A csapat neve:______________________________________
Iskolátok: __________________________________________

Szerezhető pontszám:

100 pont

Megszerzett pontszám:

Beküldési határidő: 2016. február 22.
Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest, Klapka u. 47.

A verseny megrendezését a Nemzeti Tehetség Program támogatja.

Kedves Versenyzők!
Örömmel köszöntük Benneteket a 2015/16. évi 4 korszak viadala versenyen!
Az egyes fordulók során a csaptok kalauza a korábbi években megismert család: az
építész apuka, Adalbert, biokémia kutató mama, Wilhelmina, bakfis korba lépett
lányuk, Eufrozina, és a kisöccse, Martin.
Míg tavaly Eufrozina különleges iránytűjének köszönhetően a 4 égtáj épített és
természeti csodáival ismerkedhetett meg a család és a versenyzők, idén Martin
kotnyeleskedő csínytevéseinek köszönhető a kalandos időutazás.
Martin nagyon szeretett házuk padlásán „felfedezőset” játszani. Utoljára e hét elején,
egy porral lepett nagy ládára lelt, amin egy címke volt: „Soha ne nyisd
ki! Apa”.
Kevés nagyszerűbb dolog van, mint nem szótfogadni. Este kipirult
arccal, lelkesen mutatta meg Martin édesapjának az új felfedezését, a
ládában talált különös szerkezetet, mire Adalbert elfehéredve csak
ennyit kiáltott: „Az Időgép!”
A következő pillanatban Martin, Adalbert, Eufrozina, Wilhelmina, sőt még kis
kedvenceik, az aranyhörcsög pár is- ismeretlen tájon, ismeretlen korban találták
magukat.

1. feladat

Az ókori világ 7 csodája

Az alábbi link egy puzzle-hoz vezet. Rakjátok ki a képet a számítógépen!
http://five.flash-gear.com/npuz/puz.php?c=v&id=4569006&k=34331439

Melyik csodát rejtette a puzzle? _______________________________________
Készítsétek el a makettjét!
Soroljátok fel a másik 6 csodát! _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___/ 10 pont

2. feladat

Piramisok

A kis család kalandjai során Egyiptomba érkezett.
Eljutottak Gízába, ahol éppen egy hatalmas piramis
építésén dolgoztak. Martin ámulva figyelt három
egyiptomi építészt, akik azon vitatkoztak, hogy hány 5
darab 5*2,5*2 m-es kőre lesz szükség az építkezéshez,
és milyen magas lesz a piramis.
Martin odaszaladt hozzájuk, végigrohant a piramis alapja mellett (eddig 2 sor követ
raktak le: az első sor minden oldalon 235 m hosszú volt, a második sor 2 m-rel
rövidebb), egy bottal valamit írogatott a homokba, majd felkiáltott:
……………….. db kőre lesz szükségetek, a piramis pedig …………….. magas lesz!
Az alábbi térhálók közül melyikből lehet ennek a piramisnak a modelljét
meghajtogatni?

___/10 pont

3. feladat

Olimpia

A család Olympiába érkezett, ahol éppen zajlottak a versenyek.

Az ókori Olimpián 10 versenyszámban indultak a versenyzők. Melyek voltak ezek?
____________

____________

____________

___________

____________

____________

____________

____________

___________

____________

„Mi is be szeretnék nevezni!” nyafogott Eufrozina és Martin.
Eufrozit már a bejáratnál elzavarták. Miért?
____________________________________________________________________________
„Aki nem valamelyik görög város polgára, az csak 3 számban nevezhet!” Szólt
Martinhoz a szigorú versenybíró.
Hány féle lehetősége volt Martinnak a nevezése összeállítására, ha egy
versenyszámból több futamot is indítottak, és bármilyen sorrendben részt lehetett
venni rajtuk?

___/12 pont

4. feladat

Mesék

A következő két történet egy ókori görög szerző meséjének átirata.
Olvassátok el, és derítsétek ki, ki volt az eredeti szerző! _____________________
A RÓKA ÉS A HOLLÓ (Téma és variációk)
A TÉMA Róka és a holló, Megírta xxx Mindannyiunk előtt ismerős ez opus.
Mégis elismétlem e témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval. Fenn
csücsült a holló a dús hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt, fogyasztásra várván.
Arra kószált búsan a ravaszdi róka, ki nem jutott sajthoz fagyosszentek óta.
Hogy a fára nézett, elszállt komor kedve, felujjongva tört fel mohó gyomornedve.
És szólt álnok bájjal: Tollad ó be ékes, hogy madárkirály légy, régen esedékes! És
a neved, Holló, oly olvadó-omló. Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. A
dicséret szép szó, ámde a bírálat már olyasvalami, mit ki nem bír állat. Így hát a
holló, hogy meggyőzze a dőrét, vad rikácsolással tátotta ki csőrét. A sajtja
lehullott, erre várt a róka. ezúttal elnyerte tetszését a nóta. (…)
A RÓKA ÉS A HOLLÓ
Holló úr ült a fatetőn
Csőrébe sajt volt, jókora,
S kit a jóillat csalt oda,
A róka szólt hízelkedőn:
"Á, jónapot, te drága holló!
Mi szép vagy! nincsen is hozzád hasonló!
Nem tódítok, de hogyha hangod
Olyan, mint rajtad ez a toll, ó
Akkor a madarak között első a rangod."
A holló erre rendkívül örül,
Torkán egy hangot köszörül,
Kitátja csőrét, földre hull a sajtja
A róka felveszi és egyre hajtja.
"A hizelgő, akármi fajta,
Azokból él, akiknek hízeleg:
Felér a sajttal ez a lecke - vedd."
A holló ámul, pironkodva, végre
Megesküszik, hogy nem megy soha jégre.
(Kosztolányi Dezső fordítása)

Az átiratok közül az első egy magyar szerző írása, akit a „Rímhányó” néven is
emlegetnek.
Ki ő?______________________________
A nevéhez fűződik egy magyar rajzfilmsorozat, amelynek szintén állatok a
szereplői.
Mi ez a sorozat? ___________________

A második átirat egy francia író tollából származik, az 1700-as évekből. Számos
verses állatmese fűződik a nevéhez.
Ki ő?_________________________________________________
Olvassátok el A tücsök és a hangya c. meséjét, és készítsetek 5 kockás
képregényt belőle!

___/11 pont
5. feladat
Történelmi domborművek
1. A görög szobrászat utolsó szakaszában a
hellenisztikus korszakban készült az az oltár,
aminek
rekonstrukcióját
(helyreállítását)
Berlinben,
a
Pergamon
Múzeumban
csodálhatod meg. A monumentális oltárt
120m hosszú és 2,3m magas domborművű
fríz díszíti. A szenvedélyes jelenetek az istenek
és a gigászok csatáját ábrázolják.
Mi a neve az oltárnak?
_______________________________________________________________________

2. Athén városának közepén emelkedő domb
tetején áll a klasszikus görög építészet
legszebb példája, a Parthenon. A romjaiban is
lenyűgöző alkotást a dór fríz 92 metopéja
díszíti.
a.) Ezek a domborművek mit ábrázoltak?
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
b.) Mi a keleti oromfal (timpanon) témája?
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………..…………………

c.) Melyik múzeum és melyik város őrzi az eredeti domborműveket ?
……………………………………………………………………………………………........

3. A római birodalom a dákok felett aratott győzelmük emlékére egy diadal
oszlopot állított. Az oszlop felületét domborműszerű szalag borítja, melyen
képregényszerűen örökíti meg a hadjárat részleteit. ma Szent Péter szobra áll
a tetején, de eredetileg annak a császárnak állt a szobra, akiről a nevét
kapta.
Hogy nevezzük az oszlopot és melyik városban található?
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…

4. Az alábbi kifejezéseknek magyarázd meg a jelentésüket!
a.) fríz: ……………………………………………………………………..…………………
b.) relief: ………………………………………………………………………………………
c.) triglif: ……………………………………………………………………….……………..
d.) metope: …………………………………………………………………..……………….
e.) obeliszk: ………………………………………………………………….……………….
f.) timpanon: ……………………………….………………………………..………………
___/11 pont

6. feladat

A Római Birodalom

Mi volt az alábbi települések neve a Római Birodalom idején?
Töltsétek ki a rejtvényt a megfelelő nevekkel!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pécs
Óbuda
Belgrád
Győr
Bécs
Sopron
Dunaújváros

8. Szombathely
9. Esztergom
10. Százhalombatta
11. Budafok
12. Szőny
13. Tác

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

Mit jelentenek az így kapott szavak?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Jelöljétek be a térképen a településeket!
A rejtvényben szereplő települések közül kettő ma nem Magyarország területén
van – melyek ezek, és melyik országhoz tartoznak?

____/15pont

7. feladat

Hannibál elefántjai

A feladatsor véresen komoly
- ám történelmileg sok alappal bíró –
feladványa következik. Csak erős idegzetűeknek!

Hannibál
karthágói
hadvezér
harci
elefántjaival megkísérelte az átkelést az
Alpokon Az út első szakaszán 2 elefánt
annyira megbokrosodott
a szokatlan
vidéktől, hogy vissza kellett velük fordulni.
A következőkben a rendkívül meredek
kaptatókon lezuhant a fölfelé kapaszkodó
elefántok 1/5 része. A viszontagságos út
során kelta törzsekkel találkoztak –az
összecsapásokat az addig életben maradt
elefántok 3/7 része élte csak túl. Ahogy
egyre magasabbra értek az Alpok hágóin,
az Észak-Afrikából érkezett harcosok és
elefántjaik megismerkedtek a hideggel, a
hóval, faggyal. A nagy hideggel az elefántok
6/8 része nem tudott megküzdeni, s odavesztek. A maradék 2/3 része olyan
sérüléseket szerzett az úton, hogy hajtóik kénytelenek voltak leölni őket. Végül a
meggyötört csapat egyetlen elefánttal érkezett meg a Pó-síkságra – ennek az
elefántnak a neve fenn is maradt: Surusnak hívták.
Hány elefánttal indult útjára Hannibál?
___/9 pont

8. feladat

Mozaikok

A rómaiak előszeretettel díszítették házaik padlózatát, fürdőiket, templomaikat
mozaikokkal. Az alábbi képeken olyan mozaikokat láthattok, amelyek kizárólag
geometriai alakzatokból állnak.

Készítsetek egy A4-es lapra mozaikot, amely különböző sokszögekből áll! Az
alakzatokat és azok színét a tervezett mozaiknak megfelelően ti választhatjátok
ki. Az értékelés szempontjai: egyediség, bonyolultság, ritmikusság, esztétikum. A
mozaikot bármilyen technikával (rajzolva, ragasztva vagy számítógéppel)
készíthetitek.
___/10 pont

9. feladat

Ókori hangszerek

Ókori kalandozásaik során Adalbert egyszer csak egy hatalmas ládát talált.
Kinyitotta. A ládában ismerős és még soha nem látott hangszerek hevertek egymás
hegyén-hátán. A láda fedelére belülről egy levelet rögzítettek gondos kezek:
„Ha megfejtitek a rejtvényt, megtaláljátok a 12 hangszer nevét, és össze is tudjátok
párosítani a hangszerekkel, sőt még azt is meg tudjátok mondani, hogy melyik ókori
kultúrában használták – hazajuttok!”

Segítsetek Adalbertnek és családjának!
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___/12pont

