A NÉGY DIMENZIÓ
VIADALA 3-4. OSZTÁLY
2.FORDULÓ –
NAGY/TÁVOL
A csapat neve: _________________________________
Iskolátok: ______________________________________
Szerezhető pontszám:

100 pont

Megszerzett pontszám:

Beküldési határidő: 2017. április 3.
Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest, Klapka u. 47.

Álmodoztatok már arról, hogy egyszer körbeutazzátok a Földet, vagy ellátogattok egy távoli
országba, hogy megismerjétek az ott élő népeket, állatokat és növényeket? Ebben a fordulóban
megpróbáljuk a lehetetlent! Ha csak gondolatban is, ellátogatunk a kontinensekre, és az
óceánok mélyére is lemerülünk. Tartsatok velünk!

1. a, Írjátok az alábbi térképvázlatba az óceánok és kontinensek nevét!

9 pont / ____ pont

b, Melyik kontinensre mi jellemző? Kössétek össze a kontinensek nevét a hozzájuk tartozó
meghatározásokkal!

12 pont / ____ pont

2. Az Északi- és Déli –sark Földünk legészakibb és legdélibb pontja. Igazak, vagy hamisak a
következő állítások? Írjátok a vonalra a megfelelő betűket I (igaz), H (hamis)!

Az Északi-sark nem kontinens.

____

A sarkvidéki területeken egyfolytában esik a hó.
Az Arktisz szó jelentése: északkal szemben.

____
____

A Déli-sarkon mérték az eddigi legnagyobb hideget.

____

Az Antarktiszon csak néhány ezer fős kutatóállomás jelenti a lakosságot.
A Föld legészakibb lakói az inuitok.

____

____

A jegesmedvék kedvenc tápláléka a pingvin.

____

Az Arktiszt az Éjféli nap földjének is hívják.

____
8 pont / ____ pont

3. A pingvinek egy kirándulást szerveztek az Északi sarkra. Miután körülnéztek, szeretnének
visszajutni a repülőhöz, de félnek, hogy útközben összetalálkoznak a jegesmedvével. Segítsetek
nekik, vezessétek őket a repülőhöz úgy, hogy ne lépjetek olyan jégtáblára, amin jegesmedve
található!

5 pont / ____ pont

4. Olvassátok el az alábbi szöveget, majd oldjátok meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

„A Föld tüdeje”
Tudtad, hogy a világ legnagyobb erdeje a dél-amerikai Amazonas folyó vízgyűjtő területét borító őserdő?
Elképzelni is nehéz, milyen hatalmas! Ha egész Magyarország egyetlen végeláthatatlan erdő volna, kicsinek
számítana mellette, hiszen az amazóniai őserdő körülbelül hatvanszor nagyobb, mint hazánk.
Bolygónk tüdejének is nevezik ezt a lenyűgöző méretű természeti csodát, mivel a növények oxigénné alakítják
a káros szén-dioxidot, és megkötik a légkörben található port. A városi fejlődés, az erdőtüzek, a fakitermelés és
a légszennyezés veszélybe sodorta az őserdők életét. Az őserdő területe napról napra, óráról órára csökken, s
nem csupán az ott élő számtalan állat- és növényfaj, hanem az amazóniai indiánok élettere is vészesen
zsugorodik.
Ezek az indiánok több ezer éves múltjuk során összhangban éltek a természettel. Virágzó törzsi kultúrákat
teremtettek. Vadásztak, halásztak és gyűjtötték az erdőben termő, ehető növényeket. A földművelést is
ismerték, kukoricát és maniókát termeltek a tisztásokon. Akik elsősorban földműveléssel foglalkoztak, kisebbnagyobb közösségeket alkotva le is telepedtek. Sok indián törzs azonban hatalmas területeket bejárva
vándorolt.

a, Válaszoljatok az alábbi kérdésekre!
•

Hol található a világ legnagyobb őserdője? _________________________________________

•

Milyen nagyságú Magyarország területéhez viszonyítva? ______________________________

•

Miért csökken az őserdő mérete? _________________________________________________

__________________________________________________________________________________
•

Miért veszélyes ez a bolygónk számára? ___________________________________________

__________________________________________________________________________________
•

Kinek, minek az élettere csökken az őserdő területének zsugorodásával? _________________

__________________________________________________________________________________
5 pont / ____ pont

b, Kire, mire gondoltunk? Tegyetek rendet a betűk között és megtudjátok a válasz!
Hatvanszor nagyobb hazánk területénél: MIZAANÓAI RŐSEŐD ___________________________
Virágzó törzsi kultúrákat teremtettek: KNIIDÁON ____________________
Ebben az országban él, a világ elszigetelt törzseinek kétharmada:RAALZÍIB __________________
Az indiánok csónakja készül belőle: AÖTRSZF ______________________
Ilyen növényt is termesztenek az indiánok: AKNIMAÓ ____________________
5 pont / ____ pont

6.a, Egy 5 főből álló expedícióútnak indult, hogy a dzsungel mélyén élő őslakos
törzs életét megismerje. Az első napon az odafelé vezető út 3 tized részét tették
meg. Hány kilométert gyalogoltak, ha az út oda-vissza 60 kilométer?

3 pont/ ____ pont
b, Hány napot töltöttek a faluban, ha ezt tudjuk: ha még egyszer annyi és még feleannyi napot
töltöttek volna, éppen 30 napig élvezték volna a törzs vendégszeretetét?

3 pont/ ____ pont

7. A dzsungelek után látogassunk el az afrikai szavannákra is, ahol számtalan állatfaj él. Ha
kitaláljátok a betűkódokat, ti is megtudjátok, melyek ezek.

10 pont / ____ pont

8. A Galápagos - szigetek több tagból álló szigetcsoport Charles Darwinnak köszönhetően vált
világhíressé. Óriásteknősökkel, leguánokkal, oroszlánfókákkal is találkozhat, aki ellátogat a
szigetre. Az ott készített rajzokon 9 eltérés található. Keressétek meg és karikázzátok be őket!

9 pont / ____ pont

9. Az alábbi képről leesett néhány puzzle darab. Megtaláljátok a helyüket? Ha igen, a számok
segítségével jelöljétek melyik hová való!
8 pont / ____ pont

Soroljatok fel 5 olyan állatot, amelyek csak ezen a kontinensen élnek!
____________________________________________________________________________
5 pont / ____ pont

10. Földünkön számos olyan dolog van, amit méretük alapján rangsorolni szoktak. Az
alábbiakban Ti is megismerkedhettek néhány LEG-gel. Kutakodjatok, keressétek meg a
válaszokat!

1. Melyik a Föld legmagasabb hegycsúcsa?
2. Melyik a Föld legmélyebb pontja?

a, Elbrusz
a, Filippínó-árok

3. Melyik a Föld legnagyobb sivatagrendszere?

a, Góbi

b, Mount Everest

c, Annapurna

b, Tonga-árok

c, Mariana-árok

b, Szahara

c, Takla-Makán

4. Melyik a Föld legnagyobb szigete?

a, Grönland

b, Borneo

c,Madagaszkár

5. Melyik a Föld legnagyobb félszigete?

a, Arab

b, Labrador

c, Balkáni

6. Melyik a Föld legnagyobb óceánja?

a, Atlanti

b, Csendes

c, Indiai-óceán

7. Melyik a Föld legmélyebb tava?

a, Balaton

b, Bajkál-tó

c, Kaszpi-tenger

8. Melyik a Föld leghosszabb folyója?
9. Melyik a Föld legnagyobb tengere?
10. Melyik a világ legmagasabb vízesése?

a, Duna
a, Földközi
a, Kile

b, Nílus

c, Jangce

b, Jeges

c, Arab-tenger

b, Omeli

c, Angel
10 pont / ____ pont

10. Bárhol járunk a világban, vannak olyan híres alkotások, amelyeket mindenki szeretne
megnézni. Ezek a szobrok vagy épületek az adott országok jelképévé váltak az évtizedek során.
Mely országokba kellene elutaznunk, ha látni szeretnénk őket?

Machu Picchu

Colosseum

Kínai Nagy Fal

Szabadság-szobor

Eiffel -torony

Megváltó Krisztus szobra

Tádzs Mahal

Sydney-i Operaház

Moai

Hagia Sophia

Gízai nagy piramis

Big Ben

12 pont / ____ pont

11. Kalandozásunk végére értünk. Utolsó feladatként azt kérjük, hogy készítsétek el valamelyik
feladatot kreatívan! Lehet az a Föld, egy természeti forma vagy egy nevezetesség makettje, vagy
rajza!
Fényképezzétek le, és e-mailben küldjétek el a
dokumentáljátok a készítést, és arról is küldjetek képet!)

verseny@abacusan.hu

címre!

(Kérjük,

6 pont/ ____ pont

