
Küldetés
SZEPTEMBER

Kedves Látogatónk!

A Csodák Palotája hónapról-hónapra újabb és újabb küldetés elé állítja vendégeit. Kövesd végig a kijelölt 
állomásokat, próbáld ki az interaktív eszközöket, teszteld a tudásod! Természetesen a többi játékot se hagyd 
ki! Szeptemberben a felfedezések és felfedezők nyomába eredünk. Felkészültél? Ha igen, irány a tudományok 
kalandos ösvénye!

Keresd meg a sivatagban bolyongó tevekaravánt, próbáld 
ki, milyen lehetett egy homokviharon keresztül felfedezni az 
ismeretlen vidékek rejtett kincseit! 

Tudod? – Melyik magyar utazóról, Afrika kutatóról mintázták 
Az angol beteg című film főhősét?

Próbáld ki, hogy mekkorát ugranál a Marson, majd keresd 
fel az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont tárlatát! Merülj el a 
hazai szakemberek munkájában, ismerd meg, mivel járulnak 
hozzá az űrkutatáshoz! 

Tudod? – Melyik űrállomáson folyik az Obsztanovka kutatási 
projekt?

Keresd fel a Magyar tudósok és feltalálók tárlatát, ismerkedj 
meg Bay Zoltán munkásságával, tanulmányozd felfedezéseit!

Tudod? – Melyik égitesthez kapcsolódik az általa kifejlesztett 
radar?

Keresd meg a nagy hologramot az Illúzió teremben! Figyeld 
meg, miként működik!

Tudod? – Kinek a nevéhez fűződik a hologram felfedezése?

Vedd fel az acélbetétes cipőt, sétálj végig a mágneses úton! 
Figyeld meg mennyire egyszerű, esetenként mennyire nehéz 
végigmenni a pályán!

Tudod? – Hol használtak először iránytűt?

Keresd meg a Münchausen-emelőt Newton almáskertjében! 
Próbáld ki mind a három ülést! Melyiknél húztad fel magad a 
legnehezebben és a legkönnyebben?

Tudod? -  Melyik városból tért haza Newton a pestisjárvány 
idején szülőhelyére?

A) Almásy László
B) Vámbéry Ármin
C) Benyovszky Móric

A) Szaljut–2
B) Mir
C) Nemzetközi Űrállomás 

A) Szaturnusz
B) Plútó
C) Hold

A) Gábor Dénes
B) Oláh György
C) Irinyi János

A) az ókori Egyiptomban
B) az ókori Rómában
C) az ókori Kínában

A) Oxford
B) Cambridge
C) Roxfort

1. küldetés: Természet műhelye 4. küldetés: Űrállomás

2. küldetés: Tudósok csarnoka 5. küldetés: Illúziók

3. küldetés: Mágneses mező 6. küldetés: Newton 

A Tudod? rovat helyes válaszaiért keresd fel a
 www.csopa.hu/kuldetes weboldalt! 

Keresd az 
újat!

A FELFEDEZÉS HÓNAPJA


