A csapat neve: _________________________________
Iskolátok: ______________________________________

Szerezhető pontszám:

100 pont

Megszerzett pontszám:

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

Kedves Versenyzők!
Örömmel köszöntük Benneteket a 2016/17. évi 4 dimenzió viadala versenyen!
Az egyes fordulók során a csaptok kalauza ismét a korábbi években megismert
család: az építész apuka, Adalbert, biokémia kutató mama, Wilhelmina, bakfis
korba lépett lányuk, Eufrozina, és a kisöccse, Martin.
Míg a korábbi években Eufrozina különleges iránytűjének köszönhetően a 4 égtáj
épített és természeti csodáival, Martin időgépe segítségével pedig a 4 korszak
életmódjával, hírességeivel és nevezetességeivel ismerkedhetett meg a család és a
versenyzők, idén Wilhelmina kalandvágya vezeti a családot – és vele a versenyben
résztvevő csapatokat is.
„Gyerekek!” kérdezte egy reggelen Adalbert. „Tetszett a múltkori
kaland a parányik világában?”
„Nagyon!” lelkesedtek a gyerekek kórusban. „Mi lesz a következő
kaland?”
„Gyertek, nézzük meg, az érme mit kínál nekünk”
A gyerekek köré gyűltek, Wilhelmina is izgatottan leste az érme jeleit.
„ Úúúú… a távcső!” ámult el Eufrozina. „Ezek szerint irány a távol és a nagy!”
A következő pillantban egy gyönyörű könyvtárban találták magukat. A plafonig érő
polcok zsúfolásig voltak régi és új könyvekkel, enciklopédiákkal, térképekkel… A
terem közepén, sok száz éves földgömbök között számítógépek, kivetítők várták a
látogatókat.
Tartsatok a családdal, fedezzétek fel együtt a könyvtár titkait!

1. feladat – Nagy földrajzi felfedezések

___/15 pont

Martin az egyik polcon csodás „leleteket” talált! Egy hajónaplót és egy réges-régi térképet.
Áttanulmányozta a sok száz éves, poros hajónaplót, majd felkiáltott:
„Ez egy felfedező út naplója! De szeretném tudni, hogy hol értek partot!” Azzal méricskélni kezdett a
térképen.
Segítsetek Martinnak követni a XVI. századi hajósok útját! Jelöljétek be útvonalukat, és írjátok ide,
hol értek partot!
_______________________________________________________________________________

Furcsa utunk volt: végig egyenletes
erősséggel fújt a szél, így a vitorlák
föl-le vonásával nem sok dolgunk
volt. Napról napra változott viszont
a szél iránya, így a vitorlák állását
folyamatosan változtatnunk kellett.

1527. márczius 20. napja

1527. márczius 8. napja

1527. márczius 26. napja

Felvontuk a horgonyt, és elhagytuk
Szicíliát.
Egyenesen
hajózunk
Nyugatnak.

Számításaink szerint hamarosan
partot kellene érnünk. Sajnos a szél
most Dél-Nyugatról fúj.

1527. márczius 11. napja

1527. márczius 28. napja

Reggel elértük a Gibraltár-szorost,
folytatjuk utunkat keleti szél mellett.

Ismét fordult a szél, ismét Nyugat
felé hajózunk.

1527. márczius 14. napja

1527. márczius 30. napja

A szél ost Észak-Kelet felől fúj.

FÖLD! Örömünk leírhatatlan!

1527. márczius 16. napja

A szél ismét megfordult, délnyugati irányban hajózunk.
1527. márczius 24. napja
Ma Keletről fúj a szél, a vitorlákat
ismét állítani kellett.

2. feladat – A világ leghosszabb folyói

___/10 pont

Eufrozi felfedezett egy földrajzi enciklopédiát.
„Nézd, Apu, itt a Magyarország leghosszabb folyói című résznél eláztak a lapok, nem mindent
tudok elovasni!”
Segítsetek Eufrzinak – töltsétek ki a táblázatot!
A folyó neve

A
folyó
magyaroszági Országrész, amelyen át folyik
szakaszának hossza

_i_ _a

585 km

_ _n_

______ km

R_b_

210 km

_ _ _ly
Z_ _a

Alföld

É-Magyarország
126 km

_aj_

DNY - Dunántúl
ÉK-Magyarország

Sió csatorna
He_ _ _ _

118 km

3. feladat – Üzenet egy messzi-messzi galaxisból…

___/12 pont

Martin egy izgalmas regényt talált az egyik polcon. »Egy távoli ismeretlen bolygóról űrlények
csapata közelít a Föld felé. A kilenc egységből álló konvoj az alábbi elrendeződés szerint
halad:«

Rajzoljátok meg az elképzelésetek szerint a kilenc űrhajót a fenti elrendeződést figyelembe
véve egy A4-es papírra (alá-rálátás)! A papír alapszíne esetleg lehet sötét!
Az űrhajók mélysége, szélessége és hosszúsága változhat!
Figyeljetek oda az egyiránypontos perspektíva helyes alkalmazására!

4. feladat - Egy híres vándor

___/15 pont

„Erről jut eszembe – ha már regény!” szólt Adalbert. „Van egy híres elbeszélő költemény, aminek egy
fejezete a „nagy” körül forog. Várjatok, előkeresem ezt a részletet.” Ezzel a könyvespolchoz sietett, és
levett róla egy régi kötetet. A gyerekek izgatottan figyelték, ahogy lapoz. Ám egyszer csak elkomorult
az arca. „Egy egér kirágta a szöveget!”
Segítsetek a gyerekeknek! Fejtsétek meg a rejtvényt az alábbi webhelyen, egészítsétek ki a
szöveget a hiányzó szavakkal!
http://LearningApps.org/watch?v=pxbfbdign17
Ki a mű szerzője? _________________________________________________________________
Melyik fejezetől van szó? __________________________________________________________
A rejtvény megfejtése a szerző egy másik elbeszélő költeménye. Mi ennek a címe?
_______________________________________________________________________________
Válasszatok ki egy részletet a szövegből, és készítsetek hozzá illusztrációt!

5. feladat – Szobrok messziről

___/10 pont

___/18 pont

Eufrozi elbóklászott a könyvtár távolabbi zugai irányába. Egy csukott ajtó kulcslyukán átkukucskálva
nyolc szobrot látott. A helyiségben sötét volt, a szobrokat hátulról világította meg az ablakon beeső
fény. Csak a sziluettjük alapján tudta beazonosítani őket. Felismeritek őket Ti is?

Amelyiknek ismerjük az alkotóját is, nevezzétek meg és írjátok mellé azt a művészeti
korszakot, amiben készültek!

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A fenti árnyképeket direkt egyforma méretekben adtuk meg.
Nézzetek utána, hogy melyekre mondhatjuk, hogy nagyméretű szobrok? (egy méternél
nagyobbak) Soroljátok fel!
Írjátok mellé magasságukat is!
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6. feladat – Vándorló állatok

___/20 pont

Martin és Eufrozina lelkendezve vették észre, hogy a kivetítőn érdekes természetfilmeket vetítenek
vándorló állatokról.
Csatlakozzatok hozzájuk, nézzétek meg a videókat, tanulmányozzátok a érképeket, és válaszoljatok
a kérdésekre!
Gnú
Videó https://goo.gl/lSxt2j

Térkép: https://goo.gl/VkZnz3

Évente gnúk milliói vándorolnak keresztül Serengetin és Maasai Mara-n. Miért előnyös nekik ilyen
hatalmas csordákban járni?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Vándorútjuk során a gnúk több folyón is átkelnek. Milyen veszély leselkedik itt rájuk?
_______________________________________________________________________________

Miért jó a gnúknak évente megtenni ezt az utazást? ____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Grönlandi bálna
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=-XNLlwOUr04
Térkép: https://www.youtube.com/watch?v=zqbB33mFPHI
Melyik szoros látható a térképen? Keressétek meg! Melyik két ország között található?
_______________________________________________________________________________
Mit esznek a grönlandi bálnák? _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hogyan? _______________________________________________________________________
Egy grönlandi bálna nagyjából 1,8 tonna élelmet fogyaszt el egy nap alatt. Figyeljétek meg a térképen
a mozgásukat! Körülbelül hány nap alatt ér el a bálna szorostól a Banks-szigetig, és ezalatt hány tonna
táplálékot eszik meg? _____________________________________________________________

Búbos banka
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=QyRlnE3joNg
Térkép: http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/common-hoopoe-upupa-epops/distribution
(A színek jelentése: kék:telelőhely, zöld: egész évben megtalálható, sárga: fészkelőhely
Miért költözik a búbos banka? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A búbos bankát népiesen büdös bankának is hívják. Miért? _______________________________
_______________________________________________________________________________
Egy kifejlett búbos banka vadászterülete a fészkétől számított megközelítőleg 2,5 km sugarú kör.
Hány négyzetkilométeres területről hozhat rovarokat a fiókáinak?

Ugyanez a búbos banka háromféle ízeltlábút vadászik a fiókáinak: fülbemászót, tücsköt és százlábút.
Öt fiókáját hányféleképpen tudja megetetni, ha nem keveri össze őket (azaz a különféle sorrendek
különféle etetésnek számítanak)?

