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Üdvözlünk titeket a 7,5 milliárdos kérdés című vetélkedő második fordulóján!

Kérjük a kitöltött megoldólapot és a további csatolt dokumentumokat (lehetőség szerint elektronikusan 
kitöltve, vagy kézzel írva majd beszkennelve/ lefényképezve) csatolt fájlként (doc, docx, pdf, jpeg, bmp) 
elektronikus úton küldjétek el a silvanus@sancraiu.ro e-mail címre 2016. április 4-ig!  

Figyelem! 
A feladatlapok minden oldalán feltétlen tüntessétek fel a regisztráció során megadott 
csapatotok nevét, mert csak így tudunk titeket beazonosítani. Ha a csapat nevén időköz-
ben módosítanátok, akkor kérünk titeket tüntessétek föl a feladatlapokon a régi csapatne-
veteket is zárójelben az új mellett, valamint szerepeljen az e-mailetekben is mindkét név.

Az elküldött e-mail tárgyában szerepeljen a csapatnevetek!
A vetélkedőhöz sok szerencsét és jó szórakozást kívánunk!
 

Kedves  Osztály!
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Kedves osztály! 

A korábbi fordulóban megismerkedhettetek Johnnal az amerikai fotós tudósító diákkal és raj-
ta keresztül néhány környezeti katasztrófával. Majd megismertétek a Haitiről érkező eminens 
diákot Fabiolát. Találkoztatok Matondóval a kongói nyomkövetővel az ökológiai lábnyomok kap-
csán. A feladatsor végén Jing-Meit, a japán számítógép zsenit segítettétek a kódok feltörésével 
és hallottatok Zoliról, a magyar csapatkapitányról (aki sajnos még azóta sem került elő). Hát ak-
kor most nézzük, ho gyan alakul tovább az öt diák sorsa , négy feladaton keresztül! 

II. Forduló

7.5
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I. Feladat - Miért éppen Haiti?

7.5

John egy napon rejtélyes levelet kapott egy ismeretlen feladótól. A borítékban megtalálta a 
korábban elveszett memóriakártyáját, egy széfkulcsot és egy furcsa jelekkel ellátott papír-
fecnit. John  azonnal leellenőrizte, hogy rajta vannak-e még a memóriakártyáján a fotói és 
érdekes módon a korábbi képein felül talált újakat is, ezen kívül talált egy videót még és egy 
új mappát tele képekkel és cikkekkel. Az egyik képen pedig nem más, mint Fabiola szerepelt, 
mellette egy kiköpött ugyanolyan kinézetű lánnyal. Fabiola a kép láttán kénytelen volt beis-
merni, hogy nem az akinek vallotta magát (valódi neve Roseline) és ikertestvérét helyettesíti a 
programban.  
Az is kiderült, hogy a valódi Fabiola azért nem tudott eljönni az ösztöndíj programra, mert 
szörnyen elfoglalt, ugyanis Haitin, csakúgy, mint világszerte hatalmas környezeti problémák 
vannak, melyek mérséklésén dolgozik. Segítsetek neki megoldani a feladatát amit John me-
móriakártyáján találtak, ez elvezet benneteket a következő feladathoz !
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2010 január 12-én helyi idő szerint 16:53-kor egy meglehetősen erős, 7.0-ás erősségű 
földrengés rázta meg Haiti dél-keleti részét, mely mind emberéletekben, mind az ország 
infrastruktúrájában különösen nagy áldozatokat követelt. Az ország azóta is igen súlyos 
helyzetben van, és a nemzetközi közvélemény is kitüntetett figyelemmel kíséri a Haiti 
eseményeket. A katasztrófa hatására szinte példátlan nagyságrendű humanitárius akciók 
és nemzetközi összefogás bontakozott ki, szép példáját adva a nemes célok érdekében 
végzett áldozatvállalás és az összefogás erejének. Haiti esete azonban a vájt szeműek szá-
mára számos további különös tanulsággal is szolgálhat.

...

A cikk folytatását az 1. Mellékletben találjátok

1.1 Haitin és szerte a világon minden országban jelentkezik különböző szinteken  a kör-
nyezeti szennyezés, pusztítás. 
Olvassátok el a mellékletben szereplő cikket Haitiről és válaszoljatok az alábbi kérdésekre.

a., Mi történt az országban lévő erdőkkel?
b., Milyen következményei lettek ennek? Sorolj fel legalább 4-et.
c., Mik azok az „ökszisztéma szolgáltatások”  Haiti esetében?
d., Hogyan lehetne segíteni ezen a helyzeten?
e., Milyen szerepe van a fáknak? írj legalább 3-at!
f., Feladat (számold ki)

Miért éppen Haiti?

7.5
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Fabiola segítsége

Bónusz!   A borítékban található papír- fecnin 
furcsa jelek szerepelnek, amelyekre a későbbiekben még 
szükségetek lesz. Fejtsétek meg a megoldólapon szereplő 
utasítások alapján , hogy megtudjátok, mit rejtenek!
Fabiola megsúgja nektek, hogy a furcsa jelek, meg-
egyeznek az első forduló 5. feladatában szereplő meg-
fejtéssel .
Írjátok annak a szónak a betűit a négyzetekbe, ezzel 
megtudhatjátok, mely betűket kódolják a jelek!

Fabiola nagyon hálás, hogy segítetek neki a feladatai megoldásában. Cserébe átad nektek egy 
megoldást, amelyet az ösztöndíjba kerülésekor kapott. 
Ez elvezet benneteket a következő feladathoz.  (lsd. megoldólap )!
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Az I. feladat során John, a fotós tudósító szemfülességének hála eljutottatok Fabiolához, akinek is 
segítettetek megoldani feladatát, ezáltal megismerve az erdőírtás következményeit. Cserébe Fabiola 
megmutatta nektek feladványát; melynek segítségével további feladatot kaptatok aminek a megol-
dásával jutottatok ide. Most megkapjátok a rejtélyes idegen következő feladatát, amelyet eredetileg a 
kongói diáknak, Matondónak szánt. Oldjátok meg a feladatot, így tovább juthattok a következő fel-
adathoz és talán a forduló végére az is kiderül, ki áll a rejtélyek hátterében! 
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Ahogy a 4 diák a szabadidejükben beszélgetett hamar kiderült, hogy bármelyik országból is érkeztek az 
egyik legszembetűnőbb környezeti probléma a rengeteg szemét, ami hatalmas környezeti problémákat 
okoz. 
Motondónak eszébe jutott, hogy John újból előkerült memóriakártyáján több hulladékkal kapcsolatos 
kép, cikk és videó is volt.
Ahogy arról ötleteltek, hogyan is lehetne csökkenteni a hulladékok mennyiségét, kiderült, hogy a külön-
böző országokban különböző szinteken áll a keletkezett hulladékok kezelése. Van olyan ország ahol már 
nagyon komoly intézkedéseket tesznek a hulladékok megfelelő válogatásával, kezelésével kapcsolatban, 
de sajnos olyan helyek is vannak ahova a fejlett országok beszállítják a szemetüket (pl. Afrika több országa). 
De a beszélgetés során arra jött rá a négy tanuló, hogy az lenne a legjobb ha nem keletkezne ilyen sok 
szemét. Ennek szellemében próbálják megoldani az alábbi feladatokat.
Segítsetek nekik Ti is, mert kíváncsiak a Ti véleményetekre is. 
Nézzétek meg együtt és segítsetek megoldani az ezzel kapcsolatos feladatokat.

II. Forduló

II. Feladat - Hulladék

Feladat

Bónusz!   Az alábbi képrejtvény újabb je-
leket kódol . Fejtsétek meg a feladványt a meg
oldólapon , ezzel további jeleket gyűjthettek!

7.5
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Matondó segítsége 

Matondó nagyon hálás nektek, mert segítettetek nekik. Cserébe megmutatja nektek az alábbi papírt, 
amit egy pályaudvaron adott át neki egy szimpatikus fiatal srác, de ezigáig nemigen tudta mit kezdjen 
vele. Azonban John borítékjában lévő széfkulcs kapcsán leesett neki, hogy ezzel bizony a széf biztonsági 
kódját megtudhatja. 
A papír egy táblázatot rejt, amin különböző országok étkezési szokásai vannak feltüntetve. John memó-
riakártyáján pedig találtak 12 db képet különböző országok családjairól. Ezeket megtaláljátok a orszá-
gok-étkezés mellékletben.
Segítsetek összepárosítani a képet a megfelelő országokkal és étkezési szokásaikkal. 
Fentről lefelé olvasva a számsor lesz a széf kódja

Törökország – 3 generációs,  6 tagú család – kiadás 93 Font 

(~33.480 Ft)/hét

Németország – átlagos család, szülők két gyerekkel – kiadás 

320 Font (~115.200 Ft)/hét

Bhutan – 13 tagú, többgenerációs család – kiadás 3.20 Font 

(~1.150 Ft)/hét

Franciaország  – átlagos család, szülők két gyerekkel – kiadás 

269 Font (~96.840 Ft)/hét

Guatemala– szülők és 4 gyerek – kiadás 48 Font (~17.280 Ft)/

hét
India– átlagos család, szülők két gyerekkel – kiadás  25 Font 

(~9000 Ft)/hét

Észak-Afrika, Csád– anya és 5 gyerek  – kiadás 3,7 Font (~ 814 

Ft) /hét
Olaszország – szülők 3 gyerekkel- kiadás  167 Font (~60.120 

Ft)/hét
Lengyelország – átlagos család, szülők és 3 gyerek – kiadás 99 

Font (~35.640 Ft)/hét

Japán– átlagos család, 2 gyerekkel  – kiadás  200Font (72.000 

Ft)/hét
Anglia – átlagos család, szülők két gyerekkel és egy háziked-

venc – kiadás 155 Font (~55.800 Ft)/hét

USA, Észak-Karolina– átlagos család, szülők két gyerekkel – 

kiadás 220 Font (~79.200 Ft)/hét

7.5

A megoldólapon lévő kérdések megválaszolásával egyre közelebb kerülhettek a 7,5 milliárdos kérdés megfejtéséhez!
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Az 1. feladat során megismertétek az erdőirtás következményeivel, majd Fabiola segítségé-
vel megkaptátok a rejtélyes idegen feladatát, melynek köszönhetően a megvizsgálhattátok a 
különböző hulladékkezelési módszereket. Matondónak hála, most eljutottatok idáig. Néz-
zük, hogyan alakul a sorsotok, valamint az öt diák sorsa!

 

7.5

Matondó miután felelevenítette emlékeit és miután segítettetek neki megoldani a feladványt, 
a pályaudvarra rohant a kulccsal és a kóddal. Kinyitotta a széfet, amelyben egy táskát talált. 
Ekkor eszébe jutott, hogy még cipelte is a hátán ezt a zsákot! Ugyanis emlékezett rá, hogy ami-
kor leszállt a vonatról és teljesen elveszettnek érezte magát, össze volt zavarodva a rengeteg 
zajtól, fénytől, szmogtól és embertől, egy kedves korabeli magyar fiú szólt hozzá, majd elegye-
dett beszélgetésbe vele. Matondó hamarosan jobban  érezte magát, sőt még útbaigazítást is 
kapott a fiútól, cserébe pedig segített a fiatal srácnak a csomagját cipelni, amit egy közeli cso-
magmegőrző széfbe tettek be . 

II. Forduló

III. Feladat - A környezet

Feladat
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A táskában a diákok egy újabb feladatsort találtak, viszont az sajnos olyan nyelven íródott, 
amelyre igencsak kikerekedett a szemük, nem is tudtak elolvasni. Jing-Mei a japán származású 
kódfejtő, amint megpillantotta a feladatlapot nagyon meglepődött, ugyanis ez a nyelv a japán 
nyelv egyik talán legritkább változata, melyet még kiskorában tanult szülőfalujában! A feladat 
dekódolása azonban nem egyszerű, mivel nem minden jelre emlékszik Jing-Mei, ráadásul még 
mindig bizalmatlan kissé. Segítsetek neki! Az első és második feladat bónuszfeladatát felhasz-
nálva próbáljátok megfejteni a vastagon jelölt betűket a levélben, ez vezet majd a következő 
feladathoz! 
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Jing- Mei segítsége 

Nincs meg minden betű? Jing-Mei a maga zárkózott módján próbál segíteni: néhány jelre 
még emlékszik gyermekkorából, így kitalált nektek 2 kérdést, melyet a megoldólapon talál-
hattok. Megoldásuk hozzásegít benneteket a szöveg dekódolásához!

Bónusz!   Jing- Mei nagyon hálás nektek, mert segítet-
tek megoldani a feladatát. Most már megbízik bennetek! Iga-
zán megkönnyebbült, hogy a programban maradhat, de nem 
hagyja nyugodni , a rejtélyes idegen levele . Vajon honnan jött 
rá a titkára? És egyáltalán ki küldte a levelet? 
Rájöttetek a megfejtésre? 

1986. 04. 26.
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7.5 II. Forduló

IV. Feladat - Az összefüggésekre és titkokra fény derül!

! !

Mostanra ismeritek több ország környezeti problémáját, valamint sokat tanultatok a felelős 
hulladékkezelésről. Most pedig lássuk, hogyan alakul sorsotok, va lamint az öt diák sorsa a 
továbbiakban!

Jing- Mei,  miután segítettetek neki megfejteni a rejtélyes feladatot beismerte, hogy 
nem egyenes úton került be az ösztöndíj programba; feltörte az Ösztöndíj Bizott-
ság számítógépes rendszerét. Elmondta, hogy mindezt azért tette, mert a falujában 
súlyos környezeti problémák vannak és bármit megtenne azért, hogy mérsékelje 
a falubeliek és a környezet károkozását. Viszont az ösztöndíj program rendszeré-
be, külső segítséggel jutott be. Jing-Mei elárulta, hogy egy idegen fiúval chatelt az 
interneten, aki segített neki meghekkelni a rendszert, a lány meg cserébe elmesélte 
neki a történetét a falujáról. A Jing-Mei-nek szóló levélből és rejtett kódból az is 
kiderült, hogy a levelet nem más, mint Zoli, a magyar srác írta. 

Ebből  Jing-Meinek és a többi diáknak összeállt a kép. A csapat rájött arra, hogy Jing-mei 
végig Zolival chatelt. A Jing-Meinek szóló levél a pályaudvari széfben volt, tehát Matondo, 
amikor segített betenni a csomagot a széfbe, Zolival találkozhatott. A széfnek a kulcsa abban 
a borítékban volt, amiben John memória kártyája és ugyanazon a japán nyelven írott szó, 
tehát a borítékhoz is Zolinak volt köze; ezek szerint Fabiola és ikertestvére fotóját is ő másolta 
a memóriakártyára. Ebből világossá vált a gyerekek számára, hogy végig Zoli irányította őket 
a háttérből, egyik feladatról a másikra! Amint a csapat erre rájött, belépett az osztályterembe 
Zoli és felfedte magát a diákok előtt.
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Elmondta , hogy a programba kerülésekor azt a feladatot kapta, hogy a résztvevőkből így vagy 
úgy, de csapatot kovácsoljon, hogy együtt dolgozhassanak a küldetésen. 
Azonban rájött arra, hogy nem Fabiola, hanem ikertestvére vesz részt a programban és azt is 
tudta és hogy Jing- Mei szabálytalanul került az öt diák közé. Matondóval való találkozásakor 
az is világossá vált számára, hogy a kongói fiú egy ekkora városban nem fog jól teljesíteni, mint 
nyomkövető – nem is beszélve a szétszórt amerikai diákról. 
Sürgősen ki kellett hát valamit találnia, hogy a csapatot alkalmassá tegye a „Hét és fél milliár-
dos kérdés” megválaszolására. Így amikor megtalálta az amerikai srác memóriakártyáját, kita-
lálta cselszövését, így elvezetve a csapatot és benneteket idáig, ahol immár egy igazi csapat-
ként, ismeretekkel felvértezve kell megoldanotok a forduló utolsó feladatát és megválaszolni a 
„Hét és fél milliárdos kérdést!”
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Kérünk titeket, hogy a jelen illetve a további feladatokhoz (I.-II.-III.) tartozó megoldó la pot 
lehetőség szerint elektronikusan kitöltve, vagy kézzel írva majd beszkennelve/ lefényké-
pezve, küldjétek el a silvanus@sancraiu.ro e-mail címre elektronikus úton legkésőbb 2016. 
április 4.!

Figyelem! 
A megoldólap minden oldalán tüntessétek föl a regisztráció során megadott csapatotok, valamint 
iskolátok nevét, mert csak így tudunk titeket beazonosítani. 

Köszönjük!

Jöjjön az utolsó feladat, ami arra hivatott, hogy összeálljon a kép az 5 diák és a Ti fejetekben. Vála-
szoljátok meg a kérdéseket a megoldólapon!

Feladat

10. Hallottatok már az esélyegyenlőségről és 

az egyenlő hozzáférés biztosításáról?Mi az a „Hét és fél milliárdos kérdés ”?

Figyelemfelkeltő reklám készítése a környezetvédelem népszerűsítésére!


