Játékunk második fordulójának kérdései a földtörténet és az emberiség
történetének õskorába röpítik az idõvándorokat.

1. Mi a neve a világegyetem létrejöttét leíró legelfogadottabb
tudományos elméletnek?
A. kvazárelmélet
C. õsrobbanás

B. relativitáselmélet
D. kvantumelmélet

2. Mai tudásunk szerint milyen régen keletkezett a világmindenség?
A. százezermillió éve
C. tízezermillió éve

B. közel 15 milliárd éve
D. 5 milliárd éve

3. Mit gondolsz, a hozzánk legközelebb lévõ csillagról mennyi idõ
alatt ér el a fény a Földre?
A. körülbelül 8 perc
C. 5 hónap

B. 124 nap
D. mintegy 4,3 év

4. A csillagászok a Naprendszer bolygói közül többet Földtípusú
bolygóként tartanak nyilván. A felsoroltak közül melyik nem
tartozik ebbe a csoportba?
A. Merkúr

B. Vénusz

C. Mars

D. Jupiter
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5. A mai földrészek egykor egyetlen hatalmas összefüggõ földterületet alkottak, amely az északi sarkvidéktõl a déliig egy óriási kiflihez hasonlóan terült el. Mi ennek az õskontinensnek a neve?
A. Triász
C. Gaia

B. Atlantisz
D. Gondwana

6. Az ember kialakulása a földtörténet legutóbbi szakaszának végén
következett be. A felsoroltak közül mi az, ami megkülönböztet
bennünket az állatoktól? (Többszörös választás!)
A. felegyenesedett járás
C. gondolkodás

B. beszéd
D. tudatos eszközhasználat

7. A Suba-lyuk barlang izgalmas leletei mely õsünk csontmaradványai és eszközei?
A. Homo erectus
C. neandervölgyi ember

B. Homo habilis
D. Homo sapiens sapiens

8. Mit gondolsz, kirõl (mirõl) kapta a nevét az említett barlang?
A. a subához hasonlatos alakjáról
C. az ott tanyázó pásztorokról

B. egy régészrõl
D. egy betyárról

9. Milyen névre keresztelték a Pécsi Márton és Vértes László ásatásai
nyomán az 1960-as években megtalált 350 000 éve élt õsünket?
A. Kázmér

B. Samu

C. Jeromos

D. Gusztáv

10. Érd határában, a Fundoklia-völgyben a neandervölgyi ember eszközeit találták meg a régészek. A csontleletek alapján mire vadászott itt kb. ötvenezer esztendeje õsünk? (Többszörös választás!)
A. medvére

B. õsbölényre C. mamutra

D. szarvasra

11. Az õskor mûvészeti emlékei között található az a szobrocska,
amelyet willendorfi vénuszként ismerünk. Melyik városban
õrzik a félarasznyi remekmûvet?
A. Münchenben

B. Londonban

C. Bécsben

D. Párizsban

12. Magyarországon is találtak több ehhez hasonló szobrot. Lelõhelyérõl milyen nevet kapott a leghíresebb?
A. szárhegyi vénusz
B. felsõõri vénusz
C. kökénydombi vénusz
D. mélykúti vénusz

13. A távoli Ausztráliában mintegy 28 000 éves
sziklarajzokra leltek a múlt évben a Nawarla
Gabarnmang sziklánál. Mi a neve az itt élõ
õslakosok híres hangszerének?
A. didzseridu
C. cacatepe

B. vuvuzela
D. bonobono

14. Mai tudásunk szerint a legrégibb barlangrajzok 40 800 esztendõsek, és Monte Castillóban
találhatók. Melyik országban?
A. Portugáliában
C. Spanyolországban

B. Peruban
D. Venezuelában

