
VÍZ KVÍZ!

A vízvédelem témakörében 4 alkalmas családi
kvízre invitálunk mindenkit.

A résztvevők között különböző
ajándékcsomagokat sorsolunk ki!

 
A résztvevők megfejtéseiket és válaszaikat

személyesen is leadhatják az önkormányzati
hivatal portáján, vagy elküldhetik a

vizvedelem.devavanya@gmail.com email
címre. 

 
A megfejtések külön-külön vagy egyben is

beküldhetőek 2022.09.30-ig!
 

A válaszokra kérjük írják rá a résztvevők nevét
és elérhetőségét!

 

Családi víz kvíz!

vizvedelem.devavanya@gmail.com

mailto:vizvedelem.devavanya@gmail.com


3. VÍZ KVÍZ!

A válasz . . .

1.) Fejtsd meg a feladványt és válaszolj a kérdésre!

vizvedelem.devavanya@gmail.com

1. A brit a piros házban lakik.
2. A svéd kutyát tart.
3. A dán teát iszik.
4. A zöld ház a fehér ház bal oldalán van.
5. A zöld ház tulajdonosa kávét iszik.
6. Az a személy, aki kocsit mos az esővízzel madarat tart.
7. A sárga ház tulajdonosa öntözésre használja az esővizet.
8. Az az ember, aki a középső házban lakik, tejet iszik.
9. A norvég az első házban lakik.
10. Az ember, aki wc öblítésre használja az esővizet, amellett lakik, aki macskát tart.
11. Az az ember, aki lovat tart amellett lakik, aki öntöz az esővízzel.
12. A tulaj, aki esővízzel takarít, limonádét iszik.
13. A német hűsítésre használja az esővizet.
14. A norvég a kék ház mellett lakik.
15. Az ember, aki esővízzel öblíti a wc-t, a vizet ivó ember szomszédja.

Tények:
1. Öt ház van, különböző színűek.
2. Minden házban él egy-egy ember,
mindegyik más nemzetiségű.
3. Az öt tulajdonos különböző italokat
fogyaszt, különféle módon hasznosítja az
esővizet és más-más állatot tart.
4. Nincs két olyan tulajdonos, aki ugyanazt
az állatot tartaná, ugyanarra használná az
esővizet, vagy ugyanazt az italt inná.

Kérdés: 
Melyik ember tart halat?



3. VÍZ KVÍZ!

2. Válaszolj az alábbi kérdésre!

A válaszok . . .
1) ...
2)...
3) ...
4) ...
5) ...

2. A háztartások hogyan védekezhetnek az aszály ellen? 
Írj 5 tippet!
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3. VÍZ KVÍZ!

3. Szavak a szavakban. 
Fejtsd meg az anagrammákat!

 

A válaszok ...
a) ...
b) ...
c) ...
d) ...

a) Csávosi szarv
 

b) Nerc szita
 

c) Bánya homok utca
 

d) Hársfa nóta teng
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