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Oktatás i  Hivata l   

A 2016/2017 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első fordulójának feladatai 

INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória 

Nem minden részfeladatot írunk le a feladatszövegben, többet fel kell ismerni a mellékelt do-
kumentumok alapján! A feladatokhoz a mintadokumentumok a feladatlap végén találhatóak. 

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást (és a mintán sem látszik másként), ott a 
lapméret A4, a margók egységesen 2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Garamond. 

1. feladat: India (100 pont)1  

Készítsd el az Indiáról szóló 8 oldalas dokumentumot (India.doc) a mintának megfelelően! 

Minden cím vastagon szedett, sötétvörös. A hetedik oldal táblázatában a számok Courier New 
betűtípusúak legyenek! 

2. feladat: India államai (50 pont)2 

Készítsd el az India államait és szövetségi területeit leíró 3 oldalas dokumentumot a mintának 

megfelelően (India államai.doc)!  

3. feladat: Versek (50 pont)3 

Készítsd el Rabindranáth Tagore verseit tartalmazó dokumentumot a mintának megfelelően 

(Versek.doc)!  

4. feladat: Érdekességek Indiáról (60 pont) 

A mellékelt minta és a hozzávalók alapján készíts egy 1 oldalból álló honlapot, amely India 
érdekességeiről szól. A mintán megfigyelheted az oldal elrendezését, a különböző igazításokat, tér-
közöket és más tulajdonságokat. A mintán látható „MINTA” szöveget természetesen nem kell elhelyezned a 
honlapon. 

Azon tulajdonságokat, amelyek a kiadott mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük. 

• A szövegek egységesen Arial (sans-serif) betűtípussal vannak szedve. 

• Az oldal böngészőben megjelenő címe: Érdekességek Indiáról 

• Az oldalt index.html néven kell elmenteni! 

• A tartalom egy olyan középre igazított blokkban helyezkedik el, amelynek szélessége 700 
képpont. 

                                                 

1 A feladatban a képek és szövegek a wikipedia-ról származnak. 

2 A feladatban a képek és szövegek a wikipedia-ról származnak. 

3 A versek a Terebess Ázsia E-Tárból származnak. 
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• Az oldal fejléce 200 képpont magas, a fejlécben egyes címsorral van elhelyezve az „Ér-
dekességek Indiáról” szöveg. 

• Az oldalon minden kettes címsor (Főbb adatok, Tudtad-e hogy…) színe: #fd8e01. 

• A táblázat első és második oszlopában fejléc cellákat kell létrehozni! Az első oszlop hát-
térszíne:#fd8e01 

• A Tadzs Mahal szakaszban lévő kis képre kattintva a kép nagyobb változata (hon-
lap_tadzsmahal_nagy.jpg) jelenjen meg. A szövegben az uralkodó és felesége 
nevét dőlt betűkkel kell kiemelni. 

• A lap alján lévő hivatkozások webcíme a forrásszövegben megtalálható. 

5. feladat: India államai és szövetségi területei (140 pont) 

A mellékelt IndiaKozig nevű Wikipédia-szócikk4 – többek között – India közigazgatási 

egységeinek adatait tartalmazza. Készítsd el ennek alapján az India munkafüzetben az Ada-

tok munkalapot a következő elvárásoknak megfelelően!  

A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! Figyelmesen dolgozz, mert a későbbi, szá-
mítási feladatok megoldhatósága függhet attól, hogy megfelelően állítod-e be az egyes cellákat! A 
minták nem (feltétlenül) a helyes eredmények felhasználásával készültek, de általánosan jellemző, 
hogy az oszlopok mindenütt a szükséges szélességűek, a rovatfej (fejléc) félkövér, szükség esetén 
több soros, tartalma a cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik. Az egyedi formázási elvá-
rások mindig az adott részfeladatban szerepelnek.  

Ha a feladat szövege mást nem említ, a megoldásodnak minden esetben olyannak kell lennie, 
hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor az eredmények is automatikusan kövessék 
ezeket a változásokat!  

A megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten tilos 
is), de a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel. 
Amennyiben egy műveletet csak az adatok egy logikailag elkülöníthető részére kell elvégezni, akkor 
ezek azonosításához nem használhatod fel, hogy ezek az adatok aktuálisan a táblázat mely celláiban 
helyezkednek el (a megoldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes ered-
ményt kell adnia). 

 A. Hozd létre az India munkafüzetben az Adatok munkalapot! A minta szerinti helyen 
és formában jelenítsd meg a honlap két külön táblázatából kiolvasható értékeket! Az államok nép-
sűrűségét ne másold át, hanem számítsd ki a rendelkezésre álló adatokból, és a szövetségi területek 
nagyságát is számítással határozd meg! A szegélyezés az ábráról nem olvasható le egyértelműen: 
minden szereplő szegély sötétkék színű és vastag. Érd el, hogy az első három oszlop adatai mindig 
látszódjanak! 

B. Érd el, hogy automatikusan minden olyan állam vagy szövetségi terület 

 összes adata félkövér, piros karakterekkel jelenjen meg, amelyiknek nem a székhelye a 
legnagyobb városa, továbbá 

 összes adata kapjon sárga hátteret, ha ott az angol még mindig hivatalos nyelv! 

A karakterek döntöttsége ne változzon! Megoldásod annál többet ér, minél kevesebb segédcel-
lát használsz! 

                                                 

4 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/India_k%C3%B6zigazgat%C3%A1sa  



Informatika I. kategória 

OKTV 2016/2017 3 1. forduló 

C. Egy feltételezés szerint azokon a helyeken, ahol az átlagosnál nagyobb a városlakók száma, 

ott az átlagosnál nagyobb az írástudási arány is. Készítsd el az Írástudás nevű, diagram típusú 
munkalapon a mellékelt mintának megfelelő diagramot! Az egyes államokra (szövetségi területekre) 
vonatkozó két adatsoron kívül ezek átlagait is ábrázold jelölőkkel, mégpedig úgy, hogy ez utóbbia-
kat, a könnyebb összehasonlítás érdekében, az ábrázolásban (közel) azonos „szintre” hozod! Ha 
ügyelsz az arányosságra, akkor a fenti feltételezés vizsgálatához csak azt kell majd nézni, hogy a 
jelölők által kiadott (közös) „átlag” egyenesének ugyanazon oldalára esik-e a piros és a zöld oszlop 
teteje. A bal oldali tengelyen zöld színű karakterekkel jelezd az írástudók, míg a jobb oldali tengelyen 
piros színű karakterekkel a városlakók skálájának értékeit (ahogyan azt a kezdő 0%-ok is mutatják)! 

Készítsd el a Számítások munkalapot, és azon, a minta szerinti elrendezésben és formá-
tumban válaszolj az alábbi kérdésekre! 

D. Hány %-át adja a legnépesebb állam vagy szövetségi terület India teljes lakosságának? Ne 
használj segédcellát! 

E. Hány nap telt el a legkorábbi és a legkésőbbi államalapítás között? Ne használj segédcellát! 

F. A legkorábbi és a legkésőbbi államalapítás között eltelt időszak első vagy második felében 
volt több államalapítás? Azt tudjuk, hogy nem ugyanannyi volt, ezt az esetet tehát nem kell külön 
vizsgálnod. A kérdésre szövegesen válaszolj! Ne használj segédcellát! 

G. A nyári monszun júniustól kezdve négy hónapon át tart. Hány államalapítás esett erre az 
esős időszakra? Megoldásod annál többet ér, minél kevesebb segédcellát használsz! 

H. Melyik a legsűrűbben lakott állam vagy szövetségi terület? A szöveges válasz tartalmazza azt 
is, hogy államról vagy szövetségi területről van-e szó! Ne használj segédcellát! 

I. Hány államban vagy szövetségi területen van egyetlen hivatalos nyelv? Kihasználhatod, hogy 
ha valahol több hivatalos nyelv is van, ezek vesszővel elválasztva vagy ÉS-sel összekötve szerepel-
nek, de a két módszert sehol nem keverik! Megoldásod annál többet ér, minél kevesebb segédcellát 
használsz! 

J. Hány állam területe kisebb, mint a legnagyobb szövetségi területé? Megoldásod annál többet 
ér, minél kevesebb segédcellát használsz! (Vigyázz! A megoldásodra csak abban az esetben kaphatsz 
pontot, ha az államokat és a szövetségi területeket nem a táblázatban elfoglalt helyük, hanem vala-
mely logikai tulajdonságuk alapján választod szét!) 

Összpontszám: 400 pont 
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India 

India, hivatalosan Indiai Köztársaság, 
dél-ázsiai független ország, földrajzilag 
a Föld hetedik legnagyobb és második 
legnépesebb országa. A 28 államot és 7 
szövetségi területet magába foglaló or-
szág partjait délen az Indiai-óceán, 
nyugaton az Arab-tenger, keleten a 
Bengáli-öböl mossa. Tengerpartjának 
hossza így összesen 7517 kilométer. 
Nyugaton Pakisztán, északkeleten Kína, 
Nepál és Bhután, keleten Banglades és 
Mianmar (a korábbi Burma) határolja. 
Az ország a tengeren szomszédos Srí 
Lankával, a Maldív-szigetekkel és In-
donéziával is. 

A gyakran szubkontinensként emlege-
tett ország hosszú történelme méltán 
tette Indiát a sokszínű kulturális érté-
kek országává. A kezdeti Indus-völgyi 
civilizáció, majd a fontos kereskedelmi 
útvonalak és az ókorban megalakult ősi 
indiai birodalmak fontos szerepet ját-
szottak a szubkontinens tudományos, 
kulturális és kereskedelmi felemelkedé-
sében. 

Két nagy világvallás, a hinduizmus és a buddhizmus, valamint két másik szintén nagy vallás, a 
dzsainizmus és a szikhizmus ered a mai India területéről, de az ország kulturális fejlődését alapve-
tően befolyásolta az első évezredben megjelent zoroasztrizmus, a zsidó vallás és az iszlám is. A 
hatalmas középkori birodalmak felemelkedésének és bukásának korát a Brit Kelet-indiai Társaság 
megjelenése zárta le a 18. században, és a következő évszázadban Nagy-Britannia gyarmatosította 
az egész szubkontinenst. Az indiai függetlenségi mozgalommal India 1947-ben vált önálló or-
szággá; a modern India kialakulása a Mahátma Gandhi nevével fémjelzett mozgalommal kezdő-
dött. 

Indiai Köztársaság 

 
India zászlaja 

 

 

 

Fővárosa  Delhi 

Államforma  Szövetségi köztársaság 

Hivatalos nyelv hindi, angol regionálisan még 
kb. 20 nyelv 

Beszélt nyelvek összesen 1652 nyelv 

Függetlenség 1947. augusztus 15. 

 

Népesség 

Népszámlálás 2014  1 263 200 000 fő 

Népsűrűség   335,7 fő/km² 

GDP 

 
Összes  1 209 milliárd USD (2008) 

Egy főre jutó  1 489 dollár (2013) 

Földrajzi adatok 

Terület  3 287 263 km² 

Víz  9,56% 

Időzóna  IST (UTC+5:30) 

Egyéb adatok 

Pénznem Indiai rúpia (INR) 

Nemzetközi gépkocsijel IND 

Hívószám +91 
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Korunk Indiája sok tekintetben meg-
döbbentő eredményeket ér el. A no-
minális bruttó hazai termék alapján a 
világ tizenkettedik legnagyobb gazda-
sága, vásárlóerő alapján számolva a 
negyedik. Az utóbbi évtized reformjai 
Indiát a világ második leggyorsabban 
bővülő gazdaságává tették. Eközben 
az ország súlyos problémákkal küsz-
ködik: legnagyobb kihívásai a sze-
génység, az analfabetizmus és az alul-
tápláltság. Az ország sokszínűsége 
nemcsak társadalmi síkon jelentkezik, 
a vallási, etnikai és nyelvi változatos-
ság mellett India egyedi állatvilága és 
földrajzi adottságai is említésre méltó-
ak. 

Az India elnevezés az Indus folyó és 
környékének nevéből eredeztethető. 
A folyó neve pedig az óperzsa hindu 
szóból ered. Ennek a szónak a gyöke-

rei pedig a szanszkrit Sindhu névből erednek, ami India ősi nyelvén az Indus-folyó vidékét jelölte. 
Nagy Sándor hódításainak köszönhetően az ókori görögök által használt elnevezés is fennmaradt, 
a görög források Indoi néven utalnak a mai indiaiakra, ami az Indus népét jelenti. 

Az ország alkotmánya hivatalosan elismeri és a köznyelvben is gyakran használatos az ország hin-
di neve: Bhárat. Ez a név egy legendás indiai király, Bharata szanszkrit nevéből eredeztethető, az 
ő leszármazottjainak a történetét India egyik híres eposza, a Mahábhárata meséli el. 
A Hindusztán név perzsa nyelven a Hinduk országát jelenti. Bár ez az elnevezés történelmileg 
csak az iszlám által is erősen befolyásolt Észak-Indiára utalt, néha ma is használják India egészét 
értve alatta.  

Földrajz 

A kontinensnyi kiterjedésű ország legnagyobb része földtani szempontból az Indiai tektonikus 
lemezen helyezkedik el, ami Földünk egyik legkisebb lemeze. A hetvenöt millió évvel ezelőtt a dé-
li őskontinensről, Gondvánáról leváló szubkontinens igen intenzív mozgásba kezdett, és nekifo-
gott 55 millió éven keresztül tartó vándorlásának az akkoriban még kialakulóban lévő Indiai-
óceánon keresztül. Az indiai lemez ezt követően ütközött az Eurázsiai tektonikus lemezzel, 
amelynek ütközési vonalán jött létre a Himalája hatalmas vonulata. Ezzel tulajdonképpen a mai 
India minden szerkezeti formája kialakult. 

 
 

  
India topográfiai térképe Az indiai szubkontinens mű-

holdas képe 
Főbb folyók Fő földrajzi tájak és hegyvonu-

latok 



 भारत India 

3. oldal 

Domborzat 

Az Arab-tenger, az Indiai-óceán és a Bengáli-öböl által határolt dél-ázsiai ország északi részét egy-
értelműen a Himalája 8000 méter fölé tornyosuló csúcsokkal koronázott, eljegesedett vonulatai 
uralják. 

Miután az eurázsiai és az indiai lemezek az óceán alatt ütköztek össze, a vízből felgyűrődő hatal-
mas vonulat déli oldalán egy nagy medence keletkezett, amit idővel a Himalája folyói feltöltöttek. 
Ez a terület az Indiai-alföld (észak-indiai alföldek), amely négy, jól elkülöníthető síkság összefog-
laló elnevezése: 

 az Indus-alföldnek csak az északkeleti része nyúlik be az országba. 

 a Hindusztáni-alföldet a Gangesz és a mellékfolyói töltötték fel. Hosszan nyúlik el a Himalája 
és a Dekkán között. Északi peremét a Tarai teraszos völgyekkel tagolt erdős dombvidéke öve-
zi. 

 a Gangesz és a Brahmaputra deltavidéke a Bengál-alföld, amelynek nyugati része tartozik Indi-
ához. Ezt az alföldet jelenlegi és elhagyott folyóágak kusza hálózata szeli át. A torkolati szakasz 
a mocsaras Sundarbans. 

 az Asszámi-síkság a Brahmaputra alföldje. A Himalájából kilépő Brahmaputra a deltavidékig 
ugyan még 600 km-t tesz meg, de alföldje alig 70–80 km széles. Ez Dél-Ázsia egyik legcsapa-
dékosabb területe (évi 3000-4000 mm). 

Ettől délre a Dekkán-fennsík az ősi indiai lemezen fekszik. A fennsíkot nyugaton a Nyugati-Ghat, 
az Arab-tenger partvonala mentén, keleten a Keleti-Ghat határolja, a Bengáli-öböl partvonala kö-
zelében. A Nyugati-Ghatok legdélebbi szakaszán a Kardamom- (Cardamom) hegyvidékben foly-
tatódik, majd a hegyek fokozatosan lealacsonyodnak. 

A Dekkán kiemelt peremétől északnyugatra, az Indus alföldje és az Aravalli-hegység között terül 
el a zonális sivatagok közé tartozó Thar, amelyet Indiában Nagy-Indiai-sivatagnak hívnak. A Thar 
fölé meredeken kiemelkedő DNy-ÉK csapású, 700 km hosszú, egymással jobbára párhuzamos 
vonulatokból álló Aravalli-hegységet kvarcitok és kristályos palák építik fel. Legmagasabb pontja 
az Abu-hegy gránitmasszívuma (1721 m). 

A Bengál-alföld fölé magányosan kiemelkedő Khasi-hegység (más néven Shillong-fennsík a név-
adó Shillong városról) - az ország ÉK-i részében - a szerkezetileg tágabb értelemben vett Dekkán 
része. Vonulatai 1500-1900 méterig emelkednek és kiemelkedően bő csapadékúak. Egykori buja 
esőerdőit mára nagyon megritkították. 

A Dekkán északi részén összetöredezett, lepusztult idős hegységmaradványok, valamint fiatal ba-
zaltlávafennsíkok helyezkednek el. Utóbbiak közé tartozik az Aravalli-hegységtől keletre fekvő, 
átlag 600 m magas Malwa-fennsík. Ennek déli falát formálja - a Narmada folyó északi oldalán - 
nyugat-keleti irányban a Vindhya-hegység (Vindhja-hegység). A folyó déli részén, a Vindhya-
hegységgel szinte párhuzamosan a Satpura (Szatpura-) hegység húzódik. Ezen hegységektől kelet-
re a Chota Nagpur (Cshotá Nágpur) hegyvidéke változatos földtani felépítésű terület. 

Vízrajz 

A legnagyobb, legbővizűbb folyók a Himalájában erednek. Közülük az Arab-tengerbe ömlik az 
Indus, a Bengáli-öbölbe a Gangesz és a Brahmaputra. Közös torkolatvidékük Sundarbans, hatal-
mas feltöltött deltavidék, amelyen India Bangladessel osztozik. A Gangesz jelentős mellékfolyói a 
Jamuna és a Koszi. Ezek esése kicsi, emiatt árvizük nehezen vonul le, így rendszeresen súlyos ká-
rokat okoznak. Jelentős ága még, a mára erősen feliszapolódott, Kalkutta városát átszelő Húgli 
(Hooghly). 
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A Dekkán-fennsík folyóinak vize is kevesebb, esésük is kisebb, így nem okoznak olyan nagy ká-
rokat. Hosszabbak a Bengáli-öbölbe ömlő folyók: Godávari, Mahánadi, Kaveri, Krisna. Az Arab-
tengerbe ömlik a Narmada és a Tapti. India legnagyobb tava a Chilka-tó (Csilka-tó). 

Gudzsarát államban található a Rann of Kutch (Kacs) nevű hatalmas terület. Felszíne többnyire 
sós pusztaság, amely az esős évszakban mocsárvidékké válik. 

A félsziget nyugati szélének északi, 50–80 km széles tengerpartját Konkan néven ismerik. Ettől 
délre a tengerparti síkság neve a Malabár-part. A keleti tengerpart déli szakaszának neve Koro-
mandel-part. 

Éghajlat 

India éghajlatát a monszun szabályozza. A nyári monszun júniusban érkezik délnyugat felől, s ál-
talában négy hónapon át tart. Ebben a négy hónapban esik le az évi csapadék túlnyomó része. 
Mennyisége változó. A monszunesők hatására a folyók megáradnak, a víztározók megtelnek, s 
ebből a vízmennyiségből gazdálkodik India a következő év során. November végén, december 
elején kezdődik a hűvös évszak. Ekkor északkeleti monszunszelek fújnak, esőket azonban csak a 
Koromandel-part kap. A legszárazabb időszak a március elejétől május végéig tartó „tavasz”. A 
hőmérséklet is ekkor a legmagasabb, a szárazföld belsejében elérheti az 50 fokot is. 

Élővilág, természetvédelem 

India nagy mérete, változatos felszíne, földtörténeti múltja miatt változatos és egyedi élővilággal 
rendelkezik. Különösen a hüllő- és kétéltű fajok között sok az endemikus. 

    
Banyánfa, India nemzeti fája Lótusz, az ország nemzeti vi-

rága 
Királykobra, emberre ritkán 

támad 
Aranylangur, Asszám erdei-

ben és szavannáin honos 

 

 

Bengáli tigris, India nemzeti 
állata 

 

Kék páva, az ország nemzeti 
madara 

Indiai orrszarvú, az ország 
északi részén él 

Nemzeti parkjai 

Az első nemzeti parkot 1935-ben szervezték meg, azóta folyamatosan bővül a nemzeti parkok és 
rezervátumok hálózata. Mára a rezervátumok száma meghaladja az ötszázat. 

 Bandhavgarh Nemzeti Park – dzsungel fehér tigrisekkel; 

 Ranthambore Nemzeti Park – mesterséges víztárolók körüli erdőben tigrisek; 

 Kaziranga Nemzeti Park – orrszarvúak, elefántok, tigrisek a Himalájában; 

 Kanha Nemzeti Park – tigrisek, leopárdok, medvék; 

 Szundarbansz Nemzeti Park – bengáli tigris, tengeri teknős; 

 Manasz Vadvédelmi Terület – tigrisek, elefántok, orrszarvúak; 

 Bandipur Nemzeti Park – ázsiai elefánt, gaur (nagy testű kérődző); 
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 Szultánpur Nemzeti Park – vándormadarak és vízimadarak; 

 Rádzsdevra Nemzeti Park; 

 Szimlipal Nemzeti Park; 

 Csandaka Nemzeti Park; 

 Sivpuri Nemzeti Park; 

 Kanheri Nemzeti Park 

Történelem 

 
 

A Mehrangarh erőd Rádzsasztánban Mahátma Gandhi 1929-ben 

A Madhja Prades állambeli Bhímbetkában található kőkorszakbeli barlangrajzok az első emberi je-
lek a mai India területéről. Az első, ismert, állandó települések már 9000 éve megjelentek ezen a 
területen, ezekből alakult ki később az Indus-völgyi civilizáció. Ez a birodalom egészen i. e. 19. 
századig fennállt, bukása után helyét a védikus civilizáció vette át, majd i. e. 500 körül ez is fel-
bomlott, és a helyén sok új birodalom jött létre. 

Az ország északi részén alakult ki a Maurja Birodalom, amelynek sok mindent köszönhet a mai 
India. Az i. e. 180-as évektől kezdve Közép-Ázsiából rengeteg támadás érte Indiát, ezek hatására 
alakultak meg az Indo-görög, az Indo-szkíta és az Indo-pártai királyságok. Krisztus előtt 300-tól a 
Gupta család uralkodott Indiában, az ő uralmukat „Aranykornak” is nevezik. Az ország északi ré-
szén több dinasztia váltotta egymást a trónon. Ez idő alatt Indiában virágzott a tudomány, a mű-
vészet, az irodalom, a matematika, a csillagászat, a vallás és a filozófia. E virágzás kiterjedt Dél-
India államaira is. 

Az iszlám inváziók után, amelyek Közép-Ázsiából és Perzsiából érkeztek, Észak- és Közép-India 
nagy része először a Delhi Szultanátus irányítása alá került, később a mogulok uralkodtak itt. En-
nek ellenére sok kis birodalom megmaradt, mint például a dél-indiai Vidzsajanagara birodalom 
(1336-1565). Az 1500-as évek elején több európai ország, mint például Portugália, Hollandia, 
Nagy-Britannia és Franciaország, melyek eredetileg üzletelni akartak Indiával, kihasználták azt, 
hogy az ország területén levő királyságok egymás ellen harcolnak, és gyarmatokat kezdtek létesí-
teni. Az 1857-es forradalom (az ún. szipojlázadás) a brit megszállók ellen kudarcot vallott. A láza-
dás elnyomása után a Brit impérium uralma alá került egész India. A 20. század beköszöntével 
Mahátma Gandhi vezetésével erőszakmentes tüntetések kezdődtek Indiában, melyek 1947. au-
gusztus 15-én elérték céljukat, és India függetlenné vált, de az ország hivatalosan csak 1950. janu-
ár 26-án vált köztársasággá. A független India első elnöke Dzsaváharlál Nehru lett. 

Mint több vallású és több nemzetiségű állam, India sok nemzetiségi és vallási ellentétekből kiala-
kult konfliktust élt át az ország különböző részeiben, de ezek nem gyengítették le az újonnan ala-
kult államot. Sok határkérdésből származó konfliktusa volt Kínával, amelyek a kínai–indiai hábo-
rú kitöréséhez vezettek (1962). Pakisztánnal rengeteg konfliktusa volt az országnak (1947, 1965, 
1971, 1999), amelyeknek oka Dzsammu és Kasmír tartomány hovatartozása. 1974-ben India 
atomfegyvereket próbált ki a föld alatt, ami az atomfegyverekkel rendelkező országok sorába 
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emelte. 1998-ban újabb atomteszteket hajtottak végre Indiában. Az ellentétek Pakisztán és India 
között a mai napig sem csitultak, demonstratívan nukleáris erővel fenyegetik egymást. 

Államok 

India államai : 

Ándhra Prades 

Arunácsal Prades (Arunachal Pradesh) 

Asszám (Assam) 

Bihár 

Cshattíszgarh (Chhattisgarh) 

Goa 

Gudzsarát (Gujarat) 

Harijána (Haryana) 

Himácsal Prades (Himachal Pradesh) 

Dzsammu és Kasmír (Jammu and Kashmir) 

Dzshárkhand (Jharkhand) 

Karnátaka 

Kerala 

Madhja Prades Mahárástra (Maharastra) 

Manipur 

Meghálaja (Meghalaya) 

Mizoram 

Nágaföld (Nagaland) 

Orisza (Odisha) 

Pandzsáb 

Rádzsasztán (Rajasthan) 

 

Szikkim (Sikkim) 

Tamilnádu (Tamil Nadu) 

Telangána 

Tripura 

Uttarakhand 

Uttar Prades 

Nyugat-Bengál (West Bengal)  

Szövetségi területek: 

Andamán- és Nikobár-szigetek 

Csandígarh 

Dadra és Nagar Haveli 

Daman és Diu 

Laksadíva 

Puduccseri 

Fővárosi közigazgatási terület: 

Delhi 
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Népesség 

India a világ második legnépesebb országa. A világ népes-
ségének arányában minden hatodik ember indiai. A nyelve-
ket, a vallásokat és a kasztokat a szociálpolitikai szervezetek 
korlátozzák és befolyásolják a magas népességi ráta miatt. 
A népességnövekedés az elmúlt időszakban folyamatosan 
csökkent az állami születésszabályozás miatt. 

Az ország legnagyobb agglomerációi: Mumbai (Bombay), 
Delhi, Kalkutta (Kolkata) és Csennai (Chennai/Madrasz). 
A városi lakosság aránya 2015-ben 32,7%.  

A gyors urbanizáció, a túlnépesedés és a klímaváltozásból 
fakadó szélsőséges időjárás miatt 2050-re Indiában 200 mil-
lió ember kerülhet veszélybe. A Világbank szerint a megfe-
lelő felkészülés és tájékoztatás sokat javíthat a helyzeten. 

India népességének növekedése 

Év Népesség (millióban) 

 

1960 450 M 

1970 555 M 

1980 699 M 

1990 869 M 

2000 1042 M 

2010 1205 M 

2016  1272 M 

India legnépesebb városai 

Rangsor Név 

Lakosság 

Szövetségi állam 1991-es 
népszámlálás 

2001-es 
népszámlálás 

2006-os 
becslés 

1. Mumbai (Bombay) 9 925 891 11 914 398 12 883 645 Mahárástra 

2. Delhi 7 206 704 9 817 439 11 215 130 Delhi 

3. Bengaluru (Bangalore) 2 908 018 4 292 223 5 104 047 Karnátaka 

4. Kalkutta (Kolkata) 4 399 819 4 580 544 4 638 350 Nyugat-Bengál 

5. Csennai (Madrasz) 3 857 529 4 216 268 4 352 932 Tamilnádu 

6. Ahmadábád 2 966 312 3 515 361 3 769 846 Gudzsarát 

7. Haidarábád (Hyderabad) 3 059 262 3 449 878 3 632 094 Ándhra Prades 

8. Púna (Pune) 1 702 376 2 540 069 3 043 128 Mahárástra 

9. Szúrat (Surat) 1 498 817 2 433 787 3 022 821 Gudzsarát 

10. Kánpur 1 879 420 2 532 138 2 898 859 Uttar Prades 

 

                                                 
1 Sötétzöld a legmagasabb, narancssárga a legalacsonyabb. 
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Írni és olvasni tudók aránya állami szinten.1 
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India legnagyobb agglomerációi 

 
Mumbai 

 
Delhi 

 
Bengaluru 

# Város Állam Lakosság # Város Állam Lakosság 

Csennai 

Kalkutta 

Ahmadábád 

1 Mumbai Mahárástra  18 400 000 11 Kánpur Uttar Prades  3 000 000 

2 Delhi Delhi 16 300 000 12 Lakhnau Uttar Prades  2 874 489 

3 Kalkutta Nyugat-Bengál 14 100 000 13 Nágpur Mahárástra  2 469 427 

4 Csennai Tamilnádu 8 700 000 14 Patna  Bihár 2 021 498 

5 Bengaluru Karnátaka 8 500 000 15 Indaur Madhja Prades 1 972 883 

6 Haidarábád Ándhra Prades 7 750 000 18 Bhopál  Madhja Prades 1 917 293 

7 Ahmadábád Gudzsarát 6 300 000 16 Thána  Mahárástra  1 936 751 

8 Púna  Mahárástra  5 000 000 19 Ludhijána Pandzsáb 1 800 830 

9 Szúrat Gudzsarát 4 500 000 17 Pimpri-Csincsvád Mahárástra  1 920 898 

10 Dzsaipur Rádzsasztán 3 000 000 20 Agra Uttar Prades  1 769 814 
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India államai és szövetségi területei 

Államok 

 Az állam neve Népesség 
Terület 
(km2) 

Hivatalos nyelv(ek) Székhely 
Legnagyobb város  

(ha eltér a székhelytől) 
Népsűrűség 
(fő / km2) 

1 Andhra Pradesh 49,506,799 160,205 telugu Hyderabad Visakhapatnam 308 

2 Arunachal Pradesh 1,382,611 83,743 angol Itanagar 
 

17 

3 Assam 31,169,272 78,550 asszámi, bengáli, bodo Dispur Guwahati 397 

4 Bihar 103,804,637 99,200 hindi, urdu Patna 
 

1,102 

5 Chhattisgarh 25,540,196 135,194 hindi Raipur 
 

189 

6 Goa 1,457,723 3,702 konkani Panaji Vasco de Gama 394 

7 Gujarat 60,383,628 196,024 gudzsaráti Gandhinagar Ahmedabad 308 

8 Haryana 25,353,081 44,212 hindi, pandzsábi Chandigarh Faridabad 573 

9 Himachal Pradesh 6,856,509 55,673 hindi Shimla 
 

123 

10 Dzsammu és Kasmír 12,548,926 222,236 dogri, kasmíri, ladakhi, urdu Srinagar, Jammu  
 

124 

11 Jharkhand 32,966,238 74,677 hindi Ranchi Jamshedpur 414 

12 Karnataka 61,130,704 191,791 kannada Bengaluru 
 

319 

13 Kerala 33,387,677 38,863 malajálam Thiruvananthapuram 
 

859 

14 Madhya Pradesh 72,597,565 308,252 hindi Bhopal Indore 236 

15 Maharashtra 112,372,972 307,713 marathi Mumbai 
 

365 
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 Az állam neve Népesség 
Terület 
(km2) 

Hivatalos nyelv(ek) Székhely 
Legnagyobb város  

(ha eltér a székhelytől) 
Népsűrűség 
(fő / km2) 

16 Manipur 2,721,756 22,347 manipuri Imphal 
 

122 

17 Meghalaya 2,964,007 22,720 angol, garo, hindi, khasi, pnar Shillong 
 

132 

18 Mizoram 1,091,014 21,081 mizo, angol Aizawl 
 

52 

19 Nagaland 1,980,602 16,579 angol Kohima Dimapur 119 

20 Orisza 41,947,358 155,820 orija Bhubaneswar 
 

269 

21 Punjab 27,704,236 50,362 pandzsábi Chandigarh Ludhiana 550 

22 Rajasthan 68,621,012 342,269 hindi Jaipur 
 

201 

23 Sikkim 607,688 7,096 
bhutia, gurung, lepcha, limbu, 
manggar, nepali, newari, sherpa, 
sunwar, tamang 

Gangtok  86 

24 Tamil Nadu 72,138,958 130,058 tamil Chennai 
 

480 

25 Telangana 35,193,978 114,840 telugu, urdu Haidarábád 
 

307 

26 Tripura 3,671,032 10,492 bengáli, tripuri Agartala 
 

350 

27 Uttar Pradesh 199,581,477 243,286 hindi, urdu Lucknow Kanpur 828 

28 Uttarakhand 10,116,752 53,483 hindi, szanszkrit Dehradun 
 

189 

29 West Bengal 91,347,736 88,752 bengáli és nepáli Kolkata 
 

1,029 
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Szövetségi területek 

 Szövetségi terület neve Népesség Hivatalos nyelv Székhely 
Népsűrűség 
(fő/km2) 

A Andamán- és Nikobár-szigetek 379,944 angol, hindi Port Blair 46 

B Chandigarh 1,054,686 angol, hindi, pandzsábi Chandigarh 9,252 

C Dadra és Nagar Haveli 342,853 angol, gudzsaráti, hindi, marathi Silvassa 698 

D Daman és Diu 242,911 angol, gudzsaráti, hindi, marathi Daman 2,169 

E Lakshadweep 64,429 angol, malajálam Kavaratti 2,013 

F Delhi 11,007,835 angol, hindi, pandzsábi, urdu New Delhi 11,297 

G Puducherry 1,244,464 angol, malajálam, tamil, telugu Pondicherry 2,598 

 



 

Rabindranáth Tagore versei 

VAK LEÁNY 

Kosztolányi Dezső fordítása 

Egy vak leány jött a kertembe reggel  

s virágfüzért adott, zöld levelekkel.  

Én a virágot a nyakamba tettem  
s könny csillogott föl mind a két szememben.  

A lányt megcsókoltam, majd szóltam: "Áldott,  
vak vagy te is, akárcsak a virágok.  

Te nem tudod, hogy mily szép, amit adtál 
és nem tudod, hogy szebb vagy önmagadnál". 

DAL 
Weöres Sándor fordítása 

Miért aludt el a mécs-láng, miért?  

Szellőtől óvtam a köpenyemmel,  
ezért aludt el a mécs-láng, ezért.  

Miért száradt ki a folyó, miért?  

Gátat vontam rá, hogy enyém legyen,  
Ezért száradt ki a folyó, ezért.  

Miért pattant el a lant-húr, miért?  

Oly dalba fogtam, nem bírta jármát,  
ezért pattant el a lant-húr, ezért.  

 

LÁMPA AZ ÚTRA 

Kosztolányi Dezső fordítása 

Béke veled, béke szívem.  
Válni kell, váljunk szelíden.  

Teljesülés ez a bús út.  
Nem halál. Mondj néma búcsút.  

Bánatunkból dal, mesés lesz,  
vágyunkból emlékezés lesz.  

A fészekről messze röppen,  
száll, tovább, vidám körökben.  

A kezed még lanyha, drága,  

halk legyen, mint éj virága.  

Csöndben állj, Föld és - csodás dal - 
most beszélj a hallgatással.  

Lámpámat magasra tartva  
fényt vetek nagy-nagy utadra. 



 



 



 

 

 

 

 


