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KERESD SANYIT! –  TOTÓ 
1. Milyen földtani tárgyakat mutat be a Titkok a föld alatt című kiállítás? 

 

 

 

2. Éltek-e hazánk területén dinoszauruszok? 

 

 

 

3. Milyen cápát látunk a kiállításban? 

 

 

 

4. Mikor éltek a gyapjas mamutok? 

 

 

 

5. Mekkorára nőhet a viza? 

 

 

A. Igen. Ezekről készült szobrokat látunk az Eltűnt világok c. kiállításban. 

B. Nem, soha nem éltek. 

C. Éltek, de egyáltalán nem tudjuk hogyan nézhettek ki. 

A. Preparált ma is élő fehér cápát. 

B. Hazánk területén egykor élt óriás őscápát. 

C. Egy képzeletbeli cápa felnagyított szobrát. 

A. Hazánk területén egyáltalán nem éltek, csak Ázsia északi részén, a mai Szibéria 

területén. 

B. A Jégkorban éltek, kb. 1,5 millió évvel ezelőtt haltak ki. 

C. A Jégkorban éltek, és kb. 10 000 évvel ezelőtt haltak ki. 

A. A kiállításon egy átlagos méretű vizát látunk. 

B. A viza valójában sokkal nagyobbra nő, de itt csak ekkora fért el. 

C. A viza kb. 1 méteres hal, de itt felnagyítottuk, hogy jobban meg lehessen figyelni. 

A. Ásványokat, kőzeteket, drágaköveket és meteoritokat.  

B. Ásványokat és néhány meteoritot.  

C. Ásványokat és ásatásokról előkerült kihalt állatok csontjait. 



6. Mit láthatunk a nagy életképben az üveg mögött? 

 

 

 

 

7. Élnek-e állatok a talajban? 

 

 

 

 

8. Létezik-e akkor a darázspók, mint amilyet a kiállításban látunk? 

 

 

 

 

 

9. Melyik hazánk legnagyobb testű madara? 

 

 

 

 

 

A. A Kárpát-medence változatos élővilágát, különböző évszakokban. 

B. Európa változatos élővilágát, de az itt bemutatott állatok közül sok nem él 

hazánkban. 

C. Egy hazai tölgyerdő élővilágát. 

A. Igen, a trópusi esőerdőkben él. 

B. Nem, ekkor a pók nem élt sem a régi időkben, sem ma. A kiállításon egy felnagyított 

darázspók-szobrot látunk. 

C. A földtörténeti középkorban, sok millió évvel ezelőtt éltek ekkora pókok, 

de mára már kihaltak. 

A. A túzok a legnagyobb madarunk, amelyik nagy súlya miatt nem tud repülni. 

B. A túzok a legnagyobb testű madarunk. Időnként nagy távolságokra is repülhet. 

C. A legnagyobb testű madarunk a közismert fehér gólya. 

A. A fény hiánya miatt nagyon kevés féle állat él a talajban. 

B. Általában ritkán találkozunk velük, de nagyon sokféle állat él a talajban. 

C. Állandóan egy sem él, de vannak olyan állatok, amelyek életük során sok időt 

töltenek a talajban. 

Elér t  ponts zám: ……………………….  


