2015.04.08 – 04.28.
Csapat neve: _________________________________

Iskola neve: _________________________________

Elérhető pontszám: 75 pont

Elért pontszám:

Beküldési határidő:

2015.04.28.

Eredmények közzététele: 2015.05.12.

Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47.
Kérjük, a feladatlapokat ne tértivevényesen adják postára.
A borítékra írják rá: „Bábel”!

1. feladat
2. A babiloni matematikával kapcsolatos tudásunkat arról a 400 agyagtábláról szereztük,
amelyet az 1850-es évek óta fedeztek fel. A babiloni matematika a tízes és a 60-as
számrendszer keverékét használta. Innen ered a mai időmérés percenként 60 másodperce,
az óra 60 perce és a kör 360°-a (6×60°) is. A rendszer kifejlesztői az ókori sumerok voltak.
A számok helyiértékesek. A rendszerben nincsen nulla, csak helykitöltő karakter.
A ma használatos hindu-arab számírással való átírással a hatvanas számrendszerbeli számokat
veszőkkel választjuk el. Pl. 1,3,30 Ez a szám, átszámítva a 10-es számrendszerbe, a 3810.

Fejtsük meg, az alábbi egész számok közül melyik nem lehet 60-as számrendszerbeli! A
többit írjuk át 10-es számrendszerbeli számokká!
___/5 pont

A.)

B.)

C.)

D.)

2. feladat
Az abakusz a historikusok szerint az első számolóeszköz,
amelynek ősi formáit szinte minden ókori kultúrában
megtalálták. Van olyan vélemény, hogy az ősforrás Kína, amit
az támaszt alá, hogy a kínai és a japán modell hasonló
felépítésű és a használatuk módja is egyező. Más álláspont
szerint, amit az etimológia is igazol, az egyiptomi birodalmat is
megelőzően a Szaharát benépesítő berberek voltak a feltalálók.
Ha az abakusz elválasztó lécet tartalmaz, akkor minden rúd
elválasztó léc alatti részén öt (egyeseket jelölő), a felső részén
pedig kettő (ötösöket jelölő) golyó elegendő a számok
ábrázolásához. Van egy szabály, ami kimondja, hogy a
számolási eljárás alatt az alsó gyöngyök legalsóját valamint a
felső gyöngyök legfelsőjét, amennyire lehet, keveset
használják, mivel az 5-ös számot egy felső gyöngy ábrázolja és
a 10-es számjegyet a következő sor alsó gyöngye.

Mennyi a következő műveletsor eredménye?
A megoldást számokkal is és rajzzal is adjuk meg!



___/6 pont

=
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3. feladat
A legkorábbról ismert matematikusokat az ókori Indiából ismerjük az i. e. 3000 és 2600 közötti indusvölgyi civilizációból, a mai Észak-India és Pakisztán területéről. Itt kifejlesztettek egy olyan
mértékrendszert, amely már tízes számrendszert használt. A muzulmán tudósok 770 körül ismerték
meg az indiai tízes helyi értékes számrendszert egy indiai matematikai szöveg fordításából és
hamarosan átvették azt. Közvetítésük révén a 12. században ez a számrendszer Európába is eljutott
– ahol arab számok néven vált ismertté – innen mára már világszerte elterjedt és minden korábban
használt számrendszert felváltott.
___/6 pont
a.) Bizonyítsuk be, hogy
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b.) Milyen egész n értékekre lesz egész a következő törtkifejezés?

4. feladat
Amikor a Fekete Király alszik, akkor az, amit igaznak hisz, hamis. Más szóval, amit a Király alvás
közben hisz, az hamis. Amit viszont ébren hisz, az mind igaz. Nos, múlt éjszaka, pontosan 10
órakor, a Király azt hitte, hogy ő is és a Királynő is alszik. Aludt ekkor a Fekete Királynő vagy
nem?
___/4 pont

5. feladat
a) Mi az oka, hogy a Nap keleten kel fel és nyugaton nyugszik le? A Föld bármely pontján van
napkelte és napnyugta 24 óra alatt?

b) Budapest-Tokió oda-vissza ugyanaz a légifolyosó, a gép azonos sebességgel repül. A visszaút
15 perccel rövidebb. Mi a magyarázata?

___/10 pont

6. feladat
Fejtsétek meg az alábbi rejtvényt és a zöld színnel kiemelt sorban egy japán motormárka nevét
találjátok!
___/9 pont
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4
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8

1. az atkák alosztályába tartozó állat
2. a gomba termőtestének része lehet
3. japán vizitorma
4. főzeléknövény
5. késő nyáron ill. ősszel virágzó növény
6. a fejes káposzta rokona
7. a japán virágrendezés művészete
8. a pillangósvirágúak közé tartozó szubtrópusi-trópusi növény ,kivonata színezőanyag
7. feladat

A. Hallottál-e már a jóscsontokról? A kínai nép ősi kultúrájában - a Seng-Jin korszakban
- állati csontokra - marha és szarvas csontok mellett teknős hátpáncéljára - karcolták
a jóslással is foglalkozó papok a kérdéseiket és gyakran a válaszaikat is. Ezekből a
vésett feliratokból alkothatunk képet az eltűnt korok kultúrájáról.
Bár Kína, több mint 4000 éves múltra tekint vissza, szójeles írását a mai napig őrzi. A
kínai nyelv csupa egy szótagú szóból áll, nem kapcsolódnak hozzá ragok. Ezt úgy
hívják, hogy izoláló nyelv.
A szavak jelentése között hanglejtéssel tesznek különbséget.
•

Szerinted kb. hány jelet kell megtanulnia annak az embernek, aki regényt szeretne
olvasni kínaiul?

····························································································
• A kínai írás történetében, mi volt a legjelentősebb találmány?

····························································································

• Kb. hány vonásból áll össze a legbonyolultabb szójelük?

····························································································
• Az írásreform bevezetése előtt, a papíron milyen irányban írtak?

····························································································
• Nézz utána, hogy a „ma" szó mit jelent négyféle hanglejtéssel kiejtve!

····························································································
A hanglejtés formái:
- Az első esetében:
- A második esetében:
- A harmadik esetében:
- A negyedik esetében: ereszkedő

egytónusos
emelkedő
ereszkedő, a végén felugrik

1.

...................................................................................

2.

...................................................................................

3.

...................................................................................

4.

...................................................................................
___/6 pont

B. Nyíregyháza történelmében az első írásos emlékek 1205-1235 közötti peres
ügyekben maradtak fenn, amelyek már emlegetnek egy Nyír helységet arrafele,
a mostani Kelet-magyarországon.
Ez a magyar nyelvemlék, helyneveink és személyneveink történetének fontos
forrása. Részben Anianus (Ányos mester) nagyváradi kanonok és káptalani
jegyző munkája .
Mi volt a neve ennek az írásos emléknek?
___/2 pont

····························································································

Ez a jegyzőkönyv 389 olyan jogeset
latin nyelvű leírását tartalmazza,
amelyet a (nagy)váradi
székesegyházban, illetve a káptalan
előtt folytattak le.

8. feladat

Kőrösi Csoma Sándor a magyar és az egyetemes kultúra kiemelkedő
alakja. Számos utazást tett Ázsiába.
Ismerjétek meg kalandos útjait, és az egyikről írjátok meg
képzeletbeli naplóját!
A naplóban szerepeljenek az út fontos állomásai, az ott végzett
munka, életmódja, nehézségei!
___/9 pont

9. feladat
A Japánban található Nagaszaki a helyszíne annak az operának, melynek szövegkönyvét Luigi Illica és
Giuseppe Giacosa írták John Luther Long 1898-as elbeszélése nyomán.
___/9 pont
Ki a zeneszerző, és mi az opera címe? ______________________________________________
Melyik szereplő milyen hangfekvésben énekel? Összekötéssel jelöljétek!
Szereplők

Hangnem

Cso-cso-szán
Szuzuki
B. F. Pinkerton
Sharpless
Goro
Yamadori
Bonc
Kate Pinkerton

tenor
tenor
bariton
bariton
mezzoszoprán
szoprán
mezzoszoprán
basszus

10. feladat
Ebben a feladatban egy hagyományos japán versformáról, a haikuról lesz szó.
Ez a versforma háromsoros, 17 szótagból álló, hangsúlyos vers. A sorok rendre 5, 7 és 5 morásak (a
fordításokban szótagosak). A sorvégek – mintegy mellékesen – rímelhetnek, de ez nem előírás.
Olvassátok el Kosztolányi Dezső írását, és az ebben idézett haikukat (Nyugat, 1933. 7. szám), majd
írjatok 3 haikut!
___/9 pont

Kosztolányi Dezső: ÚJ JAPÁN VERSEK
HARMINC HAIKU
Tokióban egy császári herceg támogatásával, Hirafuku rajzaival több mint 800 oldalra rúgó
versgyűjtemény jelent meg, mely csakis haiku-kat tartalmaz japánul és angolul. A könyvet
Asatoro Miyamori, a keioi egyetem angol-tanára adta ki, fordította le, látta el jegyzetekkel és
bevezetővel.
A haiku-t - amint az előszó írja - az európai epigrammákkal vetették egybe, de az csak külsőleg - a
tömörségével, a szűkszavúságával - emlékeztet rá. Voltakép merőben más. A haiku egy természeti rajz,
egy «rajz körvonala», utalás egy festményre, vagy «ennek a festménynek csak a címe» ilyen háromsoros
versekben élték ki magukat, tündököltek századokon át legnagyobb költői lángelméik: Basho,
Buson és Issa. Vannak haiku-ik, melyek olyan híresek egész Japánban, mint például nálunk,
Európában Poe Edgár «Holló»-ja. Ezek közé tartozik Buson fönti remeke is a: «Harang». «A templom
harangján - Alszik - Egy kis lepke». Ez a szöveg elegendő arra, hogy csigázza képzeletüket s
elcsodálkozzanak a helyzet néma és gyöngéd drámáján, mely azzal fog végződni, hogy a harang
megmozdul, a lepke fölébred s elrebben. A természeti rajz mögött, melynek mindig pontosnak,
valószerűnek kell lenni, «lirai» közlések nélkül, egy másik rajz is van, egy lelkirajz. De ez nem a költő
lelkirajza, hanem általános emberi, - mondjuk - az olvasó lelkirajza, aki a kereteket majd megtölti, olyan
tartalommal, amilyennel neki tetszik. A költő nem erőszakoskodik. A költő udvariasan csak ürügyet ád
egy megindulásra. A költő háttérben marad, a vers mögött, az érzése mögött s egy rajzot nyújt át az
olvasónak. Ezt a rajzot az olvasó világítja át az érzésével s ekkor kiszínesedik, mint azok a látszatra
szürke, igénytelen képecskék, melyeket a gyertyaláng elé kell tartani.
Ki-csi: GYÉMÁNT

Ryusiu: KISGYERMEK

Gyémánt van-e szebb, van szebb
nála még,
mint nyáron
a jég?

Eltévedett kisgyermek. Nézd az
árvát.
Sir-sirdogál.
És közbe fog egy szentjánosbogárkát.

Seidi: UDVARIASSÁG
Kunyhóm előtt gubbasztok
tétován.
A teleholdnak adtam át ma éjjel
vendégszobám.

Ryokwan: ABLAK
Kifosztva áll szegény lakom.
De a rabló a holdsugárt
meghagyta itt, az ablakon.

Soseki: ÚJ CSELÉDÜNK

Sodo: KETTECSKÉN

Az uj cseléd szólt: «Rózsa a
nevem»
s egyszerre elborzadt a lelkünk,
mert hátrafordult és a púpja
feltünt.

Az aratási hold tündér sütésén
megyünk haza,
két régi cimbora: az Árnyam és Én.

