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A 2. forduló feladatainak megoldásaA 2. forduló feladatainak megoldása

1)  A házi tanító

– Zsámbokréten vállalt prefektusi munkát, hol ő is gyakran volt nevelt a ház asszonya által.
 – Petrikovichné felismerte Vámbéry akkori bárdolatlan viselkedését, majd illemre oktatta.
 – A Rosenberg családhoz került Kutyevon tanítói szolgálatra.
 – Emília kisasszony iránt érzett gyengéd érzelmei miatt kellett a kutyevoi tanítóskodását megszakítania.
 – Vörösmarty Mihállyal ismerkedett meg a Pilvax kávéházban Garay János révén.

2)   Páralkotó

1857 – indulás
útlevél – Eötvös József
Kmetty tábornok – Iszamil pasa
gőzös – Galac
Lloyd – tengerjáró hajó
Galata – Pera
kalap – fez
Resid efendi – derék írástudó
házitanítói állás – Husszein Daim pasa
1864 – hazaérkezés

3)  Világhír

– Közép-ázsiai utazás című művét adta ki külföldön a keleti utazásairól, idegen nyelven.
– Londonban, 1865-ben adta ki fent említett művét.
– Első angol beszédét a Burlington House-ban tartotta a Royal Geographical Society jóvoltából.

 
4) Igaz – Hamis
 
  Állapítsátok meg, hogy igazak-e vagy hamisak az alábbi állítások a keleti családokra vonatkozóan! (6 pont)

igaz hamis
1. A családfő csak az esti órákban él a dohányhoz hasonló csibuk okozta mámor örömével. - x
2. A szolgák nem köszöntik uraikat, észrevétlenül teszik a dolgukat. x -
3. A családi kincstárnok talpig becsületes az urával szemben, sosem károsítja azt meg. - x
4. Társalgások során sosem kerül szóba a család és a családi élet. x -
5. A családi légkör inkább rideg és szomorkás. x -
6. A gyermekek tisztelete szüleik iránt a mélyről jövő szeretetből fakad. - x
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5) Városkereső
 

Keressétek meg Irán öt legnépesebb települését, adjátok meg lakosaik számát (elérhetőek a 2016-os adatok), majd állapít-
sátok meg az egyes városok földrajzi koordinátáit is! (5+5+10 = 20 pont)

település lakosság földrajzi szélesség földrajzi hosszúság
Teherán 8 693 706 é. sz. 35°30' k. h. 51°
Meshed 3 001 184 é. sz. 36° k. h. 59°30'
Iszfahán 1 961 260 é. sz. 32°30' k. h. 51°30'
Karadzs 1 592 492 é. sz. 35°30' k. h. 51°
Siráz 1 565 572 é. sz. 29°30' k. h. 52°30'

6) Ismerj fel!

  A következő képek Kárpátalja öt legnépesebb települését ábrázolja. Állapítsátok meg a képekről, melyik várost ábrázolják, 
írjátok be a megfelelő oszlopba a település nevét, valamint lakosainak számát is! (15 pont)

Település képe Település neve Település lakossága

Munkács 86 257 (2015)

Beregszász 23 732 (2019)

Huszt 28 424 (2019)

Nagyszőlős 25 403 (2019)

Ungvár 114 879 (2019)
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