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DÖNTŐ ÉRTÉKELÉS 2022. ÁPRILIS 23. 

1. Internet keresés 

Egy tesztfeladatot fogsz kitölteni. Válaszolj a kérdésekre legjobb tudásod szerint. A kérdések  

megválaszolásához segítséget a: https://gyermekvasut.hu/ oldalon találsz. Dolgozz 

pontosan! A tesztet csak egyszer töltheted ki. (Megoldási idő: 20 perc.) A nevedet írd be 

pontosan a megfelelő helyre! (A helytelen név megadása a feladatsorodat értékelhetetlenné 

teszi.) A "Küldés" gomb megnyomására munkádat befejezed és elküldöd számunkra. Az 

időn kívül küldött eredményeket a rendszer nem dolgozza fel! Jó munkát!  

 

1. Hány kilométer hosszú a budapesti Gyermekvasút?  

11,7012 km 

11,7015 km 

11,7018 km 

 

2. Mikor szerveznek teljesítmény túrákat a gyermekvasúton? 

tavasszal és nyáron 

télen és tavasszal 

nyáron és ősszel 

 

3. Milyen rendezvény megszervezésére kerül sor ősszel? 

Gyermeknapi programok 

Halloween party 

Mikulásvonatok közlekedése 

 

4. 2022. március 15-én kedden ismét megrendezésre került a népszerű „Gyermekvasút 

nyomában” teljesítménytúra nappali változata. Hány kilométer hosszú volt a táv? 

20 km 

30 km 

40 km 

 

5. Mennyi volt a túra teljesítési szintideje? 

7 óra 

9 óra 

11 óra 

 

6. Mikor ünnepli a gyermekvasút születésnapját? 

március 15. 

április 9. 

április 23. 

 

7. Mi közlekedik április végéig a 60-as fogaskerekű helyett? 

pótlóbusz 

pótlóvillamos 

pótlótroli 

 

https://www.google.com/url?q=https://gyermekvasut.hu/&sa=D&source=editors&ust=1650450125805593&usg=AOvVaw3NwkZ8ulFf13BdHejVs9BT
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8. Mikor adták át a budai hegyekben kanyargó kisvasút teljes vonalát? 

1948. augusztus 19-én 

1950. augusztus 19-én 

1952. augusztus 19-én 

 

9. Meddig tart a kisvasút vonala? 

Széchenyihegy állomástól Csillebércig 

Széchenyihegy állomástól Hárshegyig 

Széchenyihegy állomástól Hűvösvölgyig 

10. Hol található a Gyermekvasút Múzeum? 

Csillabérc állomás I. vágánya mellett 

Budafok állomás I. vágánya mellett 

Hűvösvölgy állomás I. vágánya mellett 

 

11. Mióta működik a Gyermekvasút Múzeum? 

1992 

1993 

1994 

 

12. Mit kínálnak „Erdőismereti foglalkozás” címmel a Budai-hegységbe ellátogató 

gyermekcsoportok részére? 

egyedi, környezeti-környezetvédelmi foglalkozást és utazási lehetőséget 

egyedi, környezeti-környezetvédelmi foglalkozást és előadási lehetőséget 

egyedi, környezeti-környezetvédelmi foglalkozást és kirándulási lehetőséget 

 

13. A laborkocsiban a gyerekek milyen feladatokat oldanak meg? 

növényhatározás, madarak azonosítása, állatnyomok felismerése, 

mikroszkopizálás, illatok és hangok felismerése, gyógynövények hatásának 

meghatározása 

növényhatározás, madarak azonosítása, mikroszkopizálás, illatok és hangok 

felismerése, gyógynövények hatásának meghatározása 

növényhatározás, madarak azonosítása, állatnyomok felismerése, illatok és hangok 

felismerése, gyógynövények hatásának meghatározása 

14. Mennyibe kerül egy gyermek menetjegy? 

400 Ft 

500 Ft 

600 Ft 

 

15. Melyik állomásról közelíthető meg a Budakeszi Vadaspark? 

Normafa 

Virágvölgy 

Szépjuhászné 

 


