
 

Olasz kulturális vetélkedő 2012 II. forduló 
 

 
Jó szórakozást! Buon divertimento! 

 
 
 

1. feladat 

 
1. A babonás olaszok szerint melyik nap hoz szerencsétlenséget? 
a)  péntek 17 
b) péntek 13 

c) kedd 17 
d) kedd 13 
 
2. Hány Oscart nyert Federico Fellini életében? 
a) egyet sem 

b) egyet 
c) hármat 
d)   ötöt 
 
3. Melyik város a mozzarella „atyja”? 

a) Viareggio 
b) Parma 
c) Caserta 

d) Corleone 
 

 
 

 
 
 
 
4. Melyik a legkisebb tartomány? 
a) Emilia-Romagna 

b) Campania 
c) Valle d´Aosta 

d) Sicilia 
 
5. Melyik tartományban található a Colosseum? 

a) Basilicata 
b) Abruzzo 

 

 



c) Lazio 
d) Molise 
 
 

 
 
 

6. Hol látható a Galleria degli Uffizi?  
a) Milano 
b) Torino 
c) Padova 
d) Firenze 

 
7. Milyen tészta nem létezik? 
a) Farfalle   
b) Tagliatelle   
c) Gnocchi   

d) Chiavi 
 
 

 
 
 
8. Mi az a caffé macchiato? 
a) kávé sok tejjel   
b) tej kávéval   

c) kávé kevés tejjel 
 
9. Ki írta „A rózsa nevét”? 

a) Umberto Tomba 
b) Umberto Eco 

c) Italo Calvino 
d) Francesco Petrarca 
 



10.  Milyen Nobel-díjat kapott Dario Fo? 
a) kémiai 
b) fizikai 
c) orvosi 

d) irodalmi 

 
11.  Melyik a legkedveltebb sportág Olaszországban? 
a) Foci 
b) Röplabda 

c) Vízilabda 
d) Kosárlabda 
 
12.  Hol van a Juventus székhelye? 
a) Milánó 

b) Nápoly 
c) Torinó 
d) Róma 
 
13.  Kit támogattak a guelfek? 

a) pápát 
b) császárt 
c) római királyokat 
d) francia forradalmat 
 

14.  Kiről szól a Fratello Sole, Sorella Luna (Napfivér, Holdnővér) c. film? 
a) Szent Benedekről 
b) Assisi Szent Ferencről 

c) II. János Pálról 
d) XVI. Benedekről 

 
 

 
 
 

15.  Mi van a cappuccinoban? 
a) víz és kávé 
b) kávé és tejhab 

c) tej és kakaó 
d) kakaó és kávé 
 



16.     Mely hegylánc vonul végig az Itáliai-félszigeten? 
a) Pireneusok 
b) Appenninek 
c) Alpok 

d) Dolomitok 

 
17.     Az Isteni színjáték szól: 
a) a színművészetről 
b) három földönkívüliről 

c) az állatok birodalmáról 
d) „három földöntúli birodalomról” 
 
18.     Mely ország oldalán vett részt a második világháborúban? 
a) Németország 

b) Anglia 
c) Oroszország 
d) Amerika 
 
19.     Ki volt Luigi Pirandello? 

a) szicíliai komédiaíró 
b) lombárd költő 
c) toszkán festő 
d) velencei regényíró 
 

20.     Mikor került ki forgalomból az olasz líra? 
a) 2002. febr. 1. 
b) 2002. márc.1. 

c) 2002. febr. 15. 
d) 2002. jan. 20. 

 
 

 
 
 
21.     Melyik templom ékessége Giotto 28 képből álló freskósorozata? 
a) Szent Márk Bazilika Velence 
b) Szent Ferenc Bazilika Assisi 

c) Szent Antal Bazilika Padova 
d) Lateráni Bazilika Róma 
 
22.     Ki énekli a „L´italiano” (Lasciatemi cantare…) c. slágert? 
a) Bobby Solo 

b) Domenico Modugno 
c) Al Bano 
d) Toto Cotugno 
 
23.     Mi a Bianca név jelentése? 

a) gyöngy 



b) fehér 
c) gömb 
d) üres 
 

24.     Melyik nem férfinév? 

a) Simone 
b) Luca 
c) Andrea 
d) Adele 

 
25.     Mi a pápai hármas korona neve? 
a) tiara 
b) tirana 
c) diadém 

d) fejdísz 
 
26.     Mivel közlekednek a velenceiek? 
a)  bárka 
b)  kenu 

c)  ladik 
d)  gondola 
 
 

 
 
 
 

27.  Mit takar a ciabatta elnevezés? 
a)  kenyér 
b)  bakancs 
c)  tölthető négyszög alakú péksütemény 
 

28.  Melyik kifejezés takarja a keksz szót? 
a) bruschetta 
b) biscotti 
c) focaccia 
 

29.   Mi az a pecorino? 
a) zöldség 
b) hús 
c) sajt 
d) édesség 



 
30. Kik éneklik a „Mamma Maria” c. dalt? 

a) Adriano Celentano 
b) Ricchi e poveri 

c) Eros Ramazzotti 
d) Andrea Bocelli 

 
 

 
31.  Mit jelent a „Felicitá” c. dal címe magyarul? 

a) vidámság 
b) fény 
c) boldogság 
d) szerelem 

32.  Ki volt Enrico Caruso? 
a) festő 
b) szobrász 

c) színész 
d) operaénekes 

32 pont 
 
 
 
 
2.feladat 

Melyik kép melyik várost ábrázolja? Írd be a betűt! 9 pont 

a) Roma 

b) Napoli 

c) Genova 

d) Campobasso 

e) Milano 

f) Bari 

g) Palermo 

h) Cagliari 

i) Firenze 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

         

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

                            
 
 
 
 
 
 
3.feladat 
Ki kicsoda? Nevezd meg! 10 Pont 
 
 
 

.    2.            3.            4.  
 

 

5.      6.            7.               8.  
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9.      10.  
 
 
 

 
1. Ő komponálta a Don Carlos és az Aida c. operákat. 

2. Ő festette a Vatikánban a Sixtusi Kápolna freskóit. 

3. A Bolognai Egyetem professzora, A rózsa neve c. könyv írója. 

4. A Nessun dorma c. zenemű világhírű előadója, az egyik legnagyobb tenor. 

5. Híres felfedező és hajós, egyik kontinensünk névadója. 

6. A leghíresebb olasz színésznők egyike, A római lány c. filmben nyújtott 

alakításáért Oscart kapott. 

7. Az Ezrek csapatát vezette, célja Itália egyesítése volt. 

8. Az első távírórendszer tervezője, a rádió atyja. 

9. Ő festette Assisi városában a Szent Ferenc Bazilika csodálatos freskóit. 

10. Híres olasz divattervező, az ő nevéhez fűződik az Emporio üzletlánc. 

 
1. 

2. 

3.  

4. 

5.  

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

Összesen 50 pont 
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