A csapat neve: _________________________________
Iskolátok: _____________________________________

Szerezhető pontszám:

100 pont

Megszerzett pontszám:

Beküldési határidő: 2017. március 6.
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.
Wilhelmina egy szép tavaszi reggelen így szólt a gyerekekhez:
„Mit szólnátok egy új, kalandos utazáshoz?”
„Hurrá!” kiáltott Martin és Eufrozi. „Hová? Hogyan?”
„Nézzétek!” Wilhelmina egy furcsa érmét mutatott a gyerekeknek,
amin négy színes jel felváltva villant fel. „Figyeljétek csak!”
„Most csak a nagyító látszik!” Álmélkodtak a gyerekek.
A következő pillanatban Wilhelmina, Martin, Eufrozina és Adalbert, sőt még kis
kedvenceik, az aranyhörcsög pár is- ismeretlen tájon, ismeretlen környezetben
találták magukat. Egészen élesen láttak minden apró részletet, és valahogy minden
egészen közelinek tűnt…

1. feladat – Közelről nézve – a részletek gazdagsága
a) Rajzoljátok meg a képek mellé helyezett körökben a képből kivágott részleteket
felnagyítva! Egészítsétek ki a hiányzó név- és képcímeket!
___/9 pont

1.
A festő neve:………………………………………………

A kép címe:………………………………………………………………

2.
A festő neve:…………………………………………..

A kép címe:………………………………………..………………

3.
A festő neve:……………………………………..………….

A kép címe:……………………………………………………………

b)

A tavalyi Bartók évfordulóhoz (születésének 135. évfordulójára emlékeztünk) kapcsolódik a
Ludwig Múzeum Bartók kiállítása. Itt szerepel egy munka, talán a kiállítás „legkirályabb” műve
(legalábbis az egyik látogató szerint), Tornyai Péter - Kertész Krisztián hang-installációja, amely
az alábbi képen látható. (installáció: a képzőművészet egy műfaja, helyfüggő térkompozíció).

Vajon a 20 kicsi hangszóró, amely mindegyikén keresztül egy-egy magyar népdal hallható és ezek
kihelyezése, Bartók Béla milyen két nagy szenvedélyére utal?
___/4 pont
1. ………………………………………………..
2. ………………………………………………..
Ebből az egyik gyűjtés, ha dimenziókban gondolkodunk, óriási jelentőségű, a másik kisebb az
emberiségre nézve és apró méretű példányokból áll.
2. feladat – Mikroszkóp alatt
„De jó lenne még kisebb részleteket is látni!” Sóhajtott fel Eufrozi. „De nincs mikroszkópunk…”
„Mi sem egyszerűbb ennél!” szólt Wilhelmina. Elővette a mobiltelefonját, letöltött rá egy
nagyító/mikroszkóp applikációt, és a gyerekek már vizsgálgathatták is az apróbbnál apróbb
érdekességeket.
Telepítsetek egy okostelefonra mikroszkóp alkalmazást, pl. ezt:

a) Vizsgáljátok meg mikroszkóp alatt egy sókristályt! Rajzoljátok le, amit láttatok.

___/7 pont

Milyen formákat láttok? ___________________________________________________________
Hányszoros nagyítást használtatok? __________________________________________________
Mérjétek meg, mekkorák a sókristályok a képernyőn! ____________________________________
Mekkorák a valóságban? (számítással együtt) __________________________________________
Mit tudtok a sóról és a sókristályokról? _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

b) Öntsetek egy kis tálba vizet, egy másik tálkába kevés olajat, és tegyetek mindkettőbe néhány
szemcse őrölt pirospaprikát! Figyeljétek a mikroszkóp alkalmazással, mi történik! ___/9 pont
Írjátok le tapasztalataitokat! Milyen kémiai magyarázata van a megfigyelt jelenségeknek?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Rögzítsétek a folyamat fázisait fotókon, és szemléltessétek a folyamatot a fotókból készített
animált gif formátumban. Ehhez pl. a http://gifmaker.me/ akalmazást tudjátok használni. Az
elkészített animációt küldjétek el a verseny@abacusan.h e-mail címre!
c) „Anya, ma hova utazunk?” – kérdezte Eufrozi, és felülve az asztalra kényelmesen
elhelyezkedett. Fészkelődése közben azonban véletlenül elfordított vagy fél tucat kapcsolót, és
mielőtt Wilhelmina figyelmeztethette volna, hogy vigyázzon, járművük összerázkódott és
hirtelen százezred részére zsugorodott össze, majd egy villanással eltűnt, magával ragadva
Adalbertet, Wilhelminát, Martint és Eufrozinát.
Amint a rázkódás elült, a kis család meglepve tapasztalta, hogy járművűk valamiféle alagútban
száguld. Martin arcát az ablakhoz nyomva rájött, hogy folyadékban haladnak, amelyben hatalmas
sejtek lebegnek. Három különféle alakzatot különített el: tehetetlenül sodródó vörös korongokat,
fehéres-átlátszó gombócokat, amelyek követték a masinát, és apró áttetsző valamiket mindenféle
alakban, amelyek mintha valami nagyobbról törtek volna le. https://goo.gl/7bx9f2
Martin figyelmét hirtelen Eufrozina kiáltása vonta el az ablaktól: „Az egyik hörcsög eltűnt! Nem
zsugorodott velünk!
Édesanyjuk válaszolt: „Azt hiszem, tudom hol vagyunk! Összezsugorodtunk, és a hörcsög ereibe
kerültünk!"

Válaszoljatok az alábbi kérdésekre, számmal jelölteket pedig írjátok be a rejtvény soraiba!
___/13 pont
Nevezd meg, miféle sejteket látott Martin! Mik a vörös korongok _____________________ , 2 a
fehér gombócok ___________________ és 6 az áttetsző töredékek __________________ ?
Melyiknek mi a feladata? __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Melyikből van a 9 legtöbb, és melyikből a legkevesebb? ___________________________________
_______________________________________________________________________________
Mit szállítanak a korongok a 1 tüdő felé, és mit 3 a tüdőtől?
8 Hogy hívják a folyadékot, amiben úsznak? _____________ ____
A hörcsög vérkeringésében való utazásuk közben meglepő és kissé rémisztő látványra bukkantak. A
fehér „gombócok” szinte hemzsegtek itt, és mind egy tömeg kisebb, pálcika alakú sejtre vetették
magukat. A család ámulva figyelte, ahogy a gombócok körbevették a pálcika sejteket, és
bekebelezték őket.
5 Micsodák a pálcika alakú sejtek? ___________________________
Mit csinálnak a gombócok?
________________________________________________________________________
4 Hogy nevezik a folyamatot? _______________ ___________________
7 Ahogy a gombócok sorra falták a pálcikákat, ők maguk is elpusztultak. Hogy hívják a maradványaik
tömegét? ___________________________________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A megfejtés:__________________________________________________________________
Mi a szerepe a vérkeringésben? __________________________________________________

d) „Ahhoz, hogy az apró világban eligazodjunk, járatosnak kell lennünk a mértékegységekben!”
szólt Adalbert. „Lássuk, kitaláltok-e a labirintusból!”
A helyes válaszokon át vezet az út!

___/10 pont
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3. feladat – Apró meselények között
„Milyen érdekes lenne, ha apró emberkékkel is találkozhatnánk!” kiáltott fel Martin.
„Vegyük csak számba, kiket ismertek mesékből, történetekből!” válaszolta Adalbert.
„Készítsünk rejtvényt Apának!” kiáltották a gyerekek.

___/8 pont

a) Segítsetek nekik! Készítsetek szógyűjtő rejtvényt, amelyben mesebeli törpék vagy manók
nevei vannak elrejtve!
Minél összetettebb a rejtvény, minél több figurát említetek, annál több pontot kaptok érte.

b) Sok zenemű született, amelyben apró lények táncát idézik a hangszerek. Töltsétek ki a
táblázatot!
___/9 pont
itt hallgassátok meg:

zeneszerző

nemzetisége

a mű címe

műfaja

https://goo.gl/y4zsVz
https://goo.gl/PyZDK3
13. perctől
https://goo.gl/VX4Bm6
https://goo.gl/zHCmh4

Az egyik mű feldolgozásait hallgathatjátok meg az alábbi linkeken. Jellemezzétek a
feldolgozásokat! (hangzás, hangszerek, hangulat, stb)
https://goo.gl/Q7CsAA _________________________________________________________
https://goo.gl/9F4sYh __________________________________________________________

4. feladat

Kirándulás Liliputba

a) Nézzétek meg az alábbi QR-kód mögé rejtett linken található rajzfilmet!

___/5 pont

Mikor keletkezett az eredeti regény?______________________________________
Milyen történelmi, kultúrtörténeti időszakot tükröz? _________________________
___________________________________________________________________
Mi a fő motívuma a műnek?_____________________________________________
Soroljatok fel még olyan irodalmi műveket, amelyek hasonló témát dolgoznak fel!
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) A liliputiak tudományos értekezést írtak a partjaikra vetődött furcsa óriásról. Szerintetek
hogy szólt ez a tudományos igényű szöveg? Írjátok meg! Az értekezést rajzokkal tegyétek még
pontosabbá, részletesebbé!
___/12 pont

c)

„A liliputiak sokkal kisebbek egy vakondnál…” töprengett Martin. „Milyen lehet egy vakond
alagút ásását figyelni közelről…”
___/7 pont
A Kisvakond a tölgyfa gyökerénél
hozzákezdett alagutat vágni magának.
Először 2 métert ment keletre, utána
erre merőleges irányba fordult (északi
vagy déli irányba) és 3 métert haladt,
majd ismét irányt váltott, az addigival
merőleges irányban 4 métert ásott, és
így folytatva 5, 6, 7 végül 8 métert
haladt, ahogyan eddig is, mindig tett
egy-egy merőleges fordulatot.

Milyen közel van az alagút vége az alagút
bejáratához, ha az alagút végig
vízszintesen halad, és az alagút vége a lehető legközelebb van az alagút bejáratához?

d) „Persze Liliputban nem csak a vakondokok közlekednek” mélázott tovább Martin. ___/7 pont
Gulliver a Kalózok szigetéről a Kincses szigetre szeretne eljutni a szigetek közt közlekedő 10 evezős
kompjáratokkal. A térképen feltüntettük az egyes kompjáratok jegyárait tallérban számolva.
Gulliver spórolós, nem akar sokat költeni. Mennyi a legkisebb költség, amellyel célba juthat a
kompokkal?

