
 
 

 

III. FELADATLAP 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 

2023. március 20. 

 

FELADATSOR 

Tudjátok meg, ó, nemes uraim, hogy apám kereskedő volt, mégpedig a legelőkelőbb és leggazdagabb polgárok 

közül. Még kisgyerek voltam, amikor meghalt, és rám hagyta a vagyont, az ingatlanokat meg a majorokat. 

Felnőttem és rátettem mindenre a kezemet, finom ételeket ettem, finom italokat ittam, fiatalemberekkel 

barátkoztam, finom öltözékekben cifrálkodtam, barátaimmal és társaimmal csavarogtam, és azt hittem, hogy 

ez örökké fog tartani, és hasznomra lesz. És így folyt ez az élet jó darab ideig. Egyszer aztán mégis megjött az 

eszem: felocsúdtam léhaságomból, és észrevettem, hogy a sok kincs - volt, nincs, a sok szép ezüst elszállt, mint 

a füst; s amim volt, elvándorolt. Rémület és elképedés fogott el, és arra gondoltam, amit régente apámtól 

hallottam Salamonról, Dávid fiáról - béke legyen velük! -, aki azt mondta, hogy három dolog van, ami jobb, 

mint másik három: jobb a halál napja, mint a születés napja, élő kutya jobb, mint halott oroszlán, és jobb lenn 

a sírban, mint szegénységben, kínban. Előkerestem, ami holmim, ruhám megmaradt, és eladtam, aztán 

eladtam ingatlanaimat is, és mindent, ami még birtokomban volt. Összesen háromezer dirhemért. 

Elhatároztam, hogy beutazom az emberek országait, megemlékezve a költő szavairól, aki azt mondta: A fényes 

győzelemnek fáradság, kín az ára, Az áhitott siker álmatlan éj leánya. Kit gyöngyért hajt a vágy, s a szíve reszket 

érte: Az búvár lesz: leszáll a zord tengerfenékre. Ki dicsőségre vár, de érte semmit sem tett, Oly álmot álmodik, 

amely nem teljesedhet! Felkészültem tehát az útra, vásároltam árut, felszerelést, portékát, az utazáshoz való 

kellékeket, és lelkem azt sugallta, hogy szálljak tengerre. Hajóba ültem, és levitettem magamat néhány 

kereskedő társaságában Baszra városába. És utaztunk a tengeren, néhány napon és éjen át, és haladtunk 

szigetről szigetre, tengerről tengerre, szárazföldről szárazföldre, és mindenütt, ahol megfordultunk, eladtunk 

és vásároltunk és cseréltünk. És jártuk a tengert, amíg el nem értünk egy szigethez, amely mintha a 

Paradicsom kertje lett volna. Oda irányította a hajónkat a kapitány, kivetette a horgonyt, lebocsátotta a 

kikötőhidat, és a hajó összes utasa kiszállt a szigetre. Vittünk magunkkal tűzhelyül melegítőfazekakat, azokban 

tüzet gyújtottunk. Ahányan voltunk, annyiféleképp foglalatoskodtunk: ki a főzés után látott, ki mosást 

rendezett, ki pedig sétára indult. Én azokhoz csatlakoztam, akik a sziget partját járták be. Aztán összegyűltünk 

enni, inni, mulatni, játszani. És míg mi így töltöttük az időt, egyszerre csak megjelent a kapitány a 

hajókorlátnál, és torkaszakadtából kiabál felénk: „Hej, utasok, Alláh őrizzen benneteket! Gyorsan vissza a 

hajóra! Siessetek a beszállással, és hagyjátok ott a cókmóktokat, meneküljetek, mentsétek meg magatokat 

Alláh segítségével a pusztulástól, mert ez a sziget, ahol most vagytok, nem sziget, hanem óriási hal, amely a 



 
tenger közepén megrekedt. Ráhalmozódott a homok, és szigetté változtatta, fák nőttek rajta a hosszú idők 

folyamán, de amikor tüzet gyújtottatok rajta, megérezte a forróságot és megmozdult. Rögtön alámerül veletek 

a tengerbe, és ti belefúltok. Siessetek, meneküljetek, mert elpusztultok: hagyjátok ott a holmitokat!” 

Az Ezeregyéjszaka meséi 

 

1. Gazdagítsátok Az Ezeregyéjszaka meséi-nek gyűjteményét egy általatok kitalált mesével, melyet az 

Apró történetek és anekdóták című részhez csatoljatok. (100-300 szó)                  10 pont 

 

2. Az Ezeregyéjszakai meséinek hatása a magyar irodalomban talán Krúdy Gyula Szindbád-jában 

ismerhető fel a legnyilvánvalóbban, aki saját diákkori olvasásélményéből eredezteti művének főhősét. 

Keressetet 3 hasonlóságot és 3 különbséget a két mű között.                                                                 6 pont 

 

3. Készítsetek illusztrációt A tengerjáró Szindbád első meséjé-hez, majd a róla készült képet töltsétek fel a 

feladathoz.                       8 pont 

 

4. „Felnőttem és rátettem mindenre a kezemet...” 

Hány csontját tette rá mindenre?         2 pont 

 

5. „Előkerestem, ami holmim, ruhám megmaradt, és eladtam, aztán eladtam ingatlanaimat is, és 

mindent, ami még birtokomban volt. Összesen háromezer dirhemért.” 

Pontosan hány lejért adta el mindenét?        2 pont 

 

6. „Az búvár lesz: leszáll a zord tengerfenékre.”  

Melyik tenger fenekére utalhatott a mesélő?       2 pont 

 

7. „Felkészültem tehát az útra, vásároltam árut, felszerelést, portékát, az utazáshoz való kellékeket...” 

Az alábbi listából válasszatok ki 5 elemet, amely elengedhetetlen lenne egy ismeretlen utazáshoz. 

Indokoljátok meg a választásotokat!                               10 pont 

Lista: 2 doboz csokoládé, lombik rummal, kanna éghető keverékkel, Csendes-óceán térkép, kötél, 
tranzisztor, szúnyogháló, ponyva, horgászfelszerelés, szekerce, víztartály, gyufa, sörétes puska és lőszer, 
riasztó (cápariasztó), borotválkozó tükör. Mentőgyűrű, távcső, hálózsák, szextáns, szigony. 

 
8. Milyen élőlényekkel találkozhatott volna a hősünk utazása során? Nevezzetek meg 5 fajt a képről! 

             5 pont 

 

 

 

 



 
 

 
 

9. Töltsétek ki a keresztrejtvényt!         5 pont 

          

          

          

          

          

 

1. Ennek az országnak a városába vitette magát a mesélő. 

2. A tenger közepén lévő óriás halra halmozódott fel. 

3. Ezen a folyón utaztak le a tengerre. 

4. Arab szó, melynek jelentése: az egyetlen Isten 

5. A Paradicsom szinonimája. 

 

10. „...volt, nincs, a sok szép ezüst elszállt, mint a füst;” 

a. Készítsetek az ezüstről tanulókártyákat! Fényképezzétek le, majd a 2 képet töltsétek fel!  5 pont 

b. Írjátok le a tanulókártyákon szereplő kérdéseket és válaszokat!      5 pont 

c. Mi a sterling ezüst?           2 pont 

 

 

 



 
11. Közel-Kelet 

a. Mi a neve annak a periódusnak, amelyben Az Ezeregyéjszaka meséi keletkeztek, és milyen időszakra 

tehető ez a kor?                                                                                                                                          2 pont 

 

b. Miért nevezik az iszlám vallás legnagyobb prófétáját, Mohamedet, a próféták pecsétjé-nek, és mi 

volt a 2 legnagyobb érdeme?          3 pont 

c. A mecset az iszlám vallás temploma, a „meghajlás, leborulás helye”. Vannak mecsetek, amelyek 

nem muzulmánok számára is látogathatóak, viszont fontos odafigyelni, hogyan illik egy mecsetben 

viselkedni. Soroljatok fel 2 dolgot, amit tanácsos, és 2 dolgot, amit nem tanácsos mecset 

látogatásakor tenni.           2 pont 

d. Mit jelent a halal és a harám a muzulmán étkezésben? Tervezzetek meg egy halal ünnepi vacsorát, 

mely legalább 6 fogást és 2 italt tartalmazzon. Soroljátok fel a tervezett ételeket és italokat, röviden 

vázolva a fontosabb összetevőiket.         5 pont 

e. A muszlim öltözék fontos tartozéka a fejfedő mind a nők, mind a férfiak számára. Viselésüknek 

számos variációja létezik. Próbáljátok ki mindkét nem fejfedőjét, a róluk készült fényképet (egy női 

meg egy férfi fejfedő viselése) pedig töltsétek fel a feladathoz.      

             5 pont 

12. Egy kis geológia 

a. Milyen geológiai jelenség hozhat létre a szövegben szereplő furcsa szigetet?    3 pont 

b. Készítsetek egy kis vulkánt agyagból vagy papírból és hozzatok létre benne egy kis lávafolyásos 

vulkánkitörést az itt látható módon: https://www.youtube.com/watch?v=H7jjHuBng7c  

Hogyan lehetne a kísérleti vulkánkitörést robbanásos kitöréssé alakítani? Filmezzétek le mindkét 

kitörésfajtával a vulkánotokat, és a filmecskéket töltsétek fel.                          8 pont 

 

 

 

A feladatok megoldásait minden csapat saját adatlapjára kell feltöltse a http://bod.communitas.ro címre. 

Amennyiben a rendszer ezt valamilyen okból kifolyólag nem engedélyezné, kérjük emailben jelezni a 

bolcsdiak@communitas.ro címen.  

Figyelem! Az elküldött fényképek felhasználásra kerülnek a médiafelületeinken.    

 

A FELADATLAP BEKÜLDÉSÉÉRT HIVATALBÓL JÁR 10 PONT. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H7jjHuBng7c&fbclid=IwAR0CgwXfRPJh2PETdSOq7yxtyYovKcCUi_EJsz0s-HhAaxnHqzH2iRsz8_w
http://bod.communitas.ro/

