
 
MOCCANJ! Gyalogos túraverseny 
 

        SZELLEMI TOTÓ HAZAI MEGYÉKRŐL 
 

JAVÍTÓ PÉLDÁNY 
 
 
A helyes válasz vastagon kiemelve! 
 
Pontozás: Minden jó válasz 1-1 pont, így maximum 14 pont érhető el. 
 
 

1. Melyik megyénk székhelyét nevezik a királynők városának? 
a)    Fejér megye 
b)    Baranya megye 
c)    Veszprém megye 

 
2. Melyik megyénkben található Hollókő? 

a)    Pest megyében 
b)    Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
c)    Nógrád megyében 

 
3. Melyik megyénkben található a Cuha-patak? 

a)   Veszprém megyében 
b)   Fejér megyében 
c)   Vas megyében 

 
4. Melyik hazai megyeszékhely híres a virágkarneváljáról? 

a)    Sopron 
b)    Miskolc 
c)    Debrecen 

 
5. Az alábbiak közül melyik megyével határos Csongrád-Csanád megye? 

a)    Békés megyével 
b)    Vas megyével 
c)    Pest megyével 

 
6. Melyik megyénkben található Ajtós, ahonnan Dürer családja származik? 

a)    Heves megyében 
b)     Békés megyében 
c)     Hajdú-Bihar-megyében 

 
7. Melyik megyénkben található a busójárásról híres Mohács? 

a)   Baranya megye 
b)   Bács-Kiskun megye 
c)   Tolna megye 

 
8. Melyik megyénkben folyik a Kraszna a Tiszába? 

a)    Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 
b)   Hajdú-Bihar megyében 
c)    Csongrád-Csanád megyében 

 
9. Melyik megyénkben található az Ormánság? 

a)    Baranya megyében 
b)    Somogy megyében 
c)    Zala megyében 

 
10. Melyik megyénkben található az ország legmagasabb pontja? 

a)    Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
b)    Pest megyében 
c)    Heves megyében 



 
 
 
 

11. Melyik megyeszékhely híres a paprikatermesztésről? 
a)   Debrecen 
b)  Szeged 
c)   Szolnok 

 
12. Melyik megyénkben található az ország leghűségesebb városa? 

a)   Zala megyében 
b)   Vas megyében 
c)    Győr-Sopron-Moson megyében 

 
13. Melyik megyeszékhelyen található a Bori-vár? 

a)   Székesfehérvár 
b)   Esztergom 
c)    Kaposvár 

 
+1  Melyik megyénkben található az ország legbátrabb városa? 

a)   Pest megye 
b)   Nógrád megye 
c)    Heves megye 
 

 
 
 
 



 
MOCCANJ! Gyalogos túraverseny 
 

        SZELLEMI TOTÓ A SPORTRÓL 
 

JAVÍTÓ PÉLDÁNY 
 
 
A helyes válasz vastagon kiemelve! 
 
Pontozás: Minden jó válasz 1-1 pont, így maximum 14 pont érhető el. 
 
 

1. Melyik sportág nem tartozik a triatlonhoz? 
a)    a lovaglás 
b)    az úszás 
c)    a kerékpározás 

 
2. Melyik sportág szakkifejezése az eagle (azaz sas)? 

a)    a teniszé 
b)    a golfé 
c)    a kriketté 

 
3. Hányan vannak egy rögbi csapatban? 

a)   10-en 
b)   15-en 
c)   20-an 

 
4. Melyik sportágban lehet elnyerni a Ronchetti Kupát? 

a)    női kosárlabdában 
b)    férfi kézilabdában 
c)    női vízilabdában 

 
5. Miből készült az első teniszütők húrja? 

a)    báránybélből 
b)    lófarokból 
c)    pamutfonalból 

 
6. Mennyi ma a női gátfutás versenytávja? 

a)    60 méter 
b)    80 méter 
c)   100 méter 

 
7. Melyik testrészt védi a küzdősportokban használt bandázs? 

a)   a térdet 
b)   a nemi szerveket 
c)   a kezet és a csuklót 

 
8. Melyik sportágban használatos a touchdown kifejezés? 

a)    a bézbólban 
b)   az amerikai futballban 
c)    a krikettben 

 
9. Labdarúgásban hogyan folytatódik tovább a játék, ha a játékvezető hozzáér a labdához? 

a)    nem kell megszakítani a mérkőzést, mivel a játékvezető a pálya tartozéka 
b)    játékmegszakítás történik, a játékvezető szabadrúgást ítél a labdát birtokló csapat javára 
c)    játékmegszakítás történik, majd játékvezetői labdaejtéssel folytatódik a játék 

 
10. Hogy hívják az ökölvívásban angolul a kiütést? 

a)    knockoff 
b)    knockdawn 
c)    knockout 



 
 
 
 

11. Milyen labdajáték a futsal? 
a)   kézilabda 
b)  terem labdarúgás 
c)   vízilabda 

 
12. Melyik sportágban használnak hálót, ütőt és tollat? 

a)   tenisz 
b)   asztalitenisz 
c)   tollaslabda 

 
13. Az első modern olimpián mivel díjazták az első helyezetteket? 

a)   aranyérmek 
b)   ezüstérmek 
c)   bronzérmek 

 
+1  Melyik sport mérkőzése kezdődik a labda játékvezető által történő feldobásával? 

a)   a kosárlabda 
b)   a röplabda 
c)    a vízilabda 
 

 
 
 
 



 
MOCCANJ! Gyalogos túraverseny 
 

        SZELLEMI TOTÓ TERMÉSZETJÁRÁSRÓL 
 

JAVÍTÓ PÉLDÁNY 
 
 
A helyes válasz vastagon kiemelve! 
 
Pontozás: Minden jó válasz 1-1 pont, így maximum 14 pont érhető el. 
 
 

1. Melyek a Pilis-Visegrádi hegység legjellegzetesebb erdőalkotó fafajai? 
a)    kocsánytalan tölgy, bükk 
b)    kocsányos tölgy, erdeifenyő 
c)    bükk, kőris 

 
2. Milyen élőlény a farkas tinoru? 

a)    pók 
b)    farkasfélék családjába tartózó emlős 
c)    gomba 

 
3. Mikor alakult meg a Duna-Ipoly Nemzeti Park? 

a)   1990-ben 
b)   1997-ben 
c)   1995-ben 

 
4. Melyik állat nem őshonos a Pilis-Visegrádi hegységben? 

a)    menyét 
b)    őz 
c)    muflon 

 
5. Egy M=1:25000 méretarányú térképen 12,0 cm hány kilométer a valóságban? 

a)    12 km 
b)    8 km 
c)    3 km 

 
6. A Természetjáró Minősítésben hány pont kell az érdemes természetjáró cím eléréséhez? 

a)    2000 pont 
b)   4000 pont 
c)    6000 pont 

 
7. II. András feleségei közül kit temettek el a pilisszentkereszti Cisztercita apátságban? 

a)   Jolán 
b)   Gertrúd 
c)   Izabella 

 
8. Térképészetben és a földrajzban hány északi irányt ismerünk? 

a)    egy 
b)   kettő 
c)    három 

 
9. A felsorolt gombák közül melyik nem mérgező? 

a)    sárga kénvirággomba 
b)    vörhenyes őzlábgomba 
c)    lila pereszke 

 
10. A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra körülbelül hány kilométer hosszú? 

a)    542,3 km 
b)    555,8 km 
c)    538,5 km 



 
 
 
 

11. Milyen színnel van jelölve a mai térképeken a jelzett turistaút? 
a)   kék 
b)  mindegyik a saját színével 
c)   piros 

 
12. A felsorolt hegységek közül melyik vulkanikus eredetű? 

a)   Budai-hegység 
b)   Visegrádi-hegység 
c)    Vértes-hegység 

 
13. Melyik a gyógynövény a felsoroltak közül? 

a)   konkoly 
b)   fekete nadálytő 
c)    zöld muhar 

 
+1  A kullancs egyedek egy szívás során testsúlyuk hányszorosát tudják a potrohukba felszívni? 
a)   ötszázszorosát 
b)   hétszázszorosát 
c)   háromszázszorosát 

 
 

 
 
 
 



 
MOCCANJ! Gyalogos túraverseny 
 

        SZELLEMI TOTÓ MAGYAR KÖNNYŰZENE 
 

JAVÍTÓ PÉLDÁNY 
 
 
A helyes válasz vastagon kiemelve! 
 
Pontozás: Minden jó válasz 1-1 pont, így maximum 14 pont érhető el. 
 
 

1. Melyik énekes slágere a Jég dupla Whiskyvel? 
a)    Zoráné 
b)    Charlie-é 
c)    Zámbó Jimmyé 

 
2. Ki volt a Venus együttes énekesnője? 

a)    Varga Zsuzsa 
b)    Betty Love 
c)    Kósa Ivett 

 
3. Melyik városban indult a Zanzibar együttes karrierje? 

a)   Kalocsán 
b)   Cegléden 
c)   Szolnokon 

 
4. Milyen stílus első hazai képviselője a Ladánybenye 27 nevű zenekar? 

a)    a hiphopé 
b)    a rapé 
c)    a reggae-é 

 
5. Melyik együttes tagja járja egymagában az utcát furcsa hangulatban? 

a)    Omega együttes 
b)    Metro együttes 
c)    Illés együttes 

 
6. Ki nem tartozott a Neoton Familia alapító tagjai közé? 

a)   Pásztor László 
b)  Kertész Gábor 
c)   Balázs Fecó 

 
7. Ki volt a NOX együttes frontasszonya? 

a)   Németh Juci 
b)   Péter Szabó Szilvia 
c)   Hodosi Enikő 

 
8. Melyik zenekar ajánlja a Mennyország Tourist utazási irodát utazáshoz? 

a)    Rózsaszín Pittbul 
b)   Vágtázó Halottkémek 
c)    Tankcsapda 

 
9. Ki énekelte a Ballag a katona című slágert? 

a)    Szikora Róbert 
b)    Máté Péter 
c)    Demjén Ferenc 

 
10. Melyik énekest nyűgözte le a kislány a zongorajátékával? 

a)    Korda Györgyöt 
b)    Szécsi Pált 
c)    Koós Jánost 



 
 
 
 

11. Ki osztotta be a napot a klasszikus háromszor nyolc órás életciklusra? 
a)   Kóbor János 
b)  Nagy Feró 
c)   Deák Bill Gyula 

 
12. Melyik popdíva várta dalában epedezve a Kis herceget? 

a)   Kovács Kati 
b)   Zalatnai Sarolta 
c)   Koncz Zsuzsa 

 
13. Melyik együttes legismertebb számában szerepel a kis kék elefánt? 

a)   Beatrice 
b)  Omega 
c)   Skorpio 

 
+1  Milyen zenei stílus illusztris hazai képviselője Majka? 

a)   hiphopé 
b)   technoé 
c)   rapé 
 

 
 
 
 



 
MOCCANJ! Gyalogos túraverseny 
 

        SZELLEMI TOTÓ ÁLLATOKRÓL 
 

JAVÍTÓ PÉLDÁNY 
 
 
A helyes válasz vastagon kiemelve! 
 
Pontozás: Minden jó válasz 1-1 pont, így maximum 14 pont érhető el. 
 
 

1. Hány alkalommal választották az év madarának a búbos bankát? 
a)    egyszer 
b)    kétszer 
c)    háromszor 

 
2. Melyik állat kevésbé ismert neve a szkunk? 

a)    a bűzösborzé 
b)    a vidráé 
c)    a szifakamakié 

 
3. Az alábbiak közül melyik állat hímjét nem hívják baknak? 

a)   a sertésnek 
b)   a nyúlnak 
c)   a kecskének 

 
4. Melyik állat Berg Judit mesehőse, Rumini? 

a)    egér 
b)    macska 
c)    teknős 

 
5. Hogyan nevezik a kutya lábszárán lévő, különálló karmot? 

a)    sarkantyúkarom 
b)    macskakarom 
c)    farkaskarom 

 
6. Milyen állattal kerül szembe, aki lummával találkozik? 

a)    emlőssel 
b)   madárral 
c)    hüllővel 

 
7. Melyik hazánk legnagyobb termetű röpképes madara? 

a)   a túzok 
b)   a gólya 
c)   a fácán 

 
8. Melyik a Budai-hegység gazdag madárvilágának színes tollú tagja (főleg a FEKETE HEGYEN)? 

a)    a rozsdafarkú 
b)   a szalakóta 
c)    a szarka 

 
9. Melyik a Budai-hegységben élő mediterrán jellegű hüllő? 

a)    zöld gyík 
b)    lábatlan kuszma 
c)    haragos sikló 

 
10. Hogy hívják a 4 és 12 hónapos kor közötti sertést? 

a)    ünő 
b)    üsző 
c)    süldő 



 
 
 
 

11. Nagy hidegben hazánkba csapatosan érkező madár? 
a)   a süvöltő 
b)  a csonttollú 
c)   a léprigó 

 
12. Melyik állat Fekete István Lutra című regényének a címszereplője? 

a)   gólya 
b)   puli 
c)    vidra 

 
13. Hol található a Kutyavár, amelyet a legenda szerint Mátyás király építtetett vadászkutyáinak? 

a)   Érden 
b)   Vácon 
c)    Abán 

 
+1  Melyik halfaj egyik kevésbé ismert neve a ragadozó őn? 

a)   a baliné 
b)   az ezüstkárászé 
c)    a cápamárnáé 
 

 
 
 
 


