
Mellékletek	

1. Melléklet:	Képek	Kína	mezőgazdaságáról,	iparáról	(ismétléshez)	
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2. Melléklet:	Boríték	
(minden	borítékon	az	adott	csoport	száma	szerepel)	

Kedves 1. csoport! 

Az induláshoz kaptok egy kis segítséget, ami a következő QR kód 

leolvasásával érhető el: 

 

Vigyázzatok, a leolvasásra az első 2 percben van lehetőségetek, utána a 

telefont és minden egyebet (az atlaszt, íróeszközt és a boríték tartalmát 

leszámítva) el kell tenni az asztalról! 

	 	



3. Melléklet:	Szövegek	

I. szöveg: Nagy-Britannia legértékesebb gyarmata, a „brit korona ékköve” volt az indiai 
szubkontinens. Az angolok a mohamedánok és a hinduk vallási ellentéteinek szításával 
igyekeztek meghosszabbítani uralmukat, de amikor kénytelenek voltak függetlenséget adni 
gyarmatuknak, vallási alapon feloszlatták a területet (1947). A főleg hinduk által lakott 
területen jött létre az Indiai Köztársaság, a tea-, és kaucsukültetvényeiről híres Ceylon szigete 
külön állammá alakult (Srí Lanka), a mohamedánok által lakott terület pedig Pakisztán lett 
(később Kelet-Pakisztán Banglades néven önállósult). Ez a felosztás súlyos gazdasági és 
politikai következményekkel járt, melyek erősen visszavetették a térség fejlődését. A nagy 
bengáli jutatermő vidék és gyapotföldek jelentős része Pakisztánnak jutott, a 
feldolgozóüzemek viszont Indiához kerültek, így India textilgyárai nyersanyaghiánnyal 
küzdöttek, míg Pakisztánnak a semmiből kellett ipart teremtenie. További probléma India és 
Pakisztán határán elterülő Kasmír tartomány helyzete is. A határviták háborúhoz vezetnek, 
ami rendkívül költséges mindkét fél számára és ez még jobban hátráltatja a gazdasági 
fejlődést.  

A szubkontinens legnagyobb országa India (3,3 millió km2), a Föld 2. legnépesebbje 
(1,28 milliárd fő). Nincs egységes nyelve, az indiai nyelvek száma több százra tehető, de a 
legelterjedtebb a hindi. A fő vallás Indiában a hindu, de szép számmal akadnak a 
buddhizmusnak is követői. India legősibb vallása a több istent tisztelő hinduizmus. A 
kereszténység és az iszlám után a harmadik legnépesebb, a 
világon kb. 1 milliárd ember hite. Nincs azonosított 
alapítója, vagy általánosan elfogadott szentírása, az indiai 
vallási formák és kultuszok gyűjtőnevének tekinthető. 
Követői hisznek a karmában, a lélekvándorlásban. Szent 
állatuk a tehén, a termékenységet szimbolizálja számukra, 
így nem meglepő, hogy Indiának van a világon a 
legnagyobb szarvasmarha-állománya. Az állatot nem vágják le, húsát sem fogyasztási sem 
kereskedelmi célból nem hasznosítják, így gazdasági hasznuk főleg a tejéből, valamint az 
elhullott állatok bőréből van. Ezen túl a tehén vizeletét gyógyszerként használják, a trágyából 
pedig értékes tüzelőanyagot nyernek. Az indiai tehenek szabadon kószálhatnak, így gyakran 
fennakadást okoznak a közlekedésben, de ez az embereket nem zavarja, kikerülik az állatot, 
vagy megvárják, amíg arrébb sétál.  Azonban mégsem olyan fényes a szent tehenek sorsa. 
Többnyire betegek és éheznek, a hulladékban turkálnak élelem után kutatva.  

India egy szövetségi állam, amelynek 28 tagállama van, a tagállamok határai a 
legnagyobb nyelvek elterjedési területeihez igazodnak. Lakóinak száma évi kb. 16 millióval 
növekszik, ezért a kormány egészségügyi felvilágosítással, születésszabályozási módszerekkel 
igyekszik csökkenteni a természetes szaporodást. A lakosság életszínvonala igen alacsony, 
állandóan kísért az éhínség réme, amit élelmiszer behozatalával tudnak némileg elkerülni.   

 
II. szöveg 
A társadalom még napjainkban is kasztrendszer szerint tagolódik, melynek gyökerei a 
hinduizmusban keresendők, ugyanis ahhoz, hogy valaki hindu legyen, szüksége van egy 
kasztra. Az indiai kasztrendszerben 4 fő kasztot különíthetünk el, ezek a brahmanák (papok), 
a ksatriják (harcosok), a vaisják (köznép) és a sudrák (szolgák). A kasztokhoz nem tartozó 
hinduk az ún. érinthetetlenek (páriák, vagy ahogy magukat nevezik dalitok) a társadalom 



legelnyomottabb rétegét alkotják. A nem hinduk kaszton kívülieknek számítanak, az ő 
érintésük tisztátalanná teszi a hindukat. A kasztrendszer nagyon merev, meghatározza az 
emberek életét, például házasodni csak kaszton belül lehet. A hagyományos hindu házasságot 
a család dönti el, nem az érzelmek, a válást a társadalom elítéli. A kaszthoz való tartozás 
örökletes. Ma már tiltják a kasztokba rendeződést, felszámolása mégsem egyszerű feladat, 
főleg vidéken.  

India filmipara az egyik legnagyobb a világon. A film-főváros Mumbai, szokás 
Bollywoodnak is nevezni (Hollywood után, és Mumbai korábbi nevéből, Bombayből).  

A Gangesz a hinduknak Gangát, a megtisztulás istennőjét jelenti, nagyon fontos 
szerepet tölt be az életükben. Bár borzasztóan szennyezett, számukra a világ legszentebb vize, 
mely tisztítja lelküket. Halottjaikat hamvasztás után gyakran a Gangesz vizébe szórják, hogy 
az örökös újjászületéstől megszabadítsák. Nem csak temetkezési célt szolgál, minden évben 
tömegek zarándokolnak el ide, betegek és haldoklók is, hogy a vízből való ivással, 
merítkezéssel gyógyuljanak, megszabaduljanak bűneiktől. A hinduk számára kötelező évente 
legalább egyszer a jatra, vagyis zarándoklat egy szent helyre. 

Ha Indiában járunk érdemes figyelembe vennünk az ottani szokásokat, hogy ne tűnjünk 
faragatlannak. A kézfogás például kerülendő, hacsaknem az indiai fél kezdeményezi. Az 
utcán való ölelkezés, csókolózás, vagy egymás kezének fogása sem illendő. 

A közlekedése sokszínű. Kiterjedt vasúthálózattal rendelkezik, de vasúti közlekedése 
elavult, sokszor állataikkal együtt utaznak. A közutakon autó, motor, bicikli, riksa, busz is 
megtalálható. Általánosan elmondható, hogy közlekedése kaotikus.  

Az indiai nők jellegzetes viselete a szári ami egy több méter hosszú textildarab, melyet 
szoknyaként a derekuk köré csavarnak, egyik végét pedig a vállukon átvetik, de néhol még a 
fejet is fedi. A bindi egy vöröses, narancsos pici pontszerű alakzat, ami eredetileg a férjezett 
asszonyok jelképe. Ez bársonyból készül, vagy festik, a homlokuk közepén hordják.  

A világ egyik legszebb építészeti remekműve, a Tádzs Mahal Indiában található. 
Története nem hétköznapi, ugyanis építtetője Sáh Dzsahán császár felesége nyughelyéül 
emeltette, amikor az belehalt 15. gyermekük kihordásába. Az asszony életében arra kérte 
férjét, hogy halála után ne vegyen más nőt el, neki pedig olyan sírhelyet építtessen, ami nem 
hagyja feledésbe merülni nevét. Mahal férje, a császár teljesítette a nő kérését, egyes 
történetek szerint megölette az építész feleségét, hogy ő is megfelelően átérezze mélységes 
fájdalmát, de olyan legendák is keringenek, miszerint elvetette a tervezők szeme világát, hogy 
többé ne alkothassanak neje síremlékéhez foghatót. Az épület nyugati oldalán egy óriási 
mecset található, mely a mohamedánok imahelyéül szolgál. Az épületegyüttes 4 minaretből, 2 
mecsetből és a főkapu épületéből áll, melyek között csodálatos kertek találhatók.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Melléklet:	Levél	(minden	levélen	az	adott	csoport	száma	szerepel) 

Kedves 1. csoport! 

Üdvözöllek Titeket a „Fejvadászok” között!  

„Hajtóvadászat” indult az elveszett India után, és csak Ti segíthettek 

megtalálni! Az eredményesebb keresés érdekében töltsétek ki a borítékban 

található WANTED feliratú lapot úgy, hogy szerepeljenek rajta India 

jellemző vonásai, ami alapján bárki felismerné, aki csak találkozik 

vele! 

Az ehhez szükséges információmorzsák felszedése azonban nem olyan 

egyszerű, meg kell érte dolgozni. 

Ahhoz, hogy a plakát elég informatív legyen, túl azon, hogy fel kell 

idéznetek a korábban olvasottakat, még néhány feladványt is meg kell 

oldanotok.  

Szegény „fejvadászok” lévén ehhez semmilyen eszközötök nincs, csupán az 

atlaszotok. 

A feladatok helyes kitöltésével „rúpiát” nyerhettek, amit majd pontokra 

válthattok. A legtöbb pontot összegyűjtő csoport tagjai nyerik el a 

mesés „vérdíjat”! 

A cél tehát minél több feladat minél pontosabb megoldása, hogy a lehető 

legtöbb, pontot érő „rúpiát” zsebelhessétek be, és így elegendő 

információt tudjátok meg a plakát elkészítéséhez. 

Vigyázzatok, az idő rövid! Ráadásul más „Fejvadászok” is pályáznak a 

„vérdíjra”, így igyekezzetek titokban tartani a megoldásaitokat, nehogy 

előnyre tegyenek szert azzal, hogy meghallják a válaszaitokat! 

A feladatok megoldására 15 perc áll rendelkezésetekre, a megoldási 

sorrend tetszőleges. Ha kérdésetek van, kézfeltartással jelezzétek. 

Sok sikert kívánok!  



5. Melléklet:	Feladatok 

I. Egészítsétek ki a következő szöveget! 

India a Föld ___________________ legnépesebb állama. 28 tagállama van, melyek határai 
a(z)_____________________________ igazodnak. Nincs egységes nyelve, az indiai nyelvek száma 
több százra tehető, de a legelterjedtebb a ________________. A népesség jelentős része 
_____________ vallású, de szépszámmal akadnak a _________________-nak is követői. 

 

II. Rejtvény 

1. A férjezett indiai nők jelképe, a homlokuk közepére festett pontszerű alakzat neve. 
2. Vallási alapon történő feloszlatásakor a mohamedánok által lakott részből alakult ország. 
3. Anglia egykori gyarmataként így is szokás hívni. 
4. A hinduk a Föld legszentebb vizének tartják, mely megtisztítja a zarándokok lelkét, ezért sok 

beteg és haldokló zarándokol el inni a vizéből, megmerítkezni benne. Halottjaikat a parton 
hamvasztják, majd a hamvakat a vízbe szórják, hogy lelkük megszabaduljon, ne kelljen többé 
újjászületniük. 

5. A „fényesség szigete”, korábbi neve Ceylon, híres teaültetvényeiről. 
6. Egy indiai határon fekvő tartomány neve, melyért költséges háborúk folynak. 
7. India ősi vallása, a kereszténység és az iszlám után a harmadik legnépesebb, a világon kb. 1 

milliárd ember hite. Nincs azonosított alapítója, vagy általánosan elfogadott szentírása. Az 
indiai vallási formák és kultuszok gyűjtőnevének tekinthető. 

8. Annak ellenére, hogy ma már tiltott, még mindig megfigyelhető a társadalom jellegzetes 
tagolódása, mely a hindu vallásból ered. 

9. India államformája. 
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III. Töltsétek ki India névjegykártyáját! (Az elérhetőséghez az elhelyezkedése kerüljön.) 

 

 

IV. Párosítsátok a kasztok nevét a magyar megfelelővel, majd ragasszátok a párokat az ábra 
megfelelő helyére! (Megj.: külön kártyákon, összekeverve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brahmanák  papok 

Ksatriják harcosok 

Vaisják köznép 

Sudrák szolgák 

Páriák érinthetetlenek 

Mr.	India	

Terület:	

Népesség:	

Főváros:	

Elérhetőség:	

	

	



V. Egészítsétek ki a folyamatábrát a borítékban található jellemzők megfelelő helyre való 
beillesztésével! 

a csecsemőhalandóság 

csökkenése 

 

a kasztrendszer  

maradványai 

falusi népesség  

magas aránya 

megoldatlan  

családtervezés 

 

csökkenő  

halálozási arány 

növekvő  

népességszám 

 

 

 

2.	

3.	

1.	

4.	

5.	

6.	

alacsony	
termésátlagok	

kisbirtokrendszer	

kevés	eladható	
felesleg	



VI. A korábban olvasottak alapján tervezzétek meg a „Gangesz vize” nevű termék címkéjét! 
Szerepeljen rajta az „összetevők” listája és a felhasználási javaslat is!  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Rejtvény 

„Boldogság az, ha amit gondolsz, amit mondasz, és amit teszel, összhangban vannak egymással.” 

„A vallások különböző utak, amelyek ugyanoda vezetnek. Mit számít, hogy külön úton járunk, ha a 
célunk közös?” 

„Csak akkor beszélj, ha a csendnél értelmesebbet tudsz mondani.” 

Kinek a nevéhez fűződnek a fenti idézetek? Megtudhatjátok a következő rejtvény megfejtéséből! 

A válaszként kapott személy egy indiai jogász, politikus és spirituális vezető, az indiai függetlenségi 
mozgalom kiemelkedő alakja volt. 

1. A megtisztulás istennője 
2. Személyszállításra használt, emberi erővel hajtott jármű, ami gyakori Indiában. 
3. A tehén ezt szimbolizálja a hinduk számára. 
4. A hinduizmus egyik fő vonása, a halál utáni újjászületés más testben. 
5. India fővárosa. 
6. Az indiai nők jellegzetes viselete, melyet derekukra tekerve szoknyaként hordanak. 

	

               

               

               

               

               

               

 

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

6.	



VIII. A következő szöveghibás információt tartalmaz. Keressétek meg és javítsátok ki! 
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6.	Melléklet:	Segítség	
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http://gangesz.hu/wp-content/uploads/2017/04/Gangesz-folyo.jpg		
	
	

„Az	állapotos	nők	és	csecsemők	bűntelennek	számítanak.	Nem	szükséges	őket	hamvasztással	
megtisztítani;	holttestüket	egyenesen	a	vízbe	engedik.	Benáreszben	gyakori	a	díszes	lepelbe	
csavart	vízen	lebegő	halottak	látványa.	A	várossal	szembeni	folyópart	szintén	tele	van	emberi	
maradványokkal.	 A	 hinduk	 ennek	 ellenére	 minden	 reggel	 összegyűlnek,	 hogy	
megmártózzanak	 a	 Gangesz	 szent	 vizében.	 A	 folyó	 tisztaságába	 vetett	 megrendíthetetlen	
hitük	vezérli	őket.”	
(Forrás:	http://www.ng.hu/Civilizacio/2010/01/A_szent_folyo_legszentebb_helye	)	
	
„Kétszer	 annyi	 kommunális	 szennyvíz	 kerül	 a	Gangeszbe	 Indiában	minden	egyes	nap,	mint	
amennyinek	 a	megtisztítására	 futja	 a	 part	menti	 vízművek	 kapacitásából.	A	 folyam	 látja	 el	
vízzel	India	lakosságának	40	százalékát.”	
(Forrás:	 http://www.origo.hu/idojaras/20120419-szennyvizcsatornava-valik-a-gangesz-
naponta-2900-millio-liter-szennyviz-omlik.html	)	
	
7.	Melléklet:	A	helyes	megoldásért	járó	„rúpia”	
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