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1. A „folyók városának” nevezett Győrben a vízszabályozásoknak köszönhetően, 1908 óta már 

csak két folyó találkozik a történelmi várfalak közelében. Melyek ezek? 

 

Rába - Rábca 

Mosoni-Duna - Rába 

Marcal - Rába 

 

2. A Répce a Hanság területén felveszi a Kis-Rábát, a folyó neve ettől a ponttól kezdve 

megváltozik. Melyikkel azonos a Répce? 

 

Rábca 

Marcal 

Rába 

 

3. Az 1980-as években a „püspökerdei átmetszéssel” egy egyenes, új folyómedret alakítottak ki a 

Mosoni-Dunának. A zsilippel lezárt régi szakasz, lassú folyású holt ág lett, mely a győriek 

kedvelt strandoló helye. Hogy nevezik? 

 

Aranyhomok 

Ezüstpart 

Aranypart 

 

4. Az Iparcsatornát mesterségesen hozták létre, 1915-ben kezdték építeni, azzal a céllal, hogy a 

gyáraknak ipari vizet biztosítson és az áruszállítást megkönnyítse. Mely városrészben található? 

Győrsziget 

Gyárváros  

Révfalu 

 

5. 1954-ben a megáradt Duna több helyen áttörte a gátat, elöntötte a Szigetközt és Révfalut is. 

Melyik hónapban volt a hatalmas pusztítást okozó árvíz?  

 

Márciusban 

Májusban 

Júliusban 

 

6. Győrben elsőként, 1892-ben a Rába felett épült vas-szerkezetű híd a Bécs-Budapest országúton. 

A forgalom növekedése miatt 1933-ban helyére építettek egy új, 102 m hosszú, hegesztett 

vasszerkezetű hidat, ez lett a Petőfi-híd. Mely városrészeket köti össze? 

 

Újváros és Győr déli része 

Győrsziget és a Győr belvárosa 

Révfalu és Győr belvárosa 

 

7. A város gazdasági fejlődését a középkortól kezdődően földrajzi helyzete is segítette. A 17. 

században virágzó kereskedelmi központ, a hódoltságból érkező mezőgazdasági termékek 

gyűjtőhelye és továbbítója. Mely árunak volt ekkor a legnagyobb forgalma? 

 

Gabonaféle 

Élő állat, szarvasmarha 

Iparcikkek 



 

8. A győri várban állomásozó katonáknak kézművesekre is szüksége volt. A 16. században a 

szíjgyártók, a nyereggyártók, a tímárok és a csiszárok egy céhbe tömörültek? Milyen anyaggal 

dolgoztak a csiszárok? 

 

Fémmel 

Bőrrel 

Fával 

 

9. A Kereskedelmi Gyülde, Győr gabonakereskedőinek testülete 1856-ban alakult. Székházuk, a 

később „Lloyd”-ként emlegetett épület a Széchenyi téren áll. Korábban melyik művelődési ház 

működött benne? 

 

Bartók Béla Művelődési Központ 

Petőfi Sándor Ifjúsági Ház 

Győri Rába Városi Művelődési Központ 

 

10. Győrben a XIX. század végétől a kereskedelem háttérbe szorult, az ipar viszont erőteljesen 

fejlődött. A Győri Szeszgyár és Finomító Rt. volt városunk első, részvénytársasági formában 

alakult ipari vállalkozása, 1884-ben helyi vállalkozók, túlnyomórészt kereskedők alapították. 

Napjainkban is eredeti helyén működik. Hol? 

 

Kandó Kálmán úton 

Budai úton  

József Attila úton 

 

11. A Duna és a Mosoni-Duna összefolyásánál, több kiemelt jelentőségű országos vasútvonal, 

valamint a gyorsforgalmi úthálózat találkozásában alakították ki a Győr-Gönyű kikötőt, így a 

szállított áruk könnyen átrakhatók más típusú közlekedési eszközre is. Mióta működik a Győr-

Gönyű kikötő?  

 

1990 óta 

1992 óta 

2000 óta 

 
12. Melyik győri gyárban készültek az 1960-as és 1970-es évek kedvelt játékai: a fém 

kutyáspersely, a rugós csibe, a lendkerekes fémautók, a holdjáró? 

 

Győri Lemezárugyár 

Győri Célgépgyár 

Kisalföldi Gépgyár 

 

 

13. Melyik gyár helyén található ma bevásárlóközpont?  

Győri Keksz és Olajgyár 

Győri Növényolajgyár 

Gardénia Csipkefüggönygyár 

13+1. Győrtől 15 km-re működik a Győr-Pér repülőtér. A létesítmény fejlesztéséhez egy német 

tulajdonú győri cég is hozzájárult. A szilárd burkolatú futópályán mikor fogadták az első nemzetközi 

járatot? 

2000 

2003 

2015 


