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KVÍZ 

 

A csoport neve:                                                                          

Elért pontszám: 

 

Húzzátok alá a helyes választ! 

1. Mivel foglalkozik a vincellér? 

szőlővel 

eperrel 

almával 

 

2. Melyik mesterség termékei: puttony, kád, hordó? 

bodnár 

bognár 

borbély 

 

3. Kihez fordultak régen, ha új kerék kellett? 

bognár 

ács 

ószeres 

 

4. Agyagból készített használati tárgyakat a... 

bádogos 

szűcs 

gerencsér 

 

5. Ki foglalkozott állatbőrök cserzésével? 

csizmadia 

tímár 

szűcs 

 

6. Ki készítette a bundákat, prémeket? 

szűcs 

bojtár 

varga 
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7. Ereszcsatornákat, tűzhelyeket készített a... 

bádogos 

kovács 

varga 

 

8. A kereskedőt régen úgy hívták: 

juhász 

drótostót 

kalmár 

 

9. Melyik mesterség foglalkozott a disznókkal? 

juhász 

gulyás 

kanász 

 

10. Ki terelgette a marhákat? 

gulyás 

kanász 

juhász 

 

11. Ki foglalkozott a juhokkal? 

kondás 

gulyás 

juhász 

 

12. Ki szőtte a vásznakat? 

tímár 

takács 

varga 

 

13. Milyen ruhadarabot rejt a rokolya elnevezés? 

Finom vászonból készül hosszú, zárt szoknyát 

Bő kabátot, melyet a racka juh bundájából készítettek 

Hímzéssel díszített, felfújt ujjú vászoninget 

 

 

14. Az egyik furcsa nevű népi hangszert szájjal kell megszólaltatni. Melyiket? 

A búgattyút 

A tökmirlingtont 

A tilinkót 
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15. Vannak bizonyos képek, amelyek gyakran megjelennek a népdalokban. Melyek 

ezek? 

Erdő, mező, nap, alma, galamb 

Szél, víz, csillag, ág, virág 

Eső, angyal, szoknya, fű, rózsa 

 

16. Melyik tánctípus a kakukktojás, ha néptáncról beszélünk? 

Kanásztánc 

Körverbunk 

Csárdás 

17. Hogy nevezik a csujjogatást Csíkban? 
táncréjja 

rikoltás 

cifra szó 

 

18. A kenyérsütéshez melyik eszközt használják? 

szakajtó 

bogrács 

metszőolló 

 

19. Hány főszínt használnak a kalocsai hímzéshez? 

egyet, csak fehéret 

tizenkettőt  

hatot két színárnyalatban 

 

20. Mi az, ami lehet ecettel maratott vagy viaszolt technikával készült vagy írott mintás? 

mázas cserépfazék 

hímes tojás 

mángorló 
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