
 

 

Megy a gőzös, megy a gőzös … 
 

XIX. Túlélő, 2009. március 20-22 
NEMzetközi  

 

000. Relációanalízis (Útközben) 

 

                     

 

Kedves Utazó! 

A XIX. NEMzetközi Túlélő relációanalízis feladatának célja, hogy ellenőrizze a résztvevők 
mennyire képesek felismerni a földrajzi, történelmi, gazdasági, politikai, társadalmi tények, 
jelenségek, folyamatok közötti ok-okozati összefüggéseket, valamint, hogy kis ízelítőt adjon a rátok 
váró hatalmas erőfeszítést és rendíthetetlen kitartást megkövetelő kihívásokból. 
  

Lényege: A feladat összetett mondatokból és választási lehetőségekből áll. Az összetett 
mondatoknak két része van: az első részük egy állítás, a második részük pedig egy indoklás.  
  

Feladat: Először el kell dönteni az állításról és az indoklásról is külön-külön, hogy igaz-e vagy 
sem. Ha mindkettőt igaznak találjátok, akkor arról kell dönteni, hogy van-e összefüggés az állítás és az 
indoklás között. Majd ki kell választani, hogy a táblázatban feltűntetett lehetőségek közül melyik 
válasz illik hozzájuk. A válaszlehetőségek az alábbiak lehetnek: 

 
  

Válasz Állítás Indoklás Összefüggés 

A igaz igaz van 

B igaz igaz nincs 

C igaz hamis – 

D hamis önmagában igaz – 

E hamis hamis – 

 

A relációanalízis megoldásához semmilyen segédeszközt nem lehet használni! 

A helyes válasz betűjelét írjátok be a táblázatba a megfelelő helyre, és a RAJTBAN ADJÁTOK LE a 

feladatlapot! Ne felejtsétek a lap tetejére felírni a csapatneveteket! 

Jó munkát és kellemes utazást kívánunk! 

 

A XIX. NEMzetközi Túlélő szervezői 

CSAPATNÉV:   …………………………………………………. 



 

 

Megy a gőzös, megy a gőzös … 
 

XIX. Túlélő, 2009. március 20-22 
NEMzetközi  

 

Feladat VÁLASZ 

1. Oslo Norvégia fővárosa, mert ez a 323 ezer négyzetkilométernyi ország legnagyobb városa.   

2. Madagaszkár egyik hivatalos nyelve a maláj-polinéz malagaszi, mert a kb. 1500 évvel ezelőtt 
bevándorolt Indonézek is ezt használták.  

  

3. Suvában 2009, március 17-én, 21:00-kor csak 26 fok volt, mert egész nap felhős idő volt és 
esett az eső.   

  

4. Ouagadougou a legjelentősebb ipari központja térségének, mert az  ouagadougoui pályaudvar 
környékén öszpontosul Burkina Faso ipara.  

  

5. Andorra la Vella a világ legmagasabban fekvő fővárosa, mert a tengerszint felett 1609 méter 
magasan fekszik 

  

6. Nepálban 56 évvel és 8 hónappal előrébb jár az időszámítás, mert a XI. század végén, a 
Chalukaya-dinasztia uralma idején ezt a dél-indiai időszámítást tették hivatalossá. 

  

7. Azerbajdzsán fővárosa Baki, mert Garry Kasparov sakk nagymester innen származik.   

8. Tuvalu a világ 4. legkisebb országa, mert területe mindössze 26 négyzetkilométer.   

9. Kuala Lumpur és így a maláj gazdaság is nagyban függ az USA és Japán gazdasági helyzetétől, 
mert ez a két ország a legnagyobb kereskedelmi partnere 

  

10. Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét 1914. június 28-án Szarajevóban gyilkolták meg, 
mert a Monarchia szétesésével Bosznia-Hercegovina az újonnan megalakult Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság része lett.  

  

11. Dili Kelet-Timor kereskedelmi központja, mert itt található az ország fő kikötője.   

12. Lëtzebuergben a törvényhozó hatalmat a 60 tagú, 4 évre választott parlament gyakorolja, 
mert a Nagyherceg által választott 21 tagú Államtanács döntéseitől a törvényhozás eltérhet. 

  

13. Bamako a halban gazdag Niger folyó mentén terül el, nevét is innen kapta, mert jelentése 
„város a halas folyón”.  

  

14. Brunei Town volt a Brunei Szultanátus fővárosának korábbi neve, amit 1970 október 3-án 
Bandar Seri Begawanra változtattak, mert Seri Begawan szultán ezt elrendelte. 

  

15. Srí Lanka legfőbb importcikke a tea, mert az országban az állattenyésztés alárendelt szerepet 
játszik.  

  

16. Ulanbator tömegközlekedését elsősorban autóbuszok alkotják, mert az Oroszországot és Kínát 
összekötő vasútvonal biztosítja a külföldi kapcsolatot.  

  

17. Reykjavik a világ legészakibb fővárosa, tél közepén csak 4 órára jön fel a nap, mert nagyon 
közel fekszik az Északi-sarkkörhöz. 

  

18. Caracas, Venezuela fővárosa, délen és keleten Argentína és Chile határolja, mert mostani 
határait a XIX. századi állandó politikai forrongás után Hugo Chávez jelölte ki.  

  

19. Kuba leghosszabb folyója a 343 km hosszú Rio Cauto, mely nem hajózható, mert a hideg 
időjárás miatt jégtorlaszok teszik hajózhatatlanná.  

  

20. Budapest 62 tagú Közgyűlése saját tagjaiból állandó bizottságokat hoz létre, mert így az 
állandó bizottságok folyamatosan segítik a Közgyűlés tevékenységét, és ehhez esetenként 
hatósági jogkört is kapnak. 

  
 

21. Moszkva legfontosabb nemzetközi repülőterét a Seremetyevo–2-t 1976. május 6-án adták át a 
forgalomnak, mert az 1976-os nyári olimpiára készen kellett állnia. 

  

Pontozás: 

• Minden helyes válasz: +0,5 pont 
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NEMzetközi  

MEGOLDÁSOK 

Feladat HELYES 
VÁLASZ 

1. Oslo Norvégia fővárosa, mert ez a 323 ezer négyzetkilométernyi ország legnagyobb városa. B 
2. Madagaszkár egyik hivatalos nyelve a maláj-polinéz malagaszi, mert a kb. 1500 évvel ezelőtt 
bevándorolt Indonézek is ezt használták.  

A 

3. Suvában 2009, március 17-én, 21:00-kor csak 26 fok volt, mert egész nap felhős idő volt és 
esett az eső.   

A 

4. Ouagadougou a legjelentősebb ipari központja térségének, mert az  ouagadougoui pályaudvar 
környékén öszpontosul Burkina Faso ipara.  

D 

5. Andorra la Vella a világ legmagasabban fekvő fővárosa, mert a tengerszint felett 1609 méter 
magasan fekszik 

E 

6. Nepálban 56 évvel és 8 hónappal előrébb jár az időszámítás, mert a XI. század végén, a 
Chalukaya-dinasztia uralma idején ezt a dél-indiai időszámítást tették hivatalossá. 

C 

7. Azerbajdzsán fővárosa Baki, mert Garry Kasparov sakk nagymester innen származik. B 
8. Tuvalu a világ 4. legkisebb országa, mert területe mindössze 26 négyzetkilométer. A 
9. Kuala Lumpur és így a maláj gazdaság is nagyban függ az USA és Japán gazdasági helyzetétől, 
mert ez a két ország a legnagyobb kereskedelmi partnere 

A 

10. Ferenc Ferdinánd trónörököst és feleségét 1914. június 28-án Szarajevóban gyilkolták meg, 
mert a Monarchia szétesésével Bosznia-Hercegovina az újonnan megalakult Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság része lett.  

B 

11. Dili Kelet-Timor kereskedelmi központja, mert itt található az ország fő kikötője. A 
12. Lëtzebuergben a törvényhozó hatalmat a 60 tagú, 4 évre választott parlament gyakorolja, 
mert a Nagyherceg által választott 21 tagú Államtanács döntéseitől a törvényhozás eltérhet. 

D 

13. Bamako a halban gazdag Niger folyó mentén terül el, nevét is innen kapta, mert jelentése 
„város a halas folyón”.  

E 

14. Brunei Town volt a Brunei Szultanátus fővárosának korábbi neve, amit 1970 október 3-án 
Bandar Seri Begawanra változtattak, mert Seri Begawan szultán ezt elrendelte. 

C 

15. Srí Lanka legfőbb importcikke a tea, mert az országban az állattenyésztés alárendelt szerepet 
játszik.  

D 

16. Ulanbator tömegközlekedését elsősorban autóbuszok alkotják, mert az Oroszországot és Kínát 
összekötő vasútvonal biztosítja a külföldi kapcsolatot.  

B 

17. Reykjavik a világ legészakibb fővárosa, tél közepén csak 4 órára jön fel a nap, mert nagyon 
közel fekszik az Északi-sarkkörhöz. 

A 

18. Caracas, Venezuela fővárosa, délen és keleten Argentína és Chile határolja, mert mostani 
határait a XIX. századi állandó politikai forrongás után Hugo Chávez jelölte ki.  

E 

19. Kuba leghosszabb folyója a 343 km hosszú Rio Cauto, mely nem hajózható, mert a hideg 
időjárás miatt jégtorlaszok teszik hajózhatatlanná.  

C 

20. Budapest 62 tagú Közgyűlése saját tagjaiból állandó bizottságokat hoz létre, mert így az 
állandó bizottságok folyamatosan segítik a Közgyűlés tevékenységét, és ehhez esetenként 
hatósági jogkört is kapnak. 

D 

21. Moszkva legfontosabb nemzetközi repülőterét a Seremetyevo–2-t 1976. május 6-án adták át a 
forgalomnak, mert az 1976-os nyári olimpiára készen kellett állnia. 

E 

 


