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A Katedra-versenyek az oktatásügyi minisztérium által akkreditált és támogatott versenyek. 
További, a versennyel kapcsolatos információk: www.katedra.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com

A harmadik fordulóban Vámbéry Ármin életével, munkásságával és utazásaival kapcsolatos feladatok sikeres megoldásához 
a Küzdelmeim című művének második fejezetét, valamint a Közép-ázsiai utazás III. fejezetét ajánlom irodalomként. A Mura-
vidékhez és Üzbegisztánhoz kapcsolódó feladatok megoldásához földrajzi atlasz és az internet különféle forrásai ajánlottak. 
A Katedra-versenyek honlapján a Vámbéry Ármin Földrajzverseny „segédanyagok” menüje szintén hasznos forrásanyagokat 
rejt.

1) Kapcsolódás

Az alábbi képek kapcsolódnak Vámbéry Ármin ifj úkori küzdelmeihez. Határozzátok meg, kit vagy mit ábrázol a kép, és 
egy mondatban fogalmazzátok meg, hogyan kapcsolódik Vámbéry Árminhoz! (12 pont)

                                        

a)       b)                                         c) 

  

 

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

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

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

ROVATVEZETŐ: TÓTH TIBOR, RÁKÓCZIHO 36/34, 94501 KOMÁRNO, vambery.armin.foldrajzverseny@gmail.com
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III. forduló                   Beküldési határidő: 2023. január 20.



 d)                                   e)                                                  f) 

2) Találkozó
  

Állapítsátok meg, hogy munkássága során Vámbéry Ármin találkozott-e az alább felsorolt személyekkel! Jelöljétek 
 jelöléssel a helyes vagy  jelöléssel a helytelen választ! (10 pont)

a) Muzaff ar al-Din bin Nasr-Allah – bokharai emír

b) Caj-csun – kínai császár

c) Viktória királynő – Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyságának királynője

d) V. Ferdinánd – osztrák császár, magyar és cseh király

e) Abraham Lincoln – az Amerikai Egyesült Államok elnöke

f) Xantus János – a Magyar Földrajzi Társaság alapító tagja

g) I. Ferenc József – osztrák császár, magyar és cseh király, az Osztrák–Magyar Monarchia első uralkodója

h) Lord Strangford – az Egyesült Királyság portugáliai nagykövete

i) Abdul Hamid szultán – oszmán szultán az iszlám világ kalifája

j) Joseph Rudyard Kipling – irodalmi Nobel-díjas angol író és költő

3) Tér és idő

 Állapítsátok meg, hol, mikor és milyen nyelven vagy nyelveken adták ki Vámbéry Ármin következő műveit! (25 pont)

– Bokhara története
– Német-török zsebszótár
– Közép-ázsiai utazás
– Az iszlám a XIX. században
– Küzdelmeim

   
4) Elindulás Teheránból
 
  A következő mondatok hibás állításokat tartalmaznak Vámbéry és társainak Teheránból való indulását illetően. Javítsátok 

ki a hibákat, hogy az állítások valósak legyenek! (10 pont)

1.) Teheránból március 28-án késő este indult a karaván útjára.
2.) Mindenki díszöltözetben vágott neki az útnak.
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3.) Teherántól Karatepe felé délnek vezet az út.
4.) A karavánjuk 24 tagból állt.
5.) Az időjárás kedvezően alakult, egész nap kellemes meleg volt.
6.) Mazendran területének bejáratát egy széles völgy alkotja.
7.) Mazendran a Fekete-tengerig nyúlik, így a területét buja növényzet borítja.
8.) A területen nem ritkák az olyan vadállatok sem, mint a sakálok vagy oroszlánok.
9.) Mazendran fővárosa Szari, mely a városok közül kiemelkedik szépségével és kereskedelmével.
10.) Karatepe területén a turkomanok között teljes biztonságban érezhették magukat.

5) Népes
 

Keressétek meg Üzbegisztán 10 legnépesebb települését, valamint határozzátok meg nevük eredetét! (20 pont)

6) Gazdaságos

Soroljátok be a felsorolt gazdasági ágazatokat azokhoz a településekhez, amelyekhez kötődnek, valamint húzzátok alá azt 
a négy mezőgazdasági növényt, amely a Muravidék mezőgazdaságára jellemző! (10 pont)

gazdaság: Marof pincészet, Mura textilgyár, földgázkitermelés, Terme Lendva termálfürdő, kőolaj-kitermelés, Terme 
3000 termálfürdő
mezőgazdaság: dinnye, hajdina, komló, repce, szőlő, búza, sárgabarack, napraforgó, tök, áfonya

Alsólendva:

................................................................................................................................................................................................................ 
 
Muraszombat: 

................................................................................................................................................................................................................
 
Alsómarác:  

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

Mátyásdomb:  

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