Kvíz megoldások 2021.05.11.
Nagy Lajos játékostársunk, a KRK csapat tagjának összeállítása
Perkovátz Tamás közreműködésével
Csapat neve: ………………………………………………………
Három a magyar igazság!
„Háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi vissza”

1. Mit jelent magyarul Omne trium perfectum latin mondás, amiből feltehetően ered a
XIX. században kiforrott Három a magyar igazság közmondásunk?
az a teljes ami három
2. Kinek a művéből való a mottóban szereplő idézet és mi a mű eredeti címe
„Háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi vissza”?
Fazekas Mihály: Eredeti magyar rege négy levonásban
3. Melyik 495 méter magas hegyről nézzünk le Budapestre?

Hármashatár-hegy

4. Mi a címe Berté Henrik romantikus daljátékának (1915, – Édi, Hédi, Médi)?
Három a kislány
5. Melyik magyarországi város címerében látunk három tornyot és öt ormot?
Sopron
6. Mi a három Nagy-Szunda sziget neve?

Szumátra, Borneó, Celebesz

7. Ki írt Három bajtárs (Drei Cameraden) címmel regényt 1937-ben?
8. Melyik három sportágból áll a triatlon?

úszás, futás, kerékpározás

9 . Melyik ország jelképe a 2864 méter magas Triglav (Három fejű)?
10. Ki írta az Alapítvány trilógiát (1942 – 1950)?

Remarque

Szlovénia
Isaac Asimov

11. Melyik két században élt Newton, a mechanika három alaptörvényének atyja?
a XVII. és XVIII. században: 1642 - 1727

12. Melyik három ital keveréke a Perkovátz-Ház koktélja, a MOPSI (Mihály, Ottó,
Pista által Spendírozott Ital)?
gin, rum és narancslikőr (triple sec)
13. Melyik európai sziget zászlója tartalmaz három emberi lábat (önálló parlamenttel
rendelkezik, 576 km2 területű, lakossága kb. 85.000)?
Man-sziget

14. Ki az alkotója az u. n. Hármaskönyvnek (Tripartium, Alsópetény,1504-1514)?
Werbőczy István nádor
15. Kiknek az érdekszövetsége az u. n. első triumvirátus (Kr.e. 60 – 53)?
Crassus, Julius Caesar, Pompeius
16. Melyik Körös ered a három közül Körösfőn: a Sebes-, a Fehér- vagy a Fekete-?
Sebes-Körös
17. Hogy hívjuk a perm és a jura időszak közötti korszakot
triász
(251 – 201 millió évvel ezelőtt)?
18. Mennyi harmadik gyök 343 (3√343 )?
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19. Hogy hívják a három ókori út kereszteződésében a XVII. században épült
világhírű barokk szökőkutat Rómában (Niccolo Salvi)?
Trévi-kút
20. Mi Ludwig van Beethoven 3. szimfóniájának közismert elnevezése?
21. Mi történik Jézussal a keresztút 3. stációjánál?

Eroica

előszőr esik el a kereszttel

22. Mi a címe Munkácsy Mihály a Krisztus-trilógiáját alkotó három képének?
Ecce Homo, Jézus Pilátus előtt, Golgota
23. Mit vittek Jézusnak ajándékba a napkeleti bölcsek, a háromkirályok?
arany, mirha, tömjén (Gáspár, Menyhért, Boldizsár)
24. Mi Tamási Áron Ábel-trilógiája három könyvének címe?
Ábel a rengetegben, Ábel az országban, Ábel Amerikában
25. Melyik város a „három folyó városa” a Duna, az Inn és az Ilz találkozásánál?
Passau
26. Milyen színű a hármas szám a ruletten?

piros

27. Kinek a verses meséje nyomán született 1972-ben A három nyúl c. rajzfilm?
Zelk Zoltán

28. Kinek a műve az Erdély trilógia (Tündérkert, A nagy fejedelem, A nap árnyéka)?
Móricz Zsigmond
29. Ki rendezte a Harmadik típusú találkozások című filmet (1977)?Steven Spielberg
30. Melyik sportágban háromszor húsz perc a tiszta játékidő,
köztük pedig tíz perc a pihenőidő?
31. Ki a három fagyosszent?

jégkorong

Szervác, Pongrác, Bonifác

32. Melyik három magyar mérnök 1885. évi szabadalma
a zárt vasmagú transzformátor (A világon elsőként a Ganz gyár gyártotta)?
Déri Miksa, Bláthy Oszkár Titusz, Zipernowsky Károly
33. Még egy európai sziget zászlaja, ami most három lábú gyönyörű termékeny nőt
ábrázol. Nevét az ókori görögök adták a szigetet uraló három hegyfokról:
Trinacria (latinul: Triquetra). Melyik ez a sziget, melynek területe 25.700 km2,
lakossága pedig mintegy 5 millió?
Szicilia

34. Melyik az a két európai állam, melynek három hivatalos nyelve van (Nem Svájc,
mert annak 4 a hivatalos nyelve!)?
Belgium (flamand, francia, német)
Luxemburg (Luxemburgi, francia, német)
35. Melyik tér a középkori Sopron azon központja, ahonnan három irányba, Bécs,
Pozsony és Balf, (ill. Győr irányába) is indulnak utak?
Sas tér
36. Ki írta A harmadik lány és a Három vak egér című izgalmas regényt?
Agatha Christie
37. Melyik a periodikus rendszer harmadik eleme, a legkisebb rendszámú alkáli fém?
lítium
38. Három nem egy egyenesen lévő pont meghatározhat egy síkot (1), meghatározhat
egy háromszöget (2), sőt, egy harmadik síkidomot (3) is:
melyik ez a harmadik síkidom???
a kör
39. 1979-ben a szilveszteri kabaré fénypontja volt a „Három nővér” paródia. Melyik
3 színész alakította a nővéreket (Koloszár Miklós barátunk 04. 22-i kérdése)?
Márkus László, Haumann Péter, Körmendi János

40. Ki a vers írója? Petőfi Sándor
HÁROM FIÚ
Szólt az édesapa legelső fiához,
Amint ez paripát nyergel és kantároz:
"Csapd vissza, fiam, a gyepre paripádat,
Ne űlj rá; ne hagyd itt szegény vén apádat!"
De felelt a fiú: "apám, el kell mennem,
Háború zajában hírt-nevet szereznem!"
S fölugrott a lóra, kengyelben két lába,
Sebes vágtatva ment háború zajába.
Hazajött a ló, de bezzeg üres nyerge,
Ott áll a kapunál kapálva, nyerítve.
Hova lett gazdája? ellenség leszúrta,
Fejét lenyiszálta és karóra húzta. Szólt az édesapa középső fiához,
Amint ez paripát nyergel és kantároz:
"Csapd vissza, fiam, a gyepre paripádat,
Ne űlj rá: ne hagyd itt szegény vén apádat!"
De felelt a fiú: "apám, el kell mennem,
Minden úton-módon kincseket szereznem!"
S fölugrott a lóra, kengyelben két lába,
Sebes vágtatva ment erdők vadonába.
Hazajött a ló, de bezzeg üres nyerge,
Ott áll a kapunál kapálva, nyerítve.
Hova lett gazdája? rabla, fosztogata,
A nemes vármegye végre megsokalta.
Egyszer borozgatott fényes jókedvébe',
Elfogták, s bevitték tömlöc-sötétségbe.
Nedves tömlöc-falról sok víz csorga rája,
Kivitték száradni az akasztófára. Szólt az édesapa legkisebb fiához:
"Eredj fiam, te is, nyergelj és kantározz;
Szerezz hírt és kincset, kövesd két bátyádat,
Menj te is, menj, hagyd el szegény vén apádat!"
De felelt a fiú: "apám, én nem megyek,
Hírvágy, kincsvágy soha nem bántott engemet.
Gondolatom sem száll falu határán túl;
Ásó-kapa választ el minket egymástul."
Állott is szavának, szent volt fogadása.
Nem lett híre, kincse, de lett boldogsága,
S apjával fogadta őt be egy sírverem,
Rajta zöld pázsit és tarka virág terem.

