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SÓS-KÉRDÉSEK 
 

1 Milyen 2 módszerrel lehet konyhasót nyerni? 

2 Mit okoz ha túl sok sót fogyasztunk? 

3 Milyen betegségek gyógyíthatók só belélegzésével? 

4 Mi történik ha vízbe sót teszünk? 

5 Mi történik ha sóoldatot melegítünk? 

6 Mi történik ha sóoldatba vizet csepegtetünk? 

7 Hogyan változik a jég hőmérséklete, ha sóval keverjük? 

a) nő 

b) csökken 

c) nem változik 

8 Mi történik ha egy pohár vízbe egy friss tojást teszünk? 

9 Mi történik ha a tojást sós vízbe tesszük? 



10 Melyik keverék lesz sósabb: 

a) 1 pohár víz és 2 kanál só keveréke 

b) 2 kanál víz és 4 kanál só keveréke 

11 Milyen lesz a sóoldat, ha vizet párologtatunk el belőle? 

a) sósabb 

b) kevésbé sós 

12 Milyen lesz a sóoldat, ha vizet öntünk hozzzá? 

a) sósabb 

b) kevésbé sós 

13 Kitől származik ”Sóvidék ” elnevezés? 

14 Mi volt a parajdi emberek „kenyere”? 

15 Melyik sóbányába férne el a a kolozsvári fõtéri, Szent Mihály templom? 

16 Mikor kezdődött Tordán a sóbányászat? 

17 Folyik-e jelenleg sóbányászat Tordán? 

18 Melyik sóbányában találhatók történelmi személyiségek szobrai? 

19  Hol található Moldvában sóbánya? 



1 a) Melyik település  nevezetes a 15 sóstójáról? 

2 a) Milyen szerepet játszott régen a só a kereskedelemben? 

3 a) Melyik tónak legnagyobb a sótartalma? 

4 a) Melyik országban van sok sziget? 

5 a) Sorolj fel 2 országot, melyen átfolyik a Duna? 

6 a) Melyik ország terül el 2 kontinensen? 

7 a) Melyik országban van ma is működő vulkán? 

8 a) Sorolj fel 2 országot, melyet a Földközi-tenger határol? 

9 a) Melyik egy balti állam? 

10 a) Melyik ország híres felfedezője jutott el elsőként Amerikába? 

11 a) Melyik oszágban született sok világhírű zeneszerző? 

12 a) Sorolj fel 2 országot, melynek fővárosa “B” betűvel kezdődik? 

13 a) Melyik ország terül el félszigeten? 

14 a) Melyik az a szín, amelyik a legtöbb ország zászlóján megtalálható? 

15 a)  Melyik a lakhelyünkhöz legközelebbi partnerország? 

16 a) Melyik a lakhelyünkhöz legtávolabb levő partneriskola? 

17 a) Mit használtak régen a pénzen kívül fizetésre? 

18 a) Mi az emberi test két legfontosabb alkotóeleme?  

19 a) A vizen kívül még mit veszít szervezetünk minden nap? 

 



Készítette a Kökényesdi Általános Iskola Comenius Csapata 

 

Ez a pályázat az Európai Unió támogatásával valósult meg. 

A termék kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, tartalmáért és annak felhasználásával kapcsolatosan 

az Uniót nem terheli felelősség. 

 


