Első kérdéscsomag
1: Melyik nép támadta hátba a magyarokat a Honfoglalás közben?
a: németek b: bolgárok c: besenyők d: bizánciak

2:Melyik volt honfoglaló őseink híres távolra ható fegyvere?
a: hosszú íj

b:számszeríj c: rövid íj

d: visszacsapó íj

3: Hogy hívták eredeti „pogány” nevén I. Szent István királyunkat?
a: Géza b: Vajk c: Taksony D: Csaba

4: Melyik alábbi fegyvernemet NEM ismerték még az ókorban?
a: kőhajító gépek b: nehéz gyalogság c: páncélos lovagok d: harci
elefántok

5:Melyik NEM volt ókori olimpiai sportág?
a: diszkoszvetés b: menetelés c: ökölvívás d: pankráció

6: Hol született a keresztény vallás tanítója, Názáreti Jézus?
a: Arab Birodalom b: Persza Birodalom c: Római Birodalom d:
Egyiptomi Birodalom

7: Melyik magyar királyunk feleségét öli/öleti meg Bánk Bán?
a: I. Szent László b: Könyves Kálmán c: II. Vak Béla d: II. András

8: Melyik törökverő vitézünk volt híres legendás erejéről Mátyás
király korában?
a: Toldi Miklós b: Botond c: Kinizsi Pál d: Vlad Tepes

9: Melyik török szultán kapott súlyos sebet (számszeríjtól) magyar
földön?
a: I. Nagy Szulejmán b: I. Vad Szelim c: II. Hódító Mehmed d: Villám
Bajezid

10: Mennyi hajóval indult el Kolumbusz 1492-ben, mikor felfedezte
Amerikát?
a: 8 b: 30

c: 3

d: 1

11: Melyik európai felfedező járt először Kínában?
a: Cook kapitány b: Magellán c: Marco Polo d: Cseng Ho admirális

12: Melyik európai nemzet hódította meg a nagy amerikai indián
birodalmakat? (Inka, Azték Birodalom)?
a: portugálok b: angolok c: franciák d: spanyolok

13: Kolumbusz utazása előtt melyik európai nép járt Amerika
földjén?
a: angolok b: portugálok c: vikingek d: görögök

14: Kik alapították eredetileg New York városát?
a: angolok b: spanyolok c: hollandok d: franciák

15: Ki fedezte fel az afrikai Teleki vulkánt?
a: Teleki László b: Teleki Pál c: Teleki Sámuel

Technika-tudomány történet
16: Melyik fémet nem bányászták soha?
a: vas b: ólom c: réz d: bronz

17: Mivel próbálták meg-sikertelenül-a középkorban gyógyítani a
pestist?
a: ürülékkel b: penicillinnel c: korbácsolással

18: A mozdony feltalálása előtt mik közlekedtek a síneken?
a: nehéz hadigépek b: autók c: bányalovak csillékkel

19: Melyik fegyver NEM a II. világháború találmánya?
a: sugárhajtású repülőgép b: tank c: páncélököl d: atombomba

20: Milyen nemzetiségű volt a híres tudós Alexander Graham Bell-a
telefon feltalálója?
a: amerikai b: angol c: skót d:német

