1. Õsszel egyre változatosabb csapadékformák jelenhetnek meg.
Melyik csapadék az alábbiak közül? (Többszörös választás!)
A. jégesõ

B. hódara

C. dér

D. záporesõ

2. Melyik nem ülõalkalmatosság az alábbiak közül?
A. szék

B. stoki

C. stopli

D. fotel

3. Melyik berendezési tárgy készülhet fából vagy mûanyagból is
ezek közül? (Többszörös választás!)
A. szék

B. kályha

C. könyvespolc

D. kemence

4. Melyik berendezési tárgyról szólhat az alábbi találós kérdés?
Abroszba öltözik ebédnél,
Füzeted teszed rá leckédnél,
Nem húzunk zoknit a lábára,
S nem írunk semmit a lapjára.
A. ágyról

B. székrõl

C. bölcsõrõl

B. veranda

C. szoba

D. asztalról

D. vitrin
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B. a kandallóba
D. a kályhába

7. Melyik mai szakma – régi mesterség párosítás helytelen ezek
közül?

B. bodnár – hordókészítõ
D. ács – kovács

8. Melyek lehetnek az alábbiak közül a fazekas kezei közül kikerült termékek? (Többszörös választás!)

A. dísztárgy
C. korsó

B. bõrkabát
D. agyagtál

10. Melyik tárgyat készíti biztosan a kovács az alábbiak közül?
A. a virágtartót
C. a kulcstartót

B. a gyertyát
D. a patkót

11. Melyik használati tárgyat készítik azzal a céllal, hogy feküdjenek rajta vagy benne? (Többszörös választás!)
A. a szekrényt
C. a stelázsit

B. a bölcsõt
D. a kanapét

A. a sparlhelt
C. a sublót

B. a komód
D. a kemence

13. Melyik eszköz nem a szövés technikájához kapcsolható?

kis Bence?

A. cipész – csizmadia
C. borász – vincellér

B. tímár
D. molnár

(Többszörös választás!)

6. Melyik fûtõtestbe bújt bele a népszerû gyermekvers szerint
A. a kemencébe
C. a radiátorba

A. gelencsér
C. bognár

12. Melyik volt alkalmas régen fõzésre, sütésre?

5. Melyik nem épületrész az alábbiak közül?
A. terasz

9. Hogyan nevezzük más szóval a fazekast?

A. az orsó
B. a vetélõ
C. a üllõ
D. a feszítõfa

14. Melyik borászati eszköz készülhetett régen
tökbõl?

A. a lopó
B. a prés
C. a dézsa
D. a hordó

