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II. forduló 

2. MEGOLDÓLAP 
A hajtóerők 

 
 

Az alábbiakban három fő társadalmi problémán keresztül (alulképzettség- iskolázatlanság; egészség leromlása és népcsoportok közötti 

konfliktusok) fejthetitek meg az azokat vezérlő legfőbb okokat és hajtóerőket. De vajon melyik ok következik melyikből? Egészítsétek ki az alábbi 

ábrát a meglévő állításokkal aszerint, hogy a három társadalmi probléma milyen okokkal magyarázható. Az ábra középpontja a problémák gyökere. 

Vajon mi lehet az? (Az egyes témához kapcsolódó okokat, külön színnel jeleztük az ábrán!).  

 

Alulképzettség, iskolázatlanság (Sárga 

mezők) 
Egészség leromlása (Zöld mezők) Társadalmi konfliktusok (Szürke mezők) 

1 Mert az állam nem támogatja az oktatást 8 
Mert nincs hozzáférés, jó minőségű 

élelmiszerhez, vízhez 
16 

Fogyasztói társadalom, túlfogyasztás miatt 

2 

Mert az iskolában nem megfelelő az oktatás 

színvonala, nincs biztosítva az egyenlő 

hozzáférés 

9 Rossz minőségű étel, ital fogyasztása miatt 17 

Mert minél nagyobb a fogyasztás, annál nagyobb a 

profit 

3 Profitorientáltság  10 Mert a fogyasztó tájékozatlan, félreinformált 18 Az erőforrásokért, nyersanyagokért 

4 

Mert az egyénnek nincs megfelelő 

képzettsége a jobb anyagi feltételek 

megteremtéséhez 

11 

Mert a nagyvállalatok a nagyobb haszon 

érekében a környezetet kizsákmányolják, 

elszennyezik, elpusztítják 

19 

Mert a média manipulálja az embereket arra, hogy 

megvásároljanak olyan dolgokat is, amelyre valójában 

nincs szükségük 

5 
Mert az egyénnek nincs megfelelő anyagi 

háttere az iskola elvégzéséhez 
12 

Mert a média az egészségtelen élelmiszerek 

fogyasztását sulykolja 
20 

Profitorientáltság 

6 Mert az egyénnek nincs megfelelő keresete 13 

Mert így tudják eladni az olyan termékeket, 

melyeket tömeges élelmiszergyártással, olcsón, 

ezáltal nagyobb profittal állítanak elő 

21 

Mert az erőforrások (víz, nyersanyagok, termőtalaj) 

kimerülnek 

7 
Mert az állam gyorsabb és nagyobb hasznot 

hozó beruházásokba fektet 
14 Profitorientáltság 

 

 
15 

Mert az egyének nincs megfelelő jövedelme az 

egészséges életmódhoz 
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Matondó segítsége 

Matondó nagyon hálás nektek, mert segítettetek neki és cserébe megmutatja nektek az alábbi papír fecnit, melyet egy pályaudvaron adott át neki egy 

szimpatikus fiatal srác, de ezidáig nemigen tudta mit kezdjen vele. Azonban John borítékjában található széfkulcsnak köszönhetően leesett neki, hogy ez 

bizony egy széf biztonsági kódja lesz. No de melyiké?  Fejtsétek meg az alábbi feladványt- találjátok ki, melyik szám illik a kérdőjel helyére!  

 

Ha szerintetek a megoldás: 

Öttel osztható:   irány a Roxmorth pályaudvar 

Prím- szám:    irány a GareDuNord pályaudvar 

A három szorzója:  irány a Déli- pályaudvar 

A kettő többszöröse:   irány a Keleti- pályaudvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megvan a megoldás? Írjátok a pályaudvar nevét és a széfet nyitó számjegyet (amit a kérdőjel helyére behelyettesítettetek) a www.mtvsz.hu/... után 

és eljuttok a következő feladatig! (pl.: ha szerintetek a megoldás 9 akkor a link, amelyen a következő feladatot találjátok: www.mtvsz.hu/Déli9) 

 

 

8809 = 6 9998 = 5 

6662 = 3 0036= 3 

0026 = 3 1234= 0 

1111 = 0 9968= 5 

7765 = 1 5531= 0 

9903 = 3 3333= 0 

4587 = 2 1265= 1 

2369 = 2 8581= ? 

http://www.mtvsz.hu/
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Bónusz! 

A fecni hátán Matondó az alábbi rejtvényt találta, melyen szintén megjelennek a különös jelek. Oldjátok meg az alábbi képrejtvényt (egy 13 betűs szót 

kaptok), majd írjátok be az alábbi dobozokba a megfejtést. Ezzel megtudhatjátok, mely betűhöz melyik jel tartozik. Tipp: A korábbi Bónusz feladat 

megoldásából használhatjátok a már megismert betűket! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kérünk titeket, hogy a jelen illetve a további feladatokhoz (I.-III.-IV) tartozó megoldólapot lehetőség szerint elektronikusan kitöltve, vagy kézzel írva majd 
beszkennelve/ lefényképezve, küldjétek el a hetesfel@mtvsz.hu e-mail címre elektronikus úton legkésőbb 2015. november 9. délig! 

 

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

mailto:hetesfel@mtvsz.hu

