
Szóbeli kérdések 

1. Mely utazónk volt részese az 1767-es lengyel nemesi felkelésnek?  

2. Kolozsvári tanársága idején tanulmányozta Erdély Természeti viszonyait? 

3. Mit kutatott Sass Flóra férjével Afrikában? 

4. Ki írta „A Húsvét sziget fogságában” című művet? 

5. Feldogozta Tibet történetét, földrajzát, irodalmát?  

6. Ki festette le Kőrösi Csoma Sándor síremlékét? 

7. Mi volt a C-vitamin aszkorbinsav eredeti neve? 

8. 4 nagy jelentőségű expedíciót szervezett Belső Ázsiába? 

9. Teleki Sámuel mely hegyre jutott fel elsőként? 

10. Kinek a találmánya a bolygókerekes sebességváltó, villamos gyújtóberendezés, tengeralattjáró-

kereső szerkezet? 

11. Melyik utazónk érte el az Afrikában található Kilimandzsáró hóhatárát? 

12. 1872-ben Vámbéry Ármin milyen szervezetett hozott létre? 

13. 13 tiszttársával vívott egymásután párbajt, a viadalok között hegedült? 

14. Miért vásárolta meg az angol kormány a golyostoll szabadalmát? 

15. Hova száműzték Benyovszki Móricot mikor orosz fogságba került?  

16. Hogyan nevezik angol nyelvterületen a golyóstollat? 

17. Milyen színben gyártották az első T-modelleket? 

18. Kinek a nevéhez fűződik a vasúti kocsik kerekének kéregöntésű gyártása?  

19. Bejárta Afrikát férje oldalán? 

20. Milyen elismerésben részesült Gábor Dénes a holográfia feltalálásáért? 

21. Milyen képet tudunk létrehozni a holográfia segítségével? 

22. Mely álnéven utazott  Teheránba Vámbéri Ármin? 

23. Mi fűződik Simonyi Károly nevéhez? 

24. Kézirat amit az UNESCO 2009-ben felvett a A világ emlékezete program listára. 

25. Melyik az egyetlen elem amit Magyarországon (Erdélyben) fedeztek fel? 

26. Mit jelent az oológia? 

27. Munkája nyomán Székesfehérvár jelentős ornitológiai központ lett. 

28. Mit ábrázol Radetzky Jenő 13 évesen festett festménye? 

29. Mely város díszpolgárává avatták Radetzky Jenőt 

30. Milyen növényből vonta ki Szentgyörgyi Albert a hexuronsavat? 

31. Mit írt Kemény János rendszámnak autójára 
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Szóbeli kérdések 

Csak 7-8-os korcsoportban versenyzők számára: 

32. Létrehozta és szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket.  

33. Milyen néven illették Szilárd Leót a Manhatten terv idején? 

34. Kinek a munkássága alapján lett előállítási lehetőség jobb minőségű benzinre? 

35. Hol történt az első kísérleti hidrogénbomba robbantás? (Csendes óceáni sziget Enwitok) 

36. Kinek az elve a Ciklotron-elv 

37. Kivel dolgozott együtt Bláthy Otto Titusz 

38. Milyen nagyságrendű Bláthy Otto szabadalmainak száma? 

39. Ki dolgozta ki a naeutronok láncreakciójának és kritikus tömeg elvét? 

40. Mi az előnye a Bródy féle izzólámpának? 

41. Milyen ipar megindítása fűződik Csonka János nevéhez? 

42. Mely eszközt használnak részecskeszámlálásra? 

43. Mely feltalálók alkottak kiemelkedőt a villamosenergiaszállítás területén? 

44. Mely feltalálónk szervezte, és rendezte be Bécs energiaellátását biztosító villamoserőművet? 

45. Minek a mérését használják a radioaktív kormeghatározásban? 

46. Milyen eszközzel mutathatók ki a gravitációs eltérésék 

47. Ki volt az aki elsők között szárnyashajót épített? 

48. Svájcban felfedezte a turmalin nevű féldrágakövet. 

49. Ki volt aki hajtóművet dolgozott ki a hangsebességnél gyorsabb repülőgépek számára 1926-ban?  

50. Kiről írják azt, hogy vele kezdődik a magyar matematikakutatás?  

51. 1912-ben milyen szervezett számára fejlesztette ki Csonka János kisautóját amit az negyed századig 

használt? 

52. Mely nagy matematikussal levelezett Bolyai Farkas? 

53. Miről kapta a nevét a hafnium? 

54. 1944-ben kémiai Nobel díjat kapott. 


