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FELE SEM IGAZ TOTÓ

Minden szóhoz három meghatározást kapcsoltunk. Karikázd be a szerinted he-
lyes állítás jelét!

Fele sem igaz totó 1.

1. AMFORA
1. Az ókori görögöknél a vázakészítés és -festés istennõje
2. Edénytípus; karcsú, vázaféle korsó az ókori görögöknél
x. Az ókori Athénban a fõtér, ahol a népgyûléseket tartották

2. CISZTERNA
1. Mély, vízgyûjtõ gödör
2. Népi hangszer, a citerához hasonlít, de kevesebb a húrja
x. Orvosi szakkifejezés: elgennyesedett seb

3. LÁBJEGYZET
1. Bokára tetovált sorminta
2. A nõk lábára tett megjegyzés a diáknyelvben
x. Szerzõi megjegyzés a lap alján

4. MONOSTOR
1. Szerzetesrend központi kolostora
2. Egyágú állathajtó eszköz, fõként a kondások használták
x. Az aszkéták által használt önsanyargató eszköz

5. KÖSÖNTYÛ
1. Fejéshez használt fából készült edény
2. Általában férfiaknak készült bõ, könnyû köpeny
x. Karon, nyakban vagy ruhán hordott nõi ékszer

6. NÁBOB
1. Az angol rendõrök közismert beceneve
2. Indiai helytartó
x. Új típusú téli sporteszköz

7. ZEBU
1. Kelet-Afrikában és Indiában honos púpos hátú emlõsállat
2. A palóc népviselet darabja; rövid, zsinóros posztókabát
x. Veréb nagyságú, cifra tollazatú énekesmadár
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8. OSTYEPKA
1. Cipó alakú sovány, füstölt sajt
2. A lengyelek karácsonyi süteménye, ezzel ajándékozzák meg egymást

jókívánságaik kíséretében
x. A szlovák földmûvesek jellegzetes, ujjatlan mellénye

9. ÁMBITUS
1. Kelmével vagy bõrrel bevont ülõ- vagy fekvõbútor
2. Egy cetfajta sárgásszürke, viaszszínû váladéka
x. Falusi ház udvarra nézõ oldalára épített fedett, oldalt nyitott széles fo-

lyosó

10. BRINDZA
1. Liptói túró; juhtúró
2. Hasas, egyfülû ivóedény
x. Szláv népek által használt hosszú szúrófegyver

11. CONDRA
1. Értékes prémû, menyétféle ragadozó
2. Piszkos, rongyos ruha
x. Disznópásztorok lábbelije, bõrbõl készül, szíjjal kell rögzíteni

12. CSEREMISZ
1. Erjesztett kancatej
2. Középkori kereskedõk által használt bõrbõl készült övszerû erszény
x. A Volga nagy kanyarja mentén élõ finnugor nép

13. CSERGE
1. Vastag, bolyhos gyapjútakaró
2. Fényes, fogas levelû, fehér virágú örökzöld díszcserje
x. Magas hegyek között élõ kecskeszerû emlõsállat

13+1. CSERÉNY
1. Vesszõbõl font oldalú tanya
2. Egyfülû mázas kancsó
x. Kézzel csépelt, csomóba kötött rozsszalma




