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DPI S02E03 – Paragvári-KVÍZ (eredményhirdetés) 

Videó linkje: https://www.youtube.com/watch?v=H-KN1LpdVWw 

 

Kedves Gyerekek! 

Pár héttel ezelőtt egy kvízjátékot hirdettünk, melyben bárki kipróbálhatta magát, mennyire ismeri 

iskolánk történelmét, vagy éppen milyen jó megfigyelő abban, hogy egy-egy nevezetes, jellegzetes 

tárgy hol található az iskolában. Nagyon sok személyekhez kapcsolódó kérdés is volt, melyek 

pedagógusainkhoz vagy éppen mára már híressé vált iskolánk volt diákjaihoz kapcsolódtak. 

 

A mai videoüzenetben megtudhatjátok, kik voltak a legügyesebbek tanulók alsó és felső tagozaton, 

valamint fény derül arra is, mely osztályok szerepeltek a legeredményesebben a kvízjátékban. 

Köszönjük, hogy ilyen szép számban részt vettetek játékunkban, bízunk benne, mindeközben hasznos 

ismeretekkel is bővült tudásotok!  

 

Ha kíváncsiak vagytok a helyes megoldásokra, a dokumentum következő oldalain láthatjátok a jó 

válaszokat a feltett kérdésekre.



 

 

1. Az iskola mely pontján készült a fénykép? 

Igazgatói iroda 
"A" épület porta 
"B" épület porta 
Páncélszekrény 

 

 

 

 

2. Az iskola mely pontján készült a fénykép? 

"A" épület 1. emelet informatika terem 
"B" épület 3. emelet informatika terem 
"B" épület 3. emelet Kémiaterem 
"A" épület földszint informatika terem 

 

 

 

 

 

3. Az iskola mely pontján készült a fénykép? 

Könyvtár 
Igazgatói iroda 
"A" épület aula 
"B" épület aula 

 

 

4. Az iskola mely pontján készültek a fényképek? Jelöld be a párokat! 

"A" épület bejárata – 1906 
"B" épület földszint és 1. emelet között – 1962 
"B" épület 1. emelet – ajtó 
"A" épület földszint – harang 

 

 



 

 

5. Az iskola fennállása óta hányadikként tölti be igazgatói megbízását igazgató úr? 

22 
11 
16 
19 

 

6. Melyik év márciusában vezették be először a tantermen kívüli digitális munkarendet? 

2020 
2021 
2019 
2018 

 

7. A mostani 8. osztályosaink melyik évben kezdték meg tanulmányaikat elsősként? 

2013 
2010 
2016 
2019 

 

8. Párosítsd az eseményeket a megfelelő évszámokkal! 

Iskolánkhoz csatolták a volt Entzbruder-épületét a mai "B"-épületet? – 1996 
Megalapították iskolánk német-tagozatát. – 1966 
Megalapították iskolánk zenei-tagozatát. – 1956 
Iskolánk felveszi a Paragvári Utcai Általános Iskola nevet. – 1990 

 

9. Párosítsd az eseményeket a megfelelő tanévekkel! 

Melyik volt a legelső tanéve iskolánknak? - 1905/1906 
Melyik tanévtől használunk digitális naplót az iskolánkban? - 2013/2014 
Melyik tanévben adták át az iskola "A" udvarán lévő pavilont, kültéri tantermet? - 2019/2020 
Melyik tanévben indult a Nárai Telephelyen a tanítás? - 2014/2015 

 

10. Az alábbi tanárok közül kik tanultak iskolánkban? 

Abért András 
Barity Milán 
Gergácz Gábor 
Földesi János 



 

 

11. Az alábbi tanárnők közül kik tanultak iskolánkban? 

Horváth Ildikó 
Novák Ildikó 
Szarka Zsuzsanna 
Sándorfi Olga 

 

12. Az alábbi szombathelyi sportolók közül kik tanultak iskolánkban? 

Rába Dániel - magyar bajnok kalapácsvető 
Halmosi Péter - 35-szörös magyar válogatott labdarúgó 
Váradi Benedek - válogatott kosárlabdázó 
Halász Bence - világ- és Európa-bajnoki bronzérmes kalapácsvető 

 

13. Az alábbi szombathelyi sportolónők közül kik tanultak (tanulnak) iskolánkban? 

Bödei Enikő - U16 magyar bajnok kalapácsvető 
Pásztor Noémi - magyar válogatott kézilabdázó 
Dévai Boglárka - európa bajnok tornász 
Gyurátz Réka - magyar bajnok kalapácsvető 

 

14. Az alábbi személyek közül kik tanultak iskolánk zenei tagozatán? 

Szily Nóra - televíziós riporter, újságíró, pszichológus 
Foki Veronika - a Madách Színház színművésze 
Szabó Tibor - a Weöres Sándor Színház igazgatója 
Kiss Barna - kürtművész, a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója 

 

15. 
Hány lépcsőfok van az "A" épületi bejáratnál? - 7 
Hány tanulója van az iskolánknak 2021. március 25-én? - 744 
Hány ajtó nyílik a folyosóra az ebédlőből? - 4 
Hány zongora van iskolánkban? - 9 


