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A Magyar Kultúra Napja 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey 

Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. A nevezetes nap 

alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, 

gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző 

tárgyi és szellemi értékeinket. 

A magyar kultúra napjára összeállított feladatok: 

1. Teszt Kölcsey életéről google űrlapon. 

2. Szókereső – Hungarikumok 

3. Kultúrtörténeti totó 

4. Puzzle – Himnusz kézirata és Kölcsey Ferenc  

5. Kódfejtő 

 

1. Feladat: Google űrlap 

Oldd meg a Kölcsey Ferenc életéről szóló űrlapot. Nyisd meg a linket és küldd vissza az 

űrlapot a küldés gombra kattintással. A link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaak1Z9s4YgwEP6xpCQxjaMMK3Ok_lEWDg

eLKMZVoyyyOWXw/viewform?usp=sf_link 

2. Feladat:  Szókereső-Hungarikumok 

 

A négyzetben 10 hungarikum megnevezését rejtettem el. A szavak elhelyezkedhetnek 

vízszintesen, függőlegesen. 

A táblázat az angol abc betűit tartalmazza, ezért nem szerepelnek benne a magyar abc 

ékezetes betűi, valamint a szóközök. 

 

A keresendő szavak: 

Dobostorta, beres csepp, Torocko, pirosarany, froccs, lipicai, mangalica, szikviz, magyar akac 

Cimbalom 

A szókereső feladatot a Word Search Maker programmal készítettem. A link: 
http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx 

http://kingarium.blogspot.com/2014/02/a-magyar-kultura-napja-tanulj-jatszva.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaak1Z9s4YgwEP6xpCQxjaMMK3Ok_lEWDgeLKMZVoyyyOWXw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaak1Z9s4YgwEP6xpCQxjaMMK3Ok_lEWDgeLKMZVoyyyOWXw/viewform?usp=sf_link
http://www.word-search-world.griddler.co.uk/Word-Search-Generator.aspx
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3. Feladat: Kultúrtörténeti totó (Remélem mindenkinek sikerül hibátlanul kitölteni 

ezt a könnyű totót) 

 

Magyar kultúrtörténeti totó 

1. Ki kezdeményezte a Lánchíd 

építését? 

a. Batthyány Lajos  

b. Széchenyi István 

c. Wesselényi Miklós 

2. Hol nyomtatták az első magyar 

nyelvű Bibliát? 

a. Buda 

b. Sárvár 

c. Vizsoly 

3. Melyik városban található az a 

Mária-freskó, ahol szűrben és 

papucsban festették meg Jézus 

anyját? 

a. Szeged 

b. Debrecen 

c. Pécs 

4. Ki emelt várat Visegrád 333 méteres 

hegyén? 

a. Károly Róbert 

b. Hunyadi Mátyás  

c. IV. Béla 

5. Hol található a „Cifrapalota”? 

a. Kecskemét 

b. Eger 

c. Szeged 

6. Hol található a Hungaroring? 

a. Tököl 

b. Ostffyasszonyfa  

c. Mogyoród 

7. Mi a közös e három dologban: 

Hollóházi …, Zsolnay-…, Herendi 

…? 

a. hímzés 

b. ló  

c. porcelán 

8. Ki vigyázott a disznókra? 

a. kanász/kondás 

b. juhász 

c. gulyás 

9. Milyen állat volt Kincsem? 

a. ló 

b. kutya 

c. szarvas 
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10. Milyen állat a bölömbika? 

a. szarvasmarha  

b. madár 

c. szarvas 

11. A koronázási jelvények közül 

melyik a békés uralkodás 

szimbóluma? 

a. országalma 

b. palást 

c. jogar 

12. Mit ábrázol az Ópusztaszeren 

kiállított Feszty-körkép? 

a. tatárjárás 

b. szabadságharc  

c. honfoglalás 

13. Melyik népszokáshoz tartozik a 

mohácsi busójárás? 

a. farsang 

b. pünkösd 

c. karácsony 

 13+1 Ki zenésítette meg a Himnuszt? 

a. Liszt Ferenc  

b. Erkel Ferenc 

c. Bartók Béla 

 

 

 

 

4. Feladat: Kirakó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Himnusz kéziratos kottáját és Kölcsey Ferenc képét kell összerakni. A feladatot a Jigsaw 

Planet alkalmazással készítettem. A kirakót a következő linken találjátok: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=03c8f16255b6 

 

5. Feladat:  Kódolás 

Olvasd el a szöveget a Magyar Nemzeti Himnusz-szoborról: 

Kattints ide: (CTRL+ kattintás) 

A hozzá tartozó kérdést kódolt formában rejtettem el. 

Dekódold a titkos üzenetet a 21 szám beírásával az 

http://fay.iniminimo.com/games/codes.html oldalon. 

A rejtett kérdés: hdmz povg v 896 ydnuíoő btöibt? 

Ezt másold be és dekódold az oldalon. 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=03c8f16255b6
https://www.kozterkep.hu/4469/magyar-nemzeti-himnusz-szobor
https://www.kozterkep.hu/4469/magyar-nemzeti-himnusz-szobor
http://fay.iniminimo.com/games/codes.html
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Remélem jól szórakoztatok! 
 

Küldjétek vissza az öt kérdésre adott válaszaitokat a szokásos helyen és időben. 


