
Farsangi kvíz – kalózok 

 

Fejtsd meg az alábbi kalózos kvízkérdéssorunkat és töltsd ki az alábbi rubrikákat: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13+1 

Egy híres kalózos regény címét kapod meg. 

 

1. Edward Teach a kalózkodás aranykorának leghírhedtebb kalóza volt, akinek nevét az 

egész karibi térségben és az Atlanti-óceán nyugati részén is félték a 18. század elején. 

Hírnevéhez feltehetően ijesztő fizimiskája is nagyban hozzájárult: fekete arcszőrzetében 

lassan égő kanócokat gyújtott, hogy kinézetével rettegést keltsen. Mi volt az ő ismertebb 

neve?  

A, Feketeszakáll 

B, Kanócvadóc 

C, Tüzes víz 

A helyes válasz betűjelét írd be az első rubrikába! 

 

2. Az Égei-tengeren utazó ifjú Julius Caesart is foglyul ejtették a kilikiai kalózok és a 

Dodekanészosz-szigetcsoporthoz tartozó Farmakoniszin őrizték. Húsz talentum aranyat 

akartak kérni érte, Caesar azonban felháborodott azon, hogy csak ennyit ér nekik és 

javaslatára 50 talentumra emelték az összeget. Miután kiszabadult, Caesar flottát 

toborzott, elfogta a kalózokat és csúnyán elbánt velük. Melyik birodalom császára lett 

később Julius Caesar? 

K, Római birodalom 

L, Hun birodalom 

M, Középfölde 

A helyes válasz betűjelét írd be a második rubrikába! 

 

3. A kalózoknak volt néhány évszázaduk arra, hogy olyan trükköket és praktikákat 

találjanak ki, amelyekkel könnyebbé tehették a mindennapjaikat a tengeren – ilyen volt 

többek között a szemkötő is, amelyet csak nagyon kis részük használt arra, hogy eltakarja a 

ténylegesen hiányzó szeme helyét. A többiek inkább azért viselték, mert…. 

H, nagyon trendi volt, imádták a kalózlányok. 

I, segített nekik alkalmazkodni a sötéthez, ha a világos fedélzetről a hajó mélyébe mentek. 

J, így próbálták orvosolni a kancsalságukat. 

A helyes válasz betűjelét írd be a harmadik rubrikába! 
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4. Elizabeth Swannt, az angol kormányzó lányát foglyul ejti a rettegett élőhalott kalóz, 

Hector Barbossa. Elizabeth gyermekkori szerelme, Will Turner a megmentésére siet, és így 

akarva-akaratlanul kell kérnie. Kitől is? 

L, Hook kapitánytól 

M, Róbert Gidától 

N, Jack Sparrow kapitánytól 

A helyes válasz betűjelét írd be a negyedik rubrikába! 

 

5. Mi volt a kalózok kedvenc itala? 

C, A grog, ami eredetileg egy rész rum és három rész víz keverékéből készült, később ezt 

citrom vagy lime juice egészítette ki skorbut ellen 

D, Coca-cola, ami eredetileg az anyamalac teje volt 

E, Málnaszörp, mivel a málna volt az egyetlen gyümölcs, ami a korabeli vitorlás hajók 

fedélzetén is könnyen megteremt 

A helyes válasz betűjelét írd be az ötödik rubrikába! 

 

6. Kötekedik fűvel-fával, 

Játszik mások kalapjával, 

lovagol az ember hátán, 

soha nem áll saját lábán. 

Mi az? 

A helyes válasz első betűjét írd be a hatodik rubrikába! 
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7. Az alábbiak közül melyik lehetett a kalózok zászlója? 

D,  

E,  

F,  

A helyes válasz betűjelét írd be a hetedik rubrikába! 

 

8. A tengeri rablók – csakúgy, mint a többi hajós - a hajóikon sózott és füstölt húsokon, 

babon és szárított kenyéren éltek – afféle kétszersült lehetett -, rumból készült grogot ittak 

és nagy mennyiségű vizet emésztett fel szervezetük a sózott hús után. 

Vajon mire fanyalodhattak, ha elfogyott az élelmük és sehol nem volt még a part? 

P, a vitorla vászna, ha nem is volt finom, ehető volt, így a kalózok elcsámcsogtak rajta. 

R, egymást ették meg, azért volt akkoriban nagyon sok szellemhajó. 

S, a legkézenfekvőbb a patkányhús volt, patkányból ugyanis volt bőven a korabeli hajókon. 

A helyes válasz betűjelét írd be a nyolcadik rubrikába! 

 

9. Melyik NEM egy híres kalóz neve? Hogy egy picit nehezebb legyen, tükörírással vetettük 

papírra a neveket. 

S, ıssǝɯ lǝuoıl 

T, ʞɔɐɾ oɔılɐɔ 

U, ppıʞ ɯɐıllıʍ 

A helyes válasz betűjelét írd be a kilencedik rubrikába! 
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10. Hajót hordok hátamon,  

megtorpanok gátakon,  

gépet hajtok, kereket,  

húgaim a fellegek. 

Mi az? 

A helyes válasz utolsó betűjét írd be a tizedik rubrikába! 

 

11. A Karib-tenger kalózai sorozat második és harmadik részében is feltűnik egy Davy 

Jones, később Will Turner kapitánysága alatt álló képzeletbeli szellemhajó, amelynek a 

betűit jól összekevertük és ez jött ki: HOLDANYÓ BILLOG. 

Mi a hajó eredeti neve? 

A helyes válasz utolsó betűjét írd be a tizenegyedik rubrikába! 

 

12. Két kalózról lehet tudni, hogy falába volt: François Le Clerc (alias Jambe de Bois, ami 

ugyebár falábút jelent franciául) és Cornelis Corneliszoon Jol, a Falábú („Pegleg”). Arra 

nincs történelmi bizonyíték, hogy egyetlen kalóznak is lett volna papagája. Viszont ma már 

csak egyetlen olyan kontinens létezik, amelyiken NEM élnek papagájok szabadon. Melyik 

az? 

F, Afrika 

G, Antarktisz  

H, Európa 

A helyes válasz betűjelét írd be a tizenkettedik rubrikába! 
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13. Sir Francis Drake angol tengerész Erzsébet angol királynő idejében az angolok 

szemében nemzeti hős volt, a spanyolok számára egyszerűen kalóz. A spanyolok úgy 

emlegették, mint „El Draque”, azaz sárkánykígyó, és komoly vérdíjat tűztek ki a fejére. 

Kevesen tudják róla, hogy az általa vezetett flotta másodikként kerülte meg a Földet, és ő 

volt az első kapitány, aki élve hazajutott erről a vállalkozásról. Érdemeiért Erzsébet angol 

királynő 1581-ben lovaggá ütötte.  

Ki volt az első, aki megkerülte a Földet? 

D, Fa Nándor, magyar szólóvitorlázó 

E, Fernando de Magalhães, azaz Magellán, portugál felfedező 

F, Kolumbusz Kristóf, spanyol felfedező 

A helyes válasz betűjelét írd be a tizenharmadik rubrikába! 

 

13+1. Etess meg, és élek,  

itass meg és meghalok.  

Ki vagyok? 

A helyes válasz első betűjét írd be a 13+1. rubrikába! 

 


