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I. A legfontosabb vallások és jellemzőik.      16 pont 

 

vallás katolikus protestáns ortodox zsidó mohamedán hindu buddhista 

szín  

 

      

kép  

 

      

 

Hogyan nevezzük az első 3 oszlopba beírt vallást együttesen: ……………………………. 

II. Történelmi korszakok nagy járványai      15 pont 
 

idézet 

 

 

személy 

neve 

 kontinens  történelmi esemény  

’’…..hamarosan francia 

szolgálatba állt és részt vett a 

madagaszkári expedícióban, 

XV. Lajos tiszteletére 1774-

ben …  

   

’’..1933-as expedíciója a 

Líbiai-sivatag utolsó fehér 

foltjait törölte el a térképről. 

…A Szahara egyik 

legelhagyatottabb, leginkább 

hozzáférhetetlen zugában ő 

volt az első európai kutató… 

   

„1831.július 27-én hajóra 

szállt Amerika felé, ahova 

szeptember 3-án érkezett meg. 

…az új világ jogintézményeit 

lelkesedéssel tanulmányozta, 

csupán a rabszolgaság 

gyakorlatán ütközött meg. ’’ 

   

„Útjukat siker koronázta. 

Felfedezték a Nílus második 

forrástavát, amit Albert-tónak 

neveztek el. Szokatlan látvány 

volt Afrika belsejében a fehér 

nõ.” 

   

„Ő az utolsó európai utazó, aki 

1862-63-ban, még az orosz 

megszállás előtt tett látogatást 

Közép-Ázsia kánságaiba… 

…Túlélését elsősorban annak 

köszönhette, hogy 

meggyőzően játszotta a 

szunnita írástudó, majd a 

dervis szerepét…” 

   



III. Számoljunk csak!         15 pont 

 

 

1. Melyek azok a számok, amelyeknek tízesre kerekített értéke 6500? Írd fel kettős 

egyenlőtlenséggel! _________________  ≤    x    <  ____________________  

 

Melyek azok a számok, amelyeknek százasra kerekített értéke 7000? Írd fel kettős 

egyenlőtlenséggel! _________________  ≤    x    <  ____________________  

  4 pont 

2. Bontsd fel prímtényezők szorzatára! Sorold fel 850 osztóit! 

5 pont 

 

 

 

3. A nyelvek megoszlása a kontinensek között (Ethnologue) 

Mennyi 1060 és 1311 legnagyobb közös osztója? Hogyan nevezzük az ilyen számokat? 

3 pont 

 

 

4. A Föld lakosságának 43 százaléka a tíz legnagyobb nyelvet beszéli. 

A Föld lakossága: 7 889 809 000  (2021. augusztus 20.) 

Írd fel normálalakban! 

Ezen adat alapján hányan beszélik a tíz legnagyobb nyelvet? Számításod követhető 

legyen! 

3pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Emberi sokszínűség- nagyrasszok     15 pont 
A ……………………….. ……………………….. 

B ……………………….. ……………………….. 

C ……………………….. ……………………….. 

D ……………………….. ……………………….. 

Hogy nevezzük ezt a „vegyes” csoportot? 



V.  Tűzijáték         15 pont 

tűzijáték színe kémiai név képlet 

kék   

zöld   

  NaCl 

 vas  

vörös   

 magnézium  

1. Milyen színű a következő anyagok vizes oldata? 

szín kémiai név képlet 

 réz(II)-szulfát  

  NiSO4 

 kálium-permanganát  

  K2Cr2O7 

VI. Nyelvek         15 pont 

Mi a Tadzs Mahal? Ki kinek az emlékére építtette? 

Melyik törzs nőtagjai viselnek ajaklemezt 

az alsó ajkukban?   

Melyik országban élnek ők? 

Minek a maradványa a jeruzsálemi 

Siratófal?  

Melyik király fejezte be az építését a Biblia 

szerint? 

Mit jelent magyarul a neve?  Miért nevezik Disney kastélynak? 

Mit jelent a Golgota szó? Miért kapta ezt a nevet a hegy?  

Melyik országban járunk? Áldást mondanak, cserébe mit kapnak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melyik nyelvet beszélik a legtöbben a világon? 

Melyik a legtöbb nyelvre lefordított könyv a 

Földön? 

Vajon melyik országban találhatók ilyen 

kapszulahotelek? 

  



VII. Oldjátok meg az angol VAGY német feladatot!    15 pont 

Task 1: 

e.g.  ..…Shinto……. 

 

     
…………… …………… ………………… ………………… ………………… 
 

Task 2:  

Peru - …………… Switzerland - ……………. the Netherlands - …………………… 

Wales - ………………………  Vietnam - ………………………. 

 

Task 3:  

The official 

language: 

The country where it is official: 

Bengali  

Catalan   

Afrikaans  

Hebrew  

English (Sorry, but You can not write the most obvious ones like the UK, 

Ireland, Canada, the USA and Australia) 

 

Total:       /15 

Aufgabe 1:  

z. B.  ..…Shinto……. 

 

     
…………… ……………… ………… ……………… ……………… 
 

Aufgabe 2:  

Polen -  …………………….…………….. die USA  - ……………………….…… 

Deutschland - …………………….……….…….. Frankreich- ……………………………… 

Ungarn -  …………………………………  

 

Aufgabe 3: 

die Amtssprache: Das Land, in dem es offiziell ist: 

Bengali  

Katalanisch  

Rätoromanisch  

Hebräisch  

Deutsch (außer Deutschland und Österreich ) 

 


