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SÓS-KVÍZ 
 

1 Milyen 2 módszerrel lehet konyhasót nyerni? 
 

 A)  a kibányászott  kősó tisztításával valamint sós víz bepárlásával 

 B)  a kibányászott  kősó tisztításával valamint sós víz fagyasztásával 

 C) a kibányászott  kősó bepárlásával valamint sós víz  tisztításával 

 

2 Mit okoz ha túl sok sót fogyasztunk? 

A)  izomlázat 

 B) magas vérnyomást 

 C) csontritkulást 

 

3 Milyen betegségek gyógyíthatók sós levegő belélegzésével? 

A)  bokaficam 

 B) himlő 

 C) asztma  

 

4 Mi történik ha vízbe sót teszünk? 

A)  eltűnik 

 B) feloldódik 

 C) kikristályosodik 

 

5  Mi az inhalálás? 

A) az in beszórása sóval 

B)  az in elpusztulása a só miatt 

C) a sós víz párájának belégzése 

 



6  Milyen panaszok gyógyíthatók sós vízpára inhalálásával? 

A) légúti megbetegedések 

B) izomhúzódás 

C) nyílt sebek 

 

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? 

A)  lebegni fog a tetején 

 B) elmerül 

 C) elmerül, majd feljön a tetejére 

 

 
9 Mi történik ha a tojást sós vízbe tesszük? 

A)  fenn marad a víz felszínén 

 B) elsüllyed 

 C) elsüllyed, majd feljön a víz felszínére 

 

10 Melyik keverék lesz sósabb: 

A)  1 pohár víz és 2 kanál só keveréke 

B)  2 kanál víz és 4 kanál só keveréke 

  C) egyformán sós  mindkettő 

 

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

A)  sósabb  

 B) kevésbé sós 

 C) nem változik 

 



12 Milyen lesz a sóoldat, ha vizet öntünk hozzzá? 

A)  sósabb 

 B) kevésbé sós 

 C) nem változik 

 

13 Kitől származik ”Sóvidék ” elnevezés? 

A) Orbán Viktortól 

B) Nagy Orbántól 

C) Orbán Balázstól 

 

 

14 Mi volt a parajdi emberek „kenyere”? 

A) Parajd sóhegye 

B) Parajd sómalma 

C) Parajd sósfürdője  

 

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

A) a Tordai Sóbánya 

B) a Slanic Prahovai Sóbánya 

C) a Parajdi Sóbánya 

 

16 Mikor kezdődött Tordán a sóbányászat? 

A) 1762-ben 

B) 1862-ben 

C) 1962-ben 

 

17 Folyik-e jelenleg sóbányászat Tordán? 

A) igen  

B)nem 

C) igen, de csak az év bizonyos hónapjaiban 

 



18 Melyik sóbányában találhatók történelmi személyiségek szobrai? 

A) a Tordai Sóbányában 

B) a Slanic Prahovai Sóbányában 

C) a Parajdi Sóbányában 

 

19  Hol található Romániában sóbánya? 

A) Bukarestben 

B) Szatmáron 

C) Parajdon 

 

20  Folyik-e jelenleg sóbányászat Parajdon? 

A) igen  

B)nem 

C) igen, de csak az év bizonyos hónapjaiban 

 

21.  Mennyi sóra van szüksége egy felnőttnek egy nap?  

 A)  4 gramm 

 B)  8 gramm 

 C)  12 gramm 

22.  Mennyi sóra van szüksége egy felnőttnek egy nap?  

 A) 1 teáskanálnyi 

 B)  2 teáskanálnyi 

 C)  3 teáskanálnyi 

 

23.  Milyen színű lehet a só?  

 A)  csak fehér só létezik 

 B)  csak fehér vagy világosszürke só létezik 

 C) lehet fehér is, fekete is, vörös vagy más színű is 

 

 

 



 

 

 

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. 

 


