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LÁTOGATÁS AZ OROSZLÁNYI BÁNYÁSZATI MÚZEUMBAN 

 

1.) Mi a képen látható eszköz neve, hogyan működött, mire használták? (9 pont) 
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BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR 

 

2.) Írd a pontozott vonalra a meghatározásokhoz tartozó fogalmakat! (10 pont) 

http://zirc.hu/hirek/2013/07/BaNYaSZATI_KISSZoTaR.pdf 

 

ércpor, ércliszt;  elszenesedés;  elővájási ácsolat; ércdara;  acetiléngáz; 

aknakoszorú; aureola;  bányászfejsze;  ellenvájat; abléz 

 

 Váltás, az előző műszak.  Váltótárs a műszakváltásnál 

 Színtelen szúrós fokhagymaszagú gáz. A levegővel keveredve 2,5 %-

nál robbanóképes keveréket alkot. 

 Az akna biztonosítására szolgáló fakeret. 

 Sújtóléggel küzdő bányában a biztosító lámpa lángja körül képződő 

kék lángkup, melynek hosszá- ból a jelenlevő robbanó lég százalékos 

mennyiségére lehet következtetni. 

 A bányász egyik leghősibb, legfontosabb szerszáma. A foka erősített, 

a lapja a nyél felé behajlított 

 Egymás ellenében hajtott két vágat, két folyosó, vagy egy feltörés és 

egy lemélyítés, melyek egymással átlyukasztásra jönnek. 

 Trapézszelvényű ácsolat. Készülhet fémből és fából. A faácsolat 

fogazott. 

 A növényi szervezeteknél tapasztalható jelenség, hogy azok a 

rothadástól elzárva a hosszú idő és a nagy nyomás alatt szénné 

változnak 

 0,5 - 1,5 cm átmérőjű szemekből álló érces bányatermény. 

 A legapróbb szemű érces bányatermény 

 

MOZAIKOK VÁROSUNK TÖRTÉNETÉBŐL 

 

3.) Tatabánya története során gyakran változtak a nevek, helyek. Néha egyidőben több 

nevet is használtak, mások új nevet vagy új helyet kaptak. Keresd meg a párokat! 

(10 pont) 

 

  1.  Nagyiroda A   Tisztasági gőzfürdő 

  2.  Munkás strand  B    Fő tér 

  3.  Noll-kocsma  C    Erőműi tó 

  4.  „emtéhá”  D    Hungária Könnyűipari Szövetkezet 

  5.  Centrál  E    Buszpályaudvar 

  6.  Gőzfürdő  F    Modern Üzlet Tudományok Főiskolája 

  7.  Felszabadulás tér  G    MüM. 314. Ipari Szakmunkásképző Intézet 

  8.  MÁVAUT-pályaudvar  H    Tröszt 

  9.  Bukósisakgyár  I     Cseri 

10.  Pártiskola  J     Zsdanov 
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4.) Magyarázd meg a következő kifejezéseket városunk múltjából! (10 pont) 

 

Langcédula ...............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Partizántelep ............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

„Táncplacc” .............................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

„Dinamit kamra” ......................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

„Kápévédéesz” .........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

5.) Állapítsd meg, hogy az alábbi az állítások igazak vagy hamisak! (12 pont) 

Írd a vonalra az IGAZ vagy HAMIS szót! 

 

 .................. A XIII-as akna nem létezett, mert ”rossz előjelű”számnak vélték, így az akna a 

 területről kapta a nevét. 

 .................. Móricz akna a XI-es akna régi neve. 

 .................. A Jubileum étterem a városalapítás 20. évfordulójára épült. 

 .................. „Alsóállomás” régen Bánhida állomása volt. 

 .................. Az Által-ér a Galla-patak vizét felvéve a Tatai Öreg-tóba ömlik. 

 .................. A „Hunyadi” a II.sz. Kórház és Szakrendelő Intézet Hunyadi Mátyásról kapta a  

 nevét. 

 

VÁROSUNK TÖRTÉNETE A MŰVÉSZETEK TÜKRÉBEN 

 

6.) Írd le a Tisztelet a bányász szaknak! dal első versszakát! Figyelj a helyesírásra!  

(8 pont) 

 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 



7.) 2017. december 4-én avatták fel a megújult Ligetben az első szobrot a tatabányai 

szénbányászat meghatározó személyének a tiszteletére. (6 plont) 

 

Kinek a szobra?........................................................................................  

 

Ki volt ő? .................................................................................................  

 

Ki készítette a szobrot? ............................................................................  

 

 

 

 

8.) Fejtsd meg a rejtvényt, majd válaszolj a kérdésekre! (12 + 4 pont) 

 

1. …. étterem volt Újváros végén 

2. Madár a hegyen 

3. Az 1919. IX. 6-i csendőrsortűz áldozatairól kapta a nevét 

4. Bányász bisztró a vasúti sorompó mellett 

5. Az „emtéhá” népnyelven 

6. Hússal és felvágottal látta el a várost és a környéket 

7. Szabadság mozi elődje 

8. Komárom megyei Közegészségügyi és Járványügyi Állomás 

9. …. malom műemlék épület Tatabányán 

10. Élelemtár 

11. … Székház a MÁK Rt. 1942-43-ban építette  

12. Megyei könyvtárunk neve: … Attila 

 

1.                      

2.                          

3.                           

4.                           

5.                        

6.                        

7.                         

8.                       

9.                        

10.                        

11.                     

12.                      

 

A megfejtés egy történelmi személyiség neve:  ......................................................................  

Ki készítette el bronz mellszobrát? ..........................................................................................  

Hol található? ...........................................................................................................................  

 

9.) Készíts rajzot A/4-es méretben tetszőleges technikával a bányamentők munkájáról 

vészhelyzetben! (20 pont) 


