ 1 1

10. 1
Farkaslaka 
(Románia, 
Erdély)

Szervátisz Jenı 
képzımővészeti album

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szerv%C3%A1tiusz_Jen%C5%91 1 1

1 Tamási Áron Tamási Áron mővei http://mek.oszk.hu/01000/01089/ 1 1

2
Ortodox 
keresztény 
naptár

Katolikus lexikon http://lexikon.katolikus.hu/O/ortodox%20napt%C3%A1r.html 1 1

12. 1
Saját 
feljegyzések

~ ~ 1 1

19 max

6.

Görög mitológiai 
lexikonok1.

Összesen

Magyar Néprajzi LexikonSzövegku-tatás 
és leírás

Csokonai Vitéz Mihály 
mővei

8.

7.

11.

9.F
eb

ru
ár

 (
jé

gb
on

tó
)



Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzések Pont Felosztás

1. 1 Feljegyz. Növényhatározó 1
1 növény 
1/6pont

2. 1 Március 1 1

1 Tavaszodik I. 1 1

2 billegetı 1 1

3 Bükk 1 1

1 Rajz ~ ~ 1 1

2
tızike, 
vetıvirág, 
nárcisz

Komolyabb 
növényhatározó

1
1/3~1/3 

pont

5. 1 Szerzık Bármely versgyőjtemény
1

1/4 pont 
versenként

7. 1

1. A legerısebb 
ógörög félisten                    
2.Az istenek 
aranyalmákat 
termı kertje               
3.A ravasz 
Odüsszeusz 
római neve                           
4. A phaiak nép 
szigete                                                     
5. Dámon 
szeretıje, Ámor 
ellopta a szívét

Mitológiai lexikonok 1

1/5 pont 
rész-

feladaton-
ként

9. 1
Elég egyet 
említeni

Ökológiai lexikon
füst, korom, gépkocsihasználat, ugarégetés,erdıírtás égetéssel - atmoszféra;                                                                                                                                                
savas esık, illegális szemétlerakók, útak sózása - litoszféra;                                                                                                                               
szennyvíz, túlzott mőtrágyahasználat, hıszennyezés - hidroszféra

1

1/3 pont 
részfelada-

tonként

11. 1
Saját 
fogalmazás

1 1

12. 1
Saját 
feljegyzések

~ ~ 1 1

12 max

Áprily Lajos kötet
3.

4.

M
ár

ci
us

 (
ki

ke
le

t)

Össesen



Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás

1. 1
Bármely helyes 
kifejezés

Szótárak
angol: passover, Easter; német: Oster; román:paste; francia: Paques; olasz:pasqua; holland: pasen;  
lengyel: wielkanoc; szlovák: vel'ka noc; svéd: pasc; portugál: páscoa; eszperanto: pasco

1
1/4 pont 
nyelven-

ként

3. 1
Bármely helyes 
kifejezés

Helytörténeti mővek, 
Földrajzi lexikonok

Nemere - Háromszék (téli hónapokban fúvó erıs keleti szél: nem erre!); Hófaló - Fogaras környéke 
(tavasszal a Fogarasi-havasokból lezúduló hóolvasztó szél); 

1
1/4 pont 

szelenként

4. 1 Saját vélemény
Földtani lexikonok, 
Magyar Tudóslexikon A-
tól Zs-ig

1 1

5. 1
Puskapor-
gyártás

Természettudományi 
lexikon

1 1

1 Saját rajz 1 1

2
magas vérnyomás, hőléses megbetegedések, bélfertızések, fonálférges fertızés, baktériumölı hatás, 
gátolja a vérrögképzıdést az erekben, koleszterinszint csökkentı hatás

1

1/4 pont 
felsorolt 

ellenjaval-
latonként

7. 1 Saját feljegyzés Bármely ételrecept Ez lehet nagymama vagy anyuka receptje is, de akár ételreceptes könyvbıl is kimásolható. 1 1

9. 1 16 faj
Komolyabb 
növényhatározó

vadon élı hagymafajok: bajusszos, bunkós, kígyó, ereszes, sötét, pézsma, medve, havasi, bíborfekete, 
illatos, gyík, hegyi, érdes, szarvas, sárga, vöröses

1

minden 
négy 

névért 1/4 
pont

11. 1 Saját feljegyzés Helytörténeti mővek Egyetlen megemlített patak vagy tó neve és tisztaságának/szennyezettségének leírása elegendı! 1 1

12. 1
Saját 
feljegyzések

~ ~ 1 1

10 max

6.

Á
pr

il
is

 (
sz

el
ek

)

Bármely gyógynövényes 
könyv

Össesen



Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás

1
Az ibolya toktermése, akárcsak más toktermés a magházból alakul ki. Ez húsos függeléket visel, benne sok 
apró maggal. A tok nyáron megszáradva, hírtelen erıvel felpattan messzire kilıve a magvakat. 

1 1

2
Vadon élı ibolyafajok Magyarországon: sárga, illatos, fehér, kék,  dombi, borzas, csuklyás, csodás, 
homoki, erdei, nagyvirágú, sovány, hegyi, nyúlánk, réti, lápi

1

minden 
négy 

névért 1/4 
pont

3. 1
Adonis, Chelidonium, Danaa, Daphne, Dolichos, Euphorbia, Helenium, Hesperis, Iris, Lotus, 
Maianthemum, Narcissus, Paris, Phoenix, Silene, Trollius

1
1/4 pont 

nevenként

5. 1

A Föld a 
világmin-
denség 
középpontja

Természettudományi 
lexikon

1 1

7. 1
Megnevezett 
rovarfajokat 
kérünk

Állathatározó
A lehetséges csoportok némelyike: cserebogarak, futrinkák, legyek, cincérek, nappali lepkék, szöcskék, 
dögbogarak, hangyák, lágybogarak, darazsak, méhek, gyászbogarak, tücskök, szitakötık, szenderek, 
virágpoloskák, levélbolhák, levéltetvek

1

minden 
négy 

névért 1/4 
pont

1 Élet és tudomány 1 1

2 Természet BÚVÁR 1 1

3 Földgömb 1 1

4 Nimród 1 1

5 Kertészet és szılészet 1 1

11. 1 Bugát Pálról szóló cikkek 
Néhány Bugát alkotta szó: láz, genny, tályog, izom, ideg, mirigy, mőtét, végtag, vegyész, gyógyszer, 
csipesz, hımérséklet, izület, közérzet, légcsı, mőtét. Ajánlom ebben az esetben az interneten való keresést.

1

minden 
négy 

névért 1/4 
pont

12. 1
Saját 
feljegyzések

~ ~ 1 1

12 max

M
áj

us
 (

íg
ér

et
)

Össesen

1.
Komolyabb 

növényhatározó

A könyvtár újságos & 
folyóíratos polcai

9.

Minden 
megnevezett 
periódika 1 

pont (bármely 
más - akár havi 

lap neve 
elfogad-ható)



Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás

1. 1
aggıfőért 1/2 
pont 

Komolyabb 
növényhatározó (Simon 
Tibor: A magyarországi 
edényes flóra határozója)

Aggófő fajok Magyarország területén: mezei, narancsszínő, csermely, hosszúlevelő, közönséges, erdei, 
enyves, tavaszi, szirti, keskenylevelő, jakabnapi, vízi, réti, mócsári, patakparti, berki, lilaszárú, kövér, nagy, 
szirti 

1

10 faj 
felsoro-
lása: 1/4 

pont

2. 1
megnevezés & 
rajz

Lippai János: Posoni kert héj alá oltás, koronába oltás, T-szemzés, kecskeláb-oltás 1
1/3-1/3 

pont

1 Magyarország története Bethlen Gábor 1 1

2
Bármely történelmi 
lexikon

Egy-két mondat Bethlen Gábor illetve Apáczai Csere Jánosról. 1
1/2 ~ 1/2 

pont

1
három madár-
nevenkért

Állathatározó, 
madárhatározó

barát-, barkós-, búbos, fenyves-, kék, kormosfejő-, lazúr- és széncinege, valamint az ıszapó 1
három 

fajnév 1/3 
pont

2
Csillagászati lexikon, 
Természettudományi 
lexikon

Newton ~ Matematikai magyarázattal alátámasztotta Kepler bolygómozgási törvényeit.                    
Clairant ~ Foglalkozott a Föld alakjának meghatározásával, kiszámította a Halley üstökös visszatérését 
1759 ápr. 17-ére.                                                                                                              D'Alembert ~  
Megfejtette a Föld tengelyének pörgettyőszerő mozgását.
Euler ~ Kiszámította a Hold és az üstökösök pályáit.                                                                      Lagrange ~ 
Megmagyarázta a nagy- és kistömegő égitestek tömegvonzását.

1

Minden 
helyes 

magyará-
zat 1/4 
pont.

5. 1 Saját vélemény 1 1

6. 1
Saját 
feljegyzések

~ 1 1

Jú
ni

us
 (

na
pi

st
en

)

4.

3.



1

kökörcsin 
tulipán                       
büdöske 
muskátli 
gyöngyvirág

Rapaics Raymund: A 
magyarság virágai

ısi magyar, bizonyítottan levédiai származású (a törököknél a gügürcsin madárnév)                          török 
(jelentése: piros virág, a magyar nyelvben a tuli- elıtag pirosatjelent)                                          magyar 
(XVI. századból, ekkor hozták be Amerikából)                                                                                                                         
a Tibetben honos mosuszszarvas nevébıl származik és az illatára utal (Benkı József használta elıször)                                                                                             
lovagkori eredető magyar név(XIV. század)

1

1 név 
magya-

rázata 1/4 
pontot ér

2
Csak röviden 
kell errıl írni!

Alfred Brehm: Az állatok 
világa (elıszó, stb.)

Szibériából való visszatérése után került Brehm kapcsolatba Rudolf trónörökössel, aki tudvalevıen maga 
is szenvedélyes vadász és természetbúvár volt. Különösen a madarak érdekelték. 1877-ben szorosabbá 
válik közöttük a kapcsolat, amely egészen a barátságig melegszik föl, úgy hogy 1878-ban Brehm elkíséri a 
trónörököst Magyarországba a Közép- és az Aldunára és a következı esztendıben Spanyolországba. Ezek 
az utak nemcsak tudományos nézıpontból voltak jelentısek, de Brehm számára számos elıkelı kitüntetést 
is hoztak.

1 1

8. 1

Legkevesebb 4 
magyar 
almafajtát kell 
bemutatni.

Bármely komolyabb 
gyümölcskertészeti 
szakkönyv (Pl. Nagy-Tóth 
Ferenc: Régi erdélyi 
almafajták)

batul ~ kissé lapított sárgászöld-citromsárga, kárminpiros fedıszínnel az alma 1/3-án, fehér leves húsú   
pónyik ~ lapított alakú, vastag héjú, tompa szalmasárga színő mézsárga fakulású, sárgásfehér húsú         
boríző ~ kismérető gömb, héja vastag ,éretten könnyen leválik, sárga málnapiros fedıszínnel, édeskés bır 
~ enyhén kúpos, héja száraz, alig fényes, vastag, mézsárga, napos oldalon kárminpiros, húsa fehér      
tányér ~ szabálytalan lapos-gömbölyő, citromsárga kárminpiros felfénny-pontozású, húsa sárgás

1
1/4 pont 

fajtánként

9. 1
Bármely komolyabb 
Dürer-album

állatok: szarvasbogár, bagoly, lúd, disznó, oroszlán, tengelic, kígyó, egér, macska, tehén, kecske, kıszáli 
kecske, nyúl, szajkó, kutya (agár), szarvas, papagály, kakadú, juh, csiga, szitakötı, tarisznyarák, szamár, 
gyík, ló                                                                                                                                             növények: 
datolya, egérfarkfő, csomós ebír, iringó, bazsarózsa, gyöngyvirág, ibolya, zsálya, szılı, erdei fenyı, tölgy, 
alma, gyermekláncfő

1

1/4 pont öt-
öt állat- 
illetve 

növény-
névért

10. 1

1/2 pont a 
csillag-
mondáért vagy 
babonáért

Bármely komolyabb 
csillagászati atlasz( pl. 
Levi-Radlova: Kis képes 
csillagászat)

Néhány magyar csillag- és csillagkép név: Nagy Medve, Kis Medve, Hattyú, Mérleg, Pásztor, Kaszás, 
Ikrek, Kos, Vízöntı, Hadak útja, Tejút, Sas, Szőz, Arató, Ollós, Kanta, Bika, Rák, Esthajnali csillag, 

1
1/2 pont öt 
név után                   

11. 1
négy mő 
említése ér egy 
pontot

Bármely komolyabb 
Orbán Balázs monográfia

Torda város és környéke; Utazás keleten (1861); A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi 
s népismei szempontból (1868-73);  Orbán Balázs országgyőlési beszédei 1871-tıl 1884-ig (1875-84); Kelet 
tündérvilága vagy Szaif Züliázán szultán; Magyar népköltési győjtemény (A Kisfaludy-társaság 
megbízásából szerkesztik és kiadják: Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek); A székelyek 
származásáról és intézményeirıl (1888); Szent-Domokostól Gyergyó-Szent-Miklósig (1864); Kirándulás a 
gyilkos tóhoz (1865); A Hargita (1868); Szentkeresztbánya és fürdıi (1871); Várhegy a Fekete-ügy jobb 
partján (1866)); Budvár (1868); A gróf Lázárok szárhegyi kastélya (1869); Schulcz Ferencz (1870); ); 
Lábatlan család síremléke 1400-ból (1869); Tövis és környéke (1886); Selye és Bekecs (1870); Ó-sáncz 
szorosa (1872); Salamon kövei és husvéti népünnep (1873); Confessio fidei unitariae 1599 (1874); Külföldi 
életembıl (1881); Emlékbeszéd Péterfy Károly sírjának megkoszoruzásánál a mezıtúri temetıben (1884); 
Törökországról (1884). 

1
1 mő 1/4 

pont

12. 1
Saját 
feljegyzések

~ ~ 1 1

15 maxÖssesen

Jú
li

us
 (
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dá

s)

7.



Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás

1
négy említése 
ér egy pontot

Bármely közmondásokat 
és/vagy szólásokat 
tartalmazó könyv.

1
1/4 pont 

szóláson-
ként

2
Erdélyi Magyar 
Szótörténeti Tár

Egy-egy szó kötetenként: szél (1562); ragyás (ragyaesı verte, 1757); pára (1636); nyár (1550); megered (az 
esı, 1705); letakarodik (víz, 1772); kitorlik (a jég a víz fölé, 1582); hó (1556); firreg (sővít a szél, 1638); esı 
(1579); csepereg (1847); befagy (1582)

1
2 szó 1/4 

pont

2. 1
1 pont 4 
említése

Csillagászati lexikon
Leggyakoribbak: perszeidák - aug. 11-12.; leonidák - nov. 17.; quadrantidák - jan. 1-4.; líridák - ápr. 4-20.; 
aquaridák - júl. 8-9. & aug. 8-20.; pegazidák - júl. 7-10.; bootidák - jún. 26-29.

1
1/4 pont 

rajonként

3. 1 2 név 1/4 pont Melius Péter: Herbárium
nyárfa - uráli kor; nyírfa - uráli kor; fönnyőfa - finnugor; hársfa - finnugor; szílfa - finnugor; eperfa - 
ugor;  köles - ugor; bisalma - iráni eredető; áldottfő - magyar

1
1/4 pont 

fajonként

4. 1
1/4 pont 4 
növényill. 
állatfaj

Állatkerti útikalauz

Néhány fıpaviloni növény: törpe pálma, agavé, liánok, fikuszok, zebrafő, eukaliptusz fajok                                                                                                                       
Néhány fıpaviloni állat: ecsetfarkú patkánykenguru, óriáskenguru, tizenhat mérgeskígyó faj: gaboni 
vipera, gyémánt csörgıkígyó, puffogó vipera, lándzsakígyó, zöld mamba, miloszi és levantei vipera, ukrán 
sztyeppi vipera, rákosi vipera; komodói varánusz,tigrispiton, babirussza (trópusi sertés), törpezebu, jávai 
kancsil (patás), királymókus.

1

1/4 pont    
4 faj 

felsoro-
lása

5. 1 Saját rajz Charles Darwin: Egy természettudós utazásai 1 1

6. 1 ~ Saját feljegyzések 1 1

7. 1 Csokonai verseskötetek Minden verscím és növénynév 1/4 pontot ér 1 1/4-1/4

8. 1 Konrad Lorenz: A civilizált emberiség nyolc halálos bőne 1
1/4 pont 2 
"bőnért"

9. 1
Saját szöveg 
vagy győjtés

Az erdı fohásza (egy 
példa)

Vándor, ki elhaladsz mellettem/ hallgasd a kérésem./ Én vagyok tőzhelyed melege/ Hideg téli 
éjszakákon,/Én vagyok tornácod barátságos fedele,/ melynek árnyékába menekülsz a tőzı nap/ elıl, és 
gyümölcsöm oltja szomjadat./ Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja/ Én vagyok asztalod lapja,/ Én 
vagyok az ágy, amelyben fekszel,/ A deszka, amelybıl csónakodat építed./ Én vagyok a házad ajtaja, / 
ölcsıd fája,/ koporsód fedele./ Vándor, ki elhaladsz mellettem,/ ne emelj rám kezet!/ Ne bánts!

1 1

10. 1
Komolyabb Széchenyi 
Zsigmond monográfia

Csui!; Elefántország; Afrikai tábortüzek; Alaszkában vadásztam; Nahar; Két kecske; A szarvas 
selejtezése; Ahogy elkezdõdött…; Ünnepnapok; Hengergõ homok; Denaturált Afrika; Szarvasok 
nyomában; Vadászat négy földrészen & Trófeáim bemutatkoznak

1
3 cím      

1/4 pont 

1
Magyar tudóslexikon A-tól 
Zs-ig

I. Entz Ferenc - nagyapa, Zala megye fıorvosa                                                                                                            
II. Entz Ferenc - apa, orvos, elméleti élettan megalapozója, pomológus,                                                         
ifj. Entz Géza - fia, halbiológus, hidrobiológus, a Tihanyi Biológiai Intézet igazgatója                    Entz 
Béla - fia, orvos, kórbonctan professzor                                                                                                       Entz 
Géza - unoka, mővészettörténész - gótika és erdélyi gótika szakértı 

1
1 név 1/4 

pont

2 Saját szöveg A dohányzás ártalmairól kell egy rövid fogalmazványt írni. 1 1

12. 1 ~ Saját feljegyzések 1 1

14 max

11.
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Old. Kérd. Megoldás Fellelhetıség (könyvtár) Megjegyzés Pont Felosztás

1. 1

Különbözı 
kalendáriumokban, 
Néprajzi lexikonba. De 
kétnyelvő szótárakból is ki 
lehet keresni a 
hónapneveket!

Francia forradalom: nivose, pluviose, ventose, germinal, floreal, praerial, messidor, thermidor, fructidor, 
vendermiare, brumaire, frimaire; Finn hónapnevek: tölgyek, fagy, tavasz, erdıírtás, vetés, nyár, széna, 
gabona, ısz, sár, ijesztı, karácsony; Észak amerikai indián: havas, éhes, varjú, füves, virágos, rózsás, 
forró, mennydörgı, vadászó, hulló levelek, hódok, hosszú éjjek ; Régi magyar egyházi: Boldogasszony, 
Böjtelı, Böjtmás, Szentgyörgy, Pünkösd, Szent Iván, Szent Jakab, Kisasszony, Szetn Mihály, 
Mindenszentek, Szent András, Karácsony; Csillagképek szerinti: Bakk, Kanta, Halak, Kos, Bika, Ikrek, 
Rák, Oroszlán, Arató szőz, Mérleg, Ollós, Nyílas; Középkori magyar: fehér ösvények, pihenés, télutó, 
ébredés, virágok, nyárelı, aratás, napsütés, utónyár,  vándormadarak, szüret, télelı

1

1/4 pont 
hónap-

sorozaton-
ként

1 Jól lepréselt levél1 pontot ér! 1 1

2 1/3 pont minden növény-névért 1 1/3-1/3

4. 1 A népdalok kezdı sorátkéejük! 1
1/4 pont 

népdalon-
ként

5. 1 Egy népdalteljes szövegét kérjük! 1 1

1 Filmlexikon Franco Zeffirelli, 1973 1 1/2-1/2

2 Saját rajz Madárhatározók 1 1

7. 1
Néhány példát 
adunk!

Peterson-Mountfort-
Hollom:Európa madarai

Gólya (kelet európai gólya populációk egyedei): Dél-Afrika, Bíbíc: Baleárok és Marokkó. Szárcsa: 
Olaszország tengerparti lagunái. Sárgarigó: Tunézia. Gém fajok: Sziciliától kezdve Dél-Szahara. Fecske 
fajok: Dél-Afrika. Seregély: Tunézia és Algéria. Danka sirály: Algéria.

1
1 faj 1/4 

pont

8. 1 Geológiai lexikon Az aranykinyerés ciános módszere. 1 1

9. 1 Saját leírások.
Természettudományos 
lexikon

Tellúr - Müller Ferenc & Kitaibel Pál                                                                                                         
Hafnium - Hevesi György József

1
1/2-1/2 

pont

11. 1 dömötörözés Néprajzi lexikon

Az ország keleti felében elsısorban Dömötör volt a pásztorok patrónusa. Dömötör napját juhászújévnek is 
nevezték, mert sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászok gazdáikkal, meghosszabbították vagy 
megszüntették a szolgálataikat. Egy vagy több napon át tartó mulatságokat rendeztek. Különösen nagy 
ünnepségek voltak Szegeden, ahol a belvárosi templom védszentjét is ünnepelték ezúttal. A juhászok a 
plébánia udvarán fızték a birkapaprikást, a juhásznék rétest és bélest tálaltak. A Hortobágy környéki 
pásztoroknál az uradalmi pásztorok és a paraszti legelıtársaságok rendeztek Dömötör-napi mulatságokat. 
A juhászok elszámolását bezáró mulatságot nevezték juhászbálnak, juhásztornak, juhtornak, 
juhdérmációnak és dömötörözésnek is. Gyakran az egész hét ráment, amit dömötörhétnek mondtak. 
„Dömötör juhászt táncoltat” – tartják Nádudvaron, azaz egyszerre utal a szólás a mulatságra és az 
esetleges hiány miatt „megtáncoltatott” juhászra. Zentán és környékén emlegetik a „Dömötör juhászt 
táncoltat” szólást azzal a magyarázattal, hogy ilyenkor már nem kedvez az idıjárás a kinttartózkodásra. A 
Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél elıjelének tartják. 

1 1

12. 1
Saját 
feljegyzések

~ ~ 1 1

12 max

3.

6.

Simon Tibor: A 
magyarországi edényes 
flóra határozója

Bármely komolyabb 
népdal győjtemény
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