
1

További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com

I. forduló                                                               Beküldési határidő: 2021. október 20.I. forduló Beküldési határidő: 2021. október 20.

Az első fordulóban Vámbéry Ármin életével és utazásaival kapcsolatos feladatok sikeres megoldásához a Küzdelmeim című 
művét, valamint a Keleti életképek „A ház s a háztartás” című fejezetét ajánlom irodalomként. A Kárpátaljához és Iránhoz 
kapcsolódó feladatok megoldásához földrajzi atlasz és az internet különféle forrásai ajánlottak. A honlap „Segédanyagok” 
menüjében található néhány konkrét javaslat.

1)  Névjegy

Készítsd el Vámbéry Ármin rövid névjegyét! (10 pont)

Vámbéry Ármin
- névjegyem -

Születésem időpontja:

Születésem helye:

Vallásom:

Születési nevem:

Nevelkedésem helyszíne:

Testi fogyatékom:

Középiskolai tanulmányaim kezdeti helyszíne:

Foglalkozásom:

Elhalálozásom időpontja:

Temetkezési helyem:

A csapat neve: A csapattagok neve: A forduló 
száma:

I.A felkészítő pedagógus neve, e-mail-címe, 
telefonszáma:

Az iskola neve, címe, e-mail-címe, telefonszáma:

ROVATVEZETŐ: TÓTH TIBOR, vambery.armin.foldrajzverseny@gmail.com
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2)   Kövesd a nyomaimat!
  

Állapítsd meg, hány keleti utazást tett Vámbéry Ármin, majd határozd meg, melyik mai ázsiai országokon keresztül ha-
ladtak utazásai útvonalai! (6 pont)

  Összesen _____  keleti utazása volt, melyek a következő ma létező országokat érintették:

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

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

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

3)  Műelemzés

 A következő meghatározások, jellemzések alapján állapítsd meg, melyik Vámbéry-műről van szó! (5 pont)

  Önéletrajzi műve:  ......................................................................................................................................................................

  Első műve:   .................................................................................................................................................................................
 
   Londonban kiadott angol nyelvű műve, mely meghozta neki a nemzetközi elismerést:  ................................................

.............................................................................................................................................................................................................
 
   Az ugor-török háború kirobbanásának „hadi” oka:  ...............................................................................................................

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

   A keleti társadalmat mutatja be nagy részletességgel:  ............................................................................................................

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

4) Fordító
 
  Magyarázzátok meg, fordítsátok le magyar nyelvre a következő kifejezéseket, melyek a keleti háztartásokkal kapcsolato-

sak! (6 pont)

mangal =  ............................................................................................................................................................................................

„keresztény karó” =  ...........................................................................................................................................................................

odsak =  ...............................................................................................................................................................................................

hárem =  ..............................................................................................................................................................................................

szelamlik =  .........................................................................................................................................................................................

minder =  ............................................................................................................................................................................................

5) Térképészet
 
  Készítsétek el Irán politikai térképét, melyen feltüntetitek a természetes határait, szomszédos államait és azokkal alkotott 

határvonalát, valamint fővárosát is! (11+5+5 = 21 pont)
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6) Jellemzés

  Jellemezzétek Kárpátalját a következő kérdések alapján! (12 pont)

Melyik mai ország területét képezi Kárpátalja?

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

Melyik mai országokkal határos Kárpátalja területe?

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

Mi Kárpátalja legmagasabb pontja, hány méter magas?

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

Melyik a leghíresebb hágója, melyen két népcsoport is betört a Kárpát-medencébe? Nevezd meg a két népcsoportot is!

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

Mikor csatolták el Magyarországtól és melyik országhoz került Kárpátalja területe?

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