Tájékozottsági és műveltségi teszt fölvételizők számára

1) A Mephisto című Oscar-díjas film rendezője:
a) Alfred Hitchcock
b) Emir Kusturica
c) Steve McQueen
d) Steven Seagal
e) Szabó István

2) A kékszakállú herceg 4. kedvese:
a) Carmen
b) Madame Chauchat
c) Édes Anna
d) Kelemen Anna
e) Judit

3) A tantaluszi kín:
a) erős viszketés
b) színlelt ágyéktáji fájdalom, bokszolókra jellemző
c) boldogsággal vegyülő kín
d) karnyújtásnyira lévő, de elérhetetlen dolgok iránt érzett gyötrő vágy
e) halálsoron sínylődő rabok kétségbeesése

4) A Doktor Faustus című regény szerzője:
a) Jerome David Salinger
b) Márai Sándor
c) Franz Kafka
d) Julio Cortázar
e) Thomas Mann

5) A legutóbbi Oscar-gála legjobb idegen nyelvű film kategóriájában egy magyar filmért is
izgulhattunk. A címe:
a) Mindenki
b) Testről és lélekről
c) Saul fia
d) Sose halunk meg
e) A kötél

6) Melyik ország fővárosa Reykjavík?
a) Magyarország
b) Oroszország
c) Kína
d) Szíria
e) Izland

7) Melyik együttes jegyzi a Come on Baby Light My Fire című slágert?
a) a Pink Floyd
b) a Doors
c) a Beatles
d) a Queen
e) az Omega

8) A 2018-as téli olimpiai játékokat:
a) Phjongcshangban (Dél-Korea)
b) Madridban (Spanyolország)
c) Phenjanban (Észak-Korea)
d) Davosban (Svájc)
e) Kitzbühelben (Ausztria) rendezték

9) Tutajos
a) Kosztolányi
b) Madách
c) Csáth
d) Fekete István
e) Ottlik regényhőse

10) Mi a pop-art?
a) túlsütött pecsenye
b) a népszerű kultúra elemeit fölhasználó képzőművészeti irányzat
e) pattogatott kukorica pékné módra
d) étteremből készen rendelt halvacsora
e) egy porkohászati acél neve

11) 200 éve született a Tőke szerzője:
a) Sigmund Freud
b) Karl Marx
c) Theodore Roosvelt
d) Mahatma Gandhi
e) Nikola Tesla

12) Mi a szusi?
a) főtt ecetes rizs, amit nagyobbára hallal fogyasztanak
b) a szarvasmarha csíkokra vágott gyomra
c) vesepecsenye; a legdrágább és legértékesebb marhahúsfajta
d) rizspálinka
e) tradicionális japán pengeforma

13) Zrenjanin magyar neve:
a) Zenta
b) Bácskertes
c) Kiskőszeg
d) Csúza
e) Nagybecskerek

14) Aki filantróp, az
a) sohasem használ evőeszközt
b) szereti az embereket, az emberiséget egyáltalán
c) filmkedvelő
d) legalább harmadrészt robot
e) lopáskényszerben megnyilvánuló viselkedészavarban szenved.

15) A 2018-as irodalmi Nobel-díjat:
a) nem osztották ki
b) Kertész Imre
c) Emil Zola
d) Svetislav Basara
e) Dragan Velikić kapta.

16) Minek a rövidítése a Wi-Fi?
a) Wireless Fidelity
b) Windows First
c) Wife Finder
d) Width Free
e) nincs ilyen rövidítés

17) Informatikai fogalomként értve a cookie (süti):
a) a programozók kedvenc édessége
b) segítségével ismerik fel online áruházak, újságok a korábbi vásárlóikat, olvasóikat és
szabják személyre az információt
c) a monitor tudományos neve
d) a monitor fényerejét szabályozó rendszer
e) a számítógép monitorral kapcsolatos alkatrészeinek összessége

18) Válassza ki a kakkuktojást:
a) Opera
b) Microsoft Internet Explorer
c) Mozilla Firefox
d) Netscape Navigator
e) Adobe Photoshop

19) Az idén 48. alkalommal ünnepelte meg a világ a(z)?
a) Föld napját, április 22-én
b) környezetvédelmi világnapot
c) anyák napját
d) Föld napját június 5-én
e) AIDS elleni küzdelem napját
20) Magyarországon az év emlős állata a:
a) földikutya
b) hód
c) kacsacsőrű emlős
d) vakond
e) mogyorós pele

21) Mi utal az életre?
a) a DNS és a fehérje jelenléte
b) cukor jelenléte
c) pentóz cukor jelenléte
d) aszkorbinsav jelenléte
e) a szén 12-es izotópjának jelenléte

22) A Tanítóképző Kar előtti fasort mely faj alkotja?
a) bokrétafa
b) nyugati tuja
c) keleti tuja
d) virágos kőris
e) nyugati ostorfa
23) Mely testrészünkön van holdacska?
a) a fogainkon
b) a körmeinken
c) a hajörvényünkön
d) a szívünk vitorlás billentyűjén
e) a vörös vértesteinken

24) Az ökolábnyom jelzi, hogy életvitelünknek mekkora a területigénye, és mennyire terheli
meg a természeti környezetet. Hazánk lakosainak ökolábnyoma (2016-os felmérés):

a) 9,5 gha (globális földhektár)
b) 0,6 gha
c) 11,0 gha
d) 0,0 gha
e) 2,4 gha

KULCS

1) e
2) e
3) d
4) e
5) b
6) e
7) b
8) a
9) d
10) b
11) b
12) a
13) e
14) b
15) a
16) a
17) b
18) e
19) a
20) a

21) a
22) e
23) b
24) e

