
TÖRD A FEJED! 
érdekességek a körülöttünk létező világból 

 
1. Mi a meteorit? 

a) A világűrből a Földre kerülő kőzetdarab. 
b) Egy békaféle 
c) Egy csillag 

 
2. Mit jelez a fényév fogalom? 

a) időt 
b) távolságot 
c) az egy év alatt egy főre jutó zseblámpák számát 

 
3. Van-e Lucifer nevű bolygó? 

a) Igen 
b) Nincs 
c) Ma nincs, de volt 

 
4. A bolygók közül melyik kering legközelebb a Naphoz? 

a) A Föld 
b) A Merkúr 
c) A Jupiter 

 
5. Hogyan nevezzük a látóhatárt közhasználatú idegen szóval? 

a) Horizont 
b) Ellipszis 
c) Hologram 

 
6. Milyen hosszú az Egyenlítő? 

a) 4000 km 
b) 40 000 km 
c) 400 000 km 

 
7. Milyen néven ismerjük mi az egyiptomiak szentnek tartott bogarát, a szkarabeuszt? 

a)  Hőscincér 
b) cserebogár 
c)  ganajtúró 
 

8. Melyik a legnagyobb emberszabású majom? 
a)  csimpánz 
b) gorilla 
c)  Csita 
 

9. Melyik a legmérgesebb gombafajta? 
a)  gyilkos galóca 
b)  erdei csiperke 
c)  sampinyon 
 

10. Melyik a legnagyobb európai édesvízi hal? 
a) keszeg 
b)  fehér cápa 
c)  harcsa 

 
11. Hány karja van egy polipnak? 

a)   2 
b)   8 
c)  15 

 
12. Melyik a Magyarországon található legnagyobb bogár? 

a)  szarvasbogár 
b)  burgonyabogár 
c)  májusi cserebogár 



 
13. A virágok melyik csoportjába tartozik a tiszavirág? 

a)  boglárkaféle 
b)  nem virág, hanem rovar 
c)  egy rózsa fajta 

 
14. Milyen súlyú lehet a bálna? 

a)  Elérheti az 1000 kg-ot 
b)  Elérheti az 50 000 kg-ot 
c)  Elérheti a 100 000 kg-ot 

 
15. Milyen állatfajtához tartozik a vámpír? 

a)  gyümölcsevő denevér 
b)  erdélyi szúnyogfajta 
c)  ilyen állat nincs 

 
16. Milyen gyakran pislogunk? 

a)  kb. 5 másodpercenként 
b)  kb. 2 másodpercenként  
c) kb. 10 másodpercenként 

 

17. Miért repülnek a ludak   V   alakban? 
a)  Mert így szép! 
b)  Hogy csökkenjen a légellenállás 
c) Mert ezt a betűt ismerik 

 
18. Melyik a Föld legkártékonyabb rovara? 

a)  burgonyabogár 
b)  cserebogár 
c)  sivatagi sáska 

 
19. Melyik a legelterjedtebb fertőző betegség? 

a)  a nátha 
b)  az AIDS 
c)  a kolera 

 
20. A madarak melyik csoportja látja a kék színt? 

a)  a baglyok 
b)  az énekesmadarak 
c)  a récefélék 

 
21. Hány méter magas a Föld legnagyobb fája? 

a)  91 méter 
b)  53 méter 
c)  121 méter 

 
22. Hány cm vastag a víziló bőre? 

a)  2 cm 
b)  4,5 cm 
c)  6,5 cm 

 
23. Mi a Tyrranosaurus Rex legközelebbi ma is élő rokona? 

a)  a csirke 
b)  barna rétihéja 
c) széncinege 

 
24. Melyik állat bírja ki legtovább víz nélkül? 

a)  teve 
b)  patkány 
c)  sarki róka 


