
Érdekességek totója megfejtés 

 

1. 2020 szökőév lesz. 2016. februári Hónap ajánlatában érdekes dolgokat 

olvashatsz a szökőnapról. Mikor fogadta el a Gergely-naptár használatát 

Magyarország? 

  1589 1588 1587 

 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/februar/946-a-honap-ajanlata-

2016-februar 

 

2. 2015. januári Hónap ajánlatában a jégszobrászatról olvashatsz. Már 

időszámításunk szerint 387-ben is készítettek jégszobrot a folyó jegéből. 

Melyik országban? 

Norvégia Kína Svédország 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/januar/932-a-honap-ajanlata-

2015-januar 

 

3. 2015. szeptemberi Hónap ajánlata a maratoni futásról szól. Pontosan 

mekkora ez a táv? 

41 km 195  42 km 515 m  42 km195 m 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/szeptember/942-a-honap-

ajanlata-2015-szeptember 

 

4. 2015. áprilisi Hónap ajánlatában a húsvéti nyúl történetéről olvashattok. 

Franciaországban és Belgiumban nem a nyuszi hozza a tojást. Honnan 

kerülnek a gyerekekhez a tojások? 

 káposzták között terem  a harangok pottyantják őket  gyöngytyúkok 

tojják 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/aprilis/935-a-honap-

ajanlata-2015-aprilis 

5. 2013. augusztusi Hónap ajánlata a repülés történetébe enged bepillantást. 

1783. november 21-én az első hivatalos, embert szállító 

hőlégballonos utazás mennyi ideig tartott? 

 

25 perc  12 perc  31 perc 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/augusztus/915-a-honap-

ajanlata-2013-augusztus 
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6. 2014. szeptemberében a Hónap ajánlata a tanulásról szól. Mi volt a neve az 

elemi iskolának az ókori  Rómában? 

 lupus  ludlum ludus  

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/szeptember/928-a-honap-

ajanlata-2014-szeptember 

7. 2015. novemberi Hónap ajánlata az autóversenyzésről szól. Mikor 

rendezték az első autóverseny nagydíjat? 

 

1896 1906 1926 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/november/943-a-honap-

ajanlata-2015-november 

 

8. 2016. májusi Hónap ajánlatában az olimpiákról is olvashatsz. Az első újkori 

olimpiát 1896-ban rendezték. Ezen a versenyen hét magyar sportoló vett 

részt. Egyikük két versenyszámban is aranyérmet szerzett. Mi a neve ennek 

a sportolónak?  

Hajós Alfréd  Gerevich Aladár Kárpáti Rudolf 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/majus/949-a-honap-ajanlata-2016-

majus 

9. Évszázadok óta kísérleteznek a fekete tulipán létrehozásával, amely 

Alexander Dumas romantikus kalandregénye által lett világhírű. Eddig 

még nem sikerült előállítani ezt a különleges fajtát, de egészen sötétlila 

egyedeket már igen. Mi a neve ennek a tulipánfajtának? A hónap ajánlata 

2019. március menüben találjátok meg a választ. 

  Az éjfél hercegnője  Az éjszaka sötétsége Az éjszaka királynője 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/marcius/1388-a-honap-ajanlata-

2019-marcius 

10. A Jupiter legismertebb alakzata a Nagy Vörös Folt. Mi ez az alakzat? A 

hónap ajánlata 2013. április menü segít megtalálni a választ. 

vulkáni kráter tomboló vihar hegyek láncolata 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/aprilis/48-gyermekkonyvtar/a-

honap-ajanlata/911-a-honap-ajanlata-2013-aprilis 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/szeptember/928-a-honap-ajanlata-2014-szeptember
http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/szeptember/928-a-honap-ajanlata-2014-szeptember
http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/november/943-a-honap-ajanlata-2015-november
http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/november/943-a-honap-ajanlata-2015-november
http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/majus/949-a-honap-ajanlata-2016-majus
http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/majus/949-a-honap-ajanlata-2016-majus
http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/marcius/1388-a-honap-ajanlata-2019-marcius
http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/marcius/1388-a-honap-ajanlata-2019-marcius
http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/aprilis/48-gyermekkonyvtar/a-honap-ajanlata/911-a-honap-ajanlata-2013-aprilis
http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/aprilis/48-gyermekkonyvtar/a-honap-ajanlata/911-a-honap-ajanlata-2013-aprilis


11. A műanyag zacskók nagyon veszélyes hulladékká válnak. Több módon is 

károsíthatják Földünket. Például a tengeri állatok nagyon gyakran 

megeszik. Mivel tévesztik össze a zacskókat az állatok? Megtudhatjátok a 

hónap ajánlata 2018. július menüben. 

medúzával  hínárral rájával 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/julius/1223-a-honap-ajanlata-2018-

julius  

12. A görögdinnye kedvelt nyári csemege. Honnan származik ez a zamatos 

zöldség? Megtudhatjátok a hónap ajánlata 2018. augusztus pontból. 

Görögországból  Kalahári sivatagból  Egyiptomból 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/augusztus/1265-a-

honap-ajanlata-2018-augusztus 

13. A farsangi időszak a bálok ideje. Mire használták a táncrendet a bálozók? 

Segít a hónap ajánlata 2019. február menü! 

 

A lányok ebbe jegyezték fel, hogy milyen tánclépéseket tanultak. 

A lányok ebbe jegyezték fel, hogy milyen bálok lesznek a szezonban. 

A lányok ebbe jegyezték fel, hogy melyik táncot kivel fogják táncolni. 

 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/februar/1363-a-

honap-ajanlata-2019-februar 

 

14. 2018 a családok éve volt. Az ősök illetve utódok közötti kapcsolatokat 

milyen ábrán szokták szemléltetni? Megtudhatjátok a hónap ajánlata 2018. 

október menüben. 

családbokor  családfa családlugas 

 

http://hgyvk.hu/index.php/a-honap-ajanlata/oktober/1302-a-honap-ajanlata-2018-oktober 

 

Totó linkje: 

https://goo.gl/forms/Xgxr8cFAhwatq9bk1 
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