
                                        Quiz sull’Italia – Megoldások 

 

1.) Melyik tartományra gondoltunk?  

Abruzzo 

 

2.) Ki festette és mi a kép címe? 

               Paolo Veronese – Kánai menyegző (1523) 

3.) Mi ennek a nyaralási formának az olasz neve? 

agriturismo 

4.) Ki Ő? – Grazie Deledda 

5.) Mi ennek a táncnak a neve? 

trescone 

6.) Kiről szól a részlet? 

San Francesco 

7.) Melyik ez a tartomány? 

Umbria(Gubbio) 

 

8.) Melyik ez a tájszólás és melyik angolszász szóból jönnek? 

siciliano 

 firrabbottu – traghetto (da ferry boat) 

 piscipagnu – pino rigido (da pitch-pine) 

 bissinìssi – affare (da business) 

 friggideri – frigorifero (da frigidaire) 

 fruzatu – congelato (da frozen) 

                                                   

9.) A loretoi Madonna, amely egyike az Olaszországban előforduló számos fekete 

Madonnának, miért is fekete? (Természetesen ne úgy képzeljük, hogy teljesen 

koromfekete a Szent Szűz.) 

 

Próbálták keverni a sárgát a rózsaszínnel, hogy emberszint hozzanak létre. A végén alufóliába 

tekerték és bebarnult. 

 



10.) Kinek a címere? Hol található? 

Az egyetem bejáratát díszítő Medici család címere. Palazzo della Carovana Pisában 

a Piazza dei Cavalieri téren. Az 1562-64-ben épült, Giorgio Vasari által tervezett 

épületben az 1810-ben alapított Scuola Normale Superiore, a pisai egyetem 

működik. 

11.) Ki ne ismerné a nevet?  

Adriano Celentano 

 

12.) Milyen márványról van szó? 

Carrarai 

 

13.) Mi a film címe és kik a főszereplők? 

Dolce vita , M. Mastroianni/ A. Ekberg 

 

14.) Hol található ez a négy fej? 

A spanyol legenda szerint a mórfejes címert I. Aragóniai Péter (1094-1104) 

adományozta a szigetnek, az 1096-os alcorazi csata emlékére, ahol Szent György 

fehér alapon vörös kereszttel négybe szelt pajzzsal sietett az aragóniaiak segítségére 

a mórok ellenében, és a győztes ütközet után nem hagyott mást hátra, csak az 

ellenséges négy mór király levágott fejét. 

A szárd legenda ezzel szemben kezdetben vörös alapon fehér keresztről beszél, s a helyi 

tradíció szerint ezt a zászlót VIII. Benedek pápa adományozta a pisaiaknak, akik 1017-ben a 

szaracén veszedelemtől  mentették meg Szardíniát, igaz, nem puszta önzetlenségből, sokkal 

inkább az értékes bányákkal bíró sziget feletti ellenőrzés megtartásáért. 

15.) Kik láthatók a képen? 

Mátyás király és Aragónia Beatrix 

 

16.) Hol készült ez a kép? 

Cinque Terre 

 

17.) Mi készül a felsorolt hozzávalókból? 

Panna cotta 

 

 

18.) Melyik város, melyik színházába hív a plakát? 

GranTeatro La Fernice a Venezia 



 

19.) Milyen híres képregényhős van a képen? 

 

Corto Maltese 

 

20.) Mi a „CIAO” köszönés eredete? 

A ciao a Velencei Köztársaságból indult hódító útjára, még a Köztársaság 

fénykorában. Ugyan használata jelenleg (már) nem olyan elterjedt, de ismertsége 

(még mindig) olyan tág, mint a "hello"-é, illetve a "ciao"-t számos nyelv formálta 

a maga képére, mint az itáliai kultúra sok egyéb elemét is, így például a magyar 

"csá"-vá és "cső"-vé. Az eredeti velencei alak "sciáo vostro" vagy "s-ciáo" volt, és 

azt jelentette, hogy én az ön szolgája vagyok, vagyis alárendelt viszonyt fejezett ki. 

A szó elvileg az ókori görög sclavusból, azaz rabszolgából ered. 

 

 

                                                                                           

 


