Tájékozottsági és műveltségi teszt fölvételizők számára

1) A Psycho, a Madarak, a Szédülés, a Marnie című filmek rendezője:
a) Alfred Hitchcock
b) Jean-Luc Godard
c) Steve McQueen
d) Steven Seagal
e) Roman Polanski

2) A Lohengrin:
a) Wagner
b) Haydn
c) Mozart
d) Bizet
e) Puccini operája

3) A hetéra:
a) könnyű erkölcsű nő, kéjhölgy
b) félekmény, zsíros sajt
c) a végzet asszonya
d) sorsistennő, az egyik Párka
e) aggszűz

4) A Zabhegyező című regény szerzője:
a) Jerome David Salinger
b) Kaffka Margit
c) Franz Kafka
d) Julio Cortázar
e) Umberto Eco

5) Ki az a Nobel-díjas író, aki 2015-ben hunyt el?
a) Alice Munro
b) Esterházy Péter
c) Kertész Imre
d) Pablo Neruda
e) Günter Grass

6) Melyik országban található Ungvár?
a) Magyarországon
b) Oroszországban
c) Szerbiában
d) Szlovákiában
e) Ukrajnában

7) Melyik együttes énekel a legendás gyöngyhajú lányról?
a) a Pink Floyd
b) Zorán
c) a Beatles
d) a Nirvana
e) az Omega

8) Kinek az esetét dolgozza föl Laura Poitras Citizenfour című, 2014-ben Oscar-díjjal
jutalmazott dokumentumfilmje?
a) Julian Assange-ét
b) Frei Tamásét
c) Gyurcsány Ferencét
d) Osama bin Ladenét
e) Edward Snowdenét

9) Ki jut eszébe a Csipkerózsika című meséről?
a) La Fontaine
b) a Grimm testvérek, Perrault, és Giambattista Basile
c) Benedek Elek
d) Felix Salten
e) Hans Christian Andersen

10) Aki androgün jelenség, az/annak:
a) valamilyen finom csemegét fogyaszt
b) férfi és női tulajdonságai is vannak
e) alkoholista
d) önfeledten napozik
e) transzcendens lény, a szellemvilágból érkezik

11) Az alábbi festők közül kinek fontos motívum a Coca-Cola?
a) Jasper Johns-nak
b) Andy Warholnak
c) Amedeo Modiglianinak
d) Salvador Dalínak
e) Jackson Pollocknak

12) Mi a flambírozás?
a) sajtreszelés
b) konyhai eljárás, melynek során ételek ízesítéséhez alkoholt égetünk
c) a saláták tudatos mellőzése az étrendből
d) a káros szenvedélyektől való céltudatos tartózkodás
e) fellebbezés

13) Melyik periodikum vajdasági?
a) Demokrata
b) HVG
c) Jelenkor
d) Tiszatáj
e) Tanulmányok

14) Ki volt az az amerikai elnök, akit a Happy Birthday, Mr President című dallal köszöntött
föl Marilyn Monroe 1962 májusában?
a) Barack Obama
b) Ronald Reagan
c) Richard Nixon
d) Lyndon B. Johnson
e) John F. Kennedy

15) Mit jelent a VMTDK rövidítés?
a) Vizuális Médiumok Tudományos Diakron Műhelye
b) Vatikáni Műkincsek Tudományos Didaktikus Kuratóriuma
c) Vármegyék Történelmi Demokratikus Koalíciója
d) a rövidítésnek nincs jelentése
e) Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

16) Mi a router elsődleges feladata az otthonainkban?
a) minőségi hang és zene biztosítása
b) dokumentumok tárolása
c) a telefonálást teszi lehetővé
d) a számítógép RAM memóriáját bővíti
e) internetszolgáltatás

17) Mit jelöl az ingyenes WiFi felirat?

a) számítógépek ingyenes használatát
b) ingyen használható internetet
c) levelezőprogramok ingyenes használatát
d) videómegosztó portálok ingyenes használatát
e) online zenehallgatási lehetőségeket

18) Mit jelnent az 5.1-es hang?
a) stereo hangot
b) térhatású hangot
c) online rádióállomást
d) hang továbbítását internet segítségével
e) mozgókép és hang együttesét

19) Meddig tart egy egészséges ember vérzési ideje?
a) kevesebb, mint egy percig
b) 1-3 percig
c) 3-6 percig
d) 15 percig
e) fél percig

20) Minek a rövidítése a GMO?
a) genetikailag mutált szervezet
b) genetikailag módosított szervezet
c) genetikailag másolt szervezet
d) genetikai térkép latin neve
e) a globális felmelegedés mértékegysége

21) Mely esetben kell védeni bőrünket? Ha az UV sugárzás
a) 1 alatti
b) 2 alatti
c) 6 feletti
d) ha süt a nap
e) ha kevés felhő van az égen

22) Mi a kalciferol?
a) A-vitamin
b) B-vitamin
c) D-vitamin
d) magzatvédő vitamin
e) vastabletta

23) Hogyan nevezzük azt a kapcsolatot, amely a vacsorázók és a hangyák közt alakul ki?
a) kompetíció
b) szimbiózis
c) asztalközösség
d) parazitizmus
e) predátorság

24) Mi az év emlőse Magyarországon?
a) a sün
b) a hód
c) az ürge
d) a pele

KULCS

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

21) c
22) c
23) c
24) c

