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Feladatlap
1) Melyik kontinensen, s annak melyik felén járt Sass Flóra?

2) Nyomd meg a gombot az első terem nagy falitérképénél Széchenyi Béla képe alatt!
Olvasd el, hogy mely kontinenseket utazta be a felfedező!

3) Kösd össze a nevet a megfelelő fogalommal! Egy fogalomhoz több név is tartozhat.
Gáspár Ferenc
Varga János
Déchy Mór
Reguly Antal
Julianus barát

Kazány
tüzérparancsnok
Negyvenezer mérföld vitorlával és gőzzel

4) TOTÓ. Húzd alá a helyes megoldást!
Milyen könyvet írt Gáspár Ferenc?
A: népszerű, díszes
B: kalandregény
C: romantikus regény
Hány földgömb van a kiállításon?
A: 8
B: 9
C: 12
Körülbelül mikor készült az első földgömb?
A: Kr. e. 1000
B: Kr. e. 150
C: Kr. u. 1600
5) Mit ábrázol az alábbi kép?
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6) Ki szerkesztett a képen látható földgömböt?

7) Írd le azt a három fontos művet, amelyeket a Magyar Földrajzi Társaság 1. elnöke alkotott!

8) Rajzold le, mire mutat Ludovici Lóczy (Lóczy Lajos) bal kezével?

9) Ki látható a képen? Mely társaságnak volt a tagja?

10) Hibakeresés. Keresd meg az alábbi szövegben található hibákat, és javítsd ki azokat!
Az ismert világ az „ontológia” fogalmát az európai ókor elején még a Homérosz korabeli
gömbséma, azaz a Föld gömb alakját hirdető elmélet jelentette. Míg a demokrácia alapjait
képviselő Afrika országai bel- és külpolitikai problémáik megoldásán fáradoztak, a földrajzi
ismeretek hatékony gyarapítói a kínaiak lettek.
11) Mely tárgy részét látod a képen?
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12) Állj szemben ezzel a tárggyal, majd a jobb kezed felé eső tárolóban látott tárgyak közül rajzolj
le egy hangszert!

13) Rajzold be Hell és Sajnovics útját a térképen! Hány nagyvároson át vezetett útjuk?

14) Rajzold be a térkép megfelelő helyére a Boszporuszt!
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15) Mi az az orrfuvola? Kik használták/használják?

16) Honnan ered a zanzásít (tömörít) kifejezés?

17) Igaz-Hamis. Döntsd el az alábbi állításokról, hogy azok igazak vagy hamisak! (I-H)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Az indiánok tollakból, termésekből, állati fogakból készítettek díszeket, ékszereket.
Reguly Antal a matematika professzora volt.
Déchy Mór a Kaukázus folyóinak forrásait tárta fel.
Vámbéry Ármin álneve Hadsi Mehemmed Resid efendi volt.
A kínai két kvarcitgolyó, amelyet a tenyerünkben kell forgatni, a reuma ellen jó.
A nagy kudunak hosszú, egyenes szarva van.
Ausztrália első magyar lakosainak foglalkozása többek között az alábbiak voltak: kereskedő,
aranyásó.

18) Jelöld a térképbe, hogy mely nagyvárosok egyetemén tanított Prinz Gyula!

5

19) Fejtsd meg a keresztrejtvényt!
1. A Húsvét-szigetekről származó vulkáni tufából faragott emberi alak elnevezése.
2. Egyike azoknak a kontinenseknek, ahol nem járt Xántus János.
3. Majomfaj. Nevének jelentése maláj nyelven erdei ember.
4. A fidzsi lány kezében található.
5. Sass Flóra beceneve volt.
6. Ebből készült Almásy László sisakja.
7. A képen látható állat neve.
8. Kb. ennyi ember lakhat jól egy strucctojásból készített rántottából.
9. Róla neveztek el hegycsúcsot az Antarktikán. A vezetéknevét írd le!
10. Mely gyümölcs hozható kapcsolatba Haraszty Ágostonnal?
11. Ezzel a közlekedési eszközzel járta be a világot Vedres László?
12. Egy növényfajt és egy vulkánt is elneveztek róla. A vezetéknevét írd le!
 megfejtés: ............................................................
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Megoldások
1) Kelet-Afrika
2) Európa, Afrika, Ázsia
3)
4) A, B, B
5) Sulkowsky Zoltán védőszemüvegét
6) Hunfalvy János
7) Ég és föld. Csillagászati földrajz; A Magyar Birodalom természeti viszonyainak leírása; Magyarország és Erdély
8) Földgömbre
9) Lóczy Lajos, Magyar Földrajzi Társaság
10) Hibák: ontológia helyett oikumené, ókor helyett középkor, gömbséma helyett korongséma,
gömb helyett korong, demokrácia alapjait képviselő helyett feudális, Afrika helyett Európa,
kínaiak helyett arabok)
11) Prémből készült lapp lábbeli
12)
13) 17
14)
15) Orral megszólaltatott síp. A dél-amerikai indiánok hangszere.
16) A sziváró indiánok megölt ellenségeik fejét különböző eljárásokkal, pl. kifőzéssel, harmadára
zsugorították, hogy így hatástalanítsák a megölt ember bosszúra éhes lelkét.
17)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

I
H (főként nyelvészeti kutatásokat végzett)
H (a Kaukázus gleccsereit tárta fel)
I
I
H (csavart)
I
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18) Pécs, Szeged, Kolozsvár, Budapest
19)
1. MOAI
2. AUSZTRÁLIA
3. ORÁNGUTÁN
4. LEGYEZŐ
5. HAJNALCSILLAG
6. PARAFA
7. KENGURU
8. ÖT
9. BODA
10. SZŐLŐ
11. CSÓNAK
12. TELEKI
 megfejtés: MAGYAR UTAZÓK
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