HUNGARIKUM KVÍZ
Megoldások

1.

Mennyi érték tartozik a Hungarikumok Gyűjteményébe?
a) 25
b) 35

c) 55
2.

Ki (-k) dönt (-enek) arról, hogy melyik nemzeti érték
lehet hungarikum?

a) Hungarikum Bizottság
b) Miniszterelnök
c) Bárki

3.

Az alábbiak közül melyik hungarikum?
a) Gulyásleveles
b) Paprikás csirke
c) Bajai halászlé

4.

Az alábbiak közül melyik nem hungarikum?

a) Rubik-kocka
b) UNICUM keserűlikőr
c) Kürt Adatmentés

5.

Milyen színeket tartalmaz a hungarikum logó?
a) kék, fehér
b) piros, fekete

c) piros, fehér, zöld
6.

Az alábbiak közül melyik nem hungarikum?
a) Szikvíz
b) Magyar akác

c) Szentesi paprika
7.

Ki készített szikvizet először Magyarországon?

a) Jedlik Ányos
b) Széchenyi István
c) Gundel Károly

8.

Az alábbiak közül melyik hungarikum?

a) Alföldi kamillavirágzat
b) Ajka Kristály
c) Szegedi papucs

9.

Mi a Béres Csepp egyik legfontosabb hatása?
a)

köhögéscsillapító

c)

fájdalomcsillapító

b) immunerősítő
10.

Hol van a Zsolnay Porcelánmanufaktúra központja?
a) Budapest
b) Keszthely

c) Pécs
11.

Melyik település híres a busójárásról?
a) Debrecen
b) Szeged

c) Mohács
12.

Mit jelent az a szó, hogy hungarikum?
a) ősi magyar törzs neve
b) Magyarországról származó

c) nemzeti értékek elnevezése
13.

Az akácméz a méztermelés (22-24 ezer tonna) méz
hány százalékát teszi ki Magyarországon?

a) 50%
b) 30%
c) 100%

14.

Melyik alábbi település híres a vöröshagymáról?
a)

Ajka

c)

Kecskemét

b) Makó

15.

Melyik Európa legnagyobb gyógyító erejű melegvizes tava?

a) Hévízi-tó
b) Balaton
c) Fertő tó

16.

Mennyi a pálinka ideális fogyasztási hőmérséklete?
a) 5-10 C°
b) 10-15 C°

c) 15-20 C°
17.

Az alábbiak közül melyik található a
Hungarikumok Gyűjteményében?
a) Bodrogzug
b) Bükki Nemzeti Park

c) Hortobágyi Nemzeti Park
18.

Hogyan készül a Halasi csipke?
a)

Géppel

c)

Mindkét módon

b) Kézzel
19.

Jelölje be az alábbi felsorolásból az összes hungarikumot!
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Budapest – a Duna-partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út
A Tokaji történelmi borvidék kultúrtája
Magyar operett
100 Tagú Cigányzenekar - A zenekar világhírű művészi és
hagyományőrző
gyakorlata
Balaton
Vizsolyi Biblia
IX-XI. századi Magyar íj
Gulyásleves
Szikvíz
Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény
Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász
Magyar akác
Magyar szürke szarvasmarha
Solymászat mint élő emberi örökség

