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ADATLAP  

 

A versenyző neve: .................................................................................. évf.: .......... oszt.: ....... 

Az iskola neve: ............................................................................................................................ 

Az iskola címe: ...................... irsz. .................................................................................... város 

................................................................................................................ utca ...................... hsz. 

Megye: ......................................................................................................................................... 

A felkészítő tanár(ok) neve: ......................................................................................................... 

.Középiskolai tanulmányait a    12.    /    13.    évfolyamon fejezi be.* 

*A megfelelő szám bekarikázandó. 

 RVB-pontszám 

1. feladat  

2. feladat  

3. feladat  

4. feladat  

5. feladat  

1. fordulóból  

Összesen:  

Javította:  
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Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4, a margók egységesen 
2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times New Roman. Az egyes feladatokhoz szüksé-
ges nyersanyagot megkapod egy külön mappában. 
Figyelem: a halvány háttérszínek nyomtatásban nem látszanak, csak a mellékelt PDF dokumentu-
mokban nézhetők meg! 

1. feladat: Afrika (35 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintán látható (afrika.doc), Afrikáról szóló 8 oldalas dokumentu-

mot! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A nyersanyagban szereplő képek között van egy hibás kép, amit javítani kell.  

2. feladat: Szimuláció (20 pont) 
Afrika a ragadozók és zsákmányaik világa. Készítsd el a zsákmányszerzés szimulációjáról szóló 

dokumentumot (zsákmány.doc) a mellékelt mintának megfelelően! A mintán nem látható fel-
adatrészek a következők: 

Az utolsó oldali diagramot neked kell előállítanod. Az első oldali ábrán a kék téglalapok helyére 
be kell írnod a képen látható ragadozók és zsákmányok számát! 

3. feladat: Külkereskedelem egyes afrikai államokkal (55 pont) 
Az AFRIMPEX, egy frissen létrehozott külkereskedelmi vállalkozás, most alakítja ki kapcsola-

tait 12 afrikai ország cégeivel. A cég két felsővezetője és hat középvezetője mellett 54 ügyintézőt 
alkalmaz a külkereskedelmi kapcsolatok ápolására; az ügyintézők mindegyike szakosodott a 12 or-
szág valamelyikére.  

A kezdeti időszakban a kinti kollégákkal rengeteg egyeztetési feladat van, ezért a kommuniká-
ciót leginkább a telefonos kapcsolatra építik. Egy-egy beszélgetés időtartama nem érheti el az 1 
órát; ha ez mégis megtörténne, a központ automatikusan bont. A telefonköltség minden beszélgetés 
esetén a kapcsolási díj és a minden megkezdett perc után számított percdíj összegeként adódik 
(mindkettő függ a célországtól; ezeket az adatok.txt állományban találod meg). Az afrikai 
partnerek a kezdeti időszakban éjjel-nappal fogadják a hívást, de a hosszú távú cél az, hogy a ma-
gyar kollégák törekedjenek az ottani munkaidőben, helyi idő szerint 9-17 óra között hívni a külföldi 
partnereket. A helyi idő kiszámításához szintén az adatok.txt fájlban találsz segítséget, Ma-
rokkó -1 óra például azt jelenti, hogy amikor Budapesten éppen dél van, akkor Marokkóban még 
csak délelőtt 11 óra. 

Minden munkatársnak külön mellékállomás áll rendelkezésére, ezek kiosztását (a cég „telefon-
könyvét”) is az adatok.txt tartalmazza, és ugyanitt találod a cég első, 2009. június 8-ával 
kezdődő hetének híváslistáját is, a következő adatokkal: 

• a hívó mellékállomásának száma, 
• a hívott ország, 
• a hívás kezdete magyar idő szerint, 
• a hívás vége magyar idő szerint. 

A. Hozd létre az adatok.txt alapján az AFRIMPEX munkafüzetet, benne a Hívások 
munkalapot az alábbi mintának megfelelően! A minta szerint tördelj, az 1. sorban a félkövér tartal-
mak mindenütt a cella közepére kerüljenek, és érd el, hogy ez a sor a táblázat gördítése közben is 
látható legyen! 
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B. Ugyanezen munkalapon a P:X oszlopokat is töltsd ki az alábbiaknak megfelelően! A minta sze-
rint tördelj, az 1. sorban a félkövér tartalmak mindenütt a cella közepére kerüljenek, és érd el, hogy 
ez a sor a táblázat gördítése közben is látható legyen! A cellák formátumát is a minta szerint állítsd 
be! 

 
C. Hozd létre, ugyancsak az adatok.txt alapján az AFRIMPEX munkafüzetben a Tele-
fonkönyv munkalapot az alábbi mintának megfelelően! A minta szerint tördelj, az 1. sorban a 
félkövér tartalmak mindenütt a cella közepére kerüljenek, és érd el, hogy ez a sor a táblázat gördíté-
se közben is látható legyen! 

 
D. A Telefonkönyv munkalap D2 cellájába írj olyan képletet, amelyet D63-ig másolva, min-
den ügyintéző esetén megadja az ügyintézőhöz tartozó ország nevét, a vezetők esetén pedig a cellát 
üresen hagyja! 
E. A Hívások munkalap E oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden hívásra 
megadja annak időtartamát „óra:perc:másodperc” formátumban, a percet és a másodpercet két-két 
jegyre (pl. 0:03:05, az óra értéke a feltételek értelmében szükségképpen 0)! 
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F. A Hívások munkalap F oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden hívásra 
megadja a munkatárs nevét és beosztását, középvezetők esetén a szakterületet is, pl. „Mester Zsuzsa 
középvezető – Előkészítés” vagy „Pap Zsófia ügyintéző” formában! Megoldásod értékesebb, ha 
nem használsz segédcellákat! 
G. A Hívások munkalap G oszlopába írj (egyetlen) olyan képletet, amely a kapcsolási díj, a 
percdíj és a megkezdett percek száma alapján minden hívásra megadja a hívás költségét! Megoldá-
sod értékesebb, ha nem használsz segédcel-
lákat! 
H. A Hívások munkalapon, a G és a P 
oszlop közötti részen készítsd el az „Ügyin-
tézők száma országonként” című tortadiag-
ramot! Az ehhez szükséges számításhoz 
használd az U oszlopot! A diagramon min-
den „tortaszelet” mellett szerepeljen az or-
szág neve és a hozzá tartozó ügyintézők 
száma! Állítsd be úgy a diagramot, hogy a 
legnagyobb tortaszelet éppen felénk nézzen, 
mint az ábrán! Ezt a szeletet az alapértelme-
zett helyett a hozzá tartozó ország zászlajá-
val színezd ki (megtalálod a források között)! 
I. A Telefonkönyv munkalap E oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden dol-
gozóhoz megadja az általa bonyolított összes hívás számát! 
J. A Telefonkönyv munkalap F oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden dol-
gozóhoz megadja az általa bonyolított összes hívás együttes időtartamát! 
K. A Telefonkönyv munkalap G oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden 
dolgozóhoz megadja az általa bonyolított összes hívás együttes költségét! 
L. A Hívások munkalap kiegészítéséhez szükségünk lesz a Magyarwiki.htm oldalról né-
hány adatra. Hozd létre a minta szerint az AFRIMPEX munkafüzetben a Magyar_wiki mun-
kalapot! Csak az „Ország (magyar név)”, a 
„Terület (km2)" és a „GDP/PPP (USD/fő) 
2005” mezőkre van szükség. Elegendő az 
első blokk elkészítése (53 állam), mert ez a 
számunkra szükséges országok adatait mind 
tartalmazza. A minta szerint tördelj, az 1. 
sorban a félkövér tartalmak mindenütt a cel-
la közepére kerüljenek, és érd el, hogy ez a 
sor a táblázat gördítése közben is látható le-
gyen! A cellák formátumát is a minta szerint 
állítsd be! 
M. Az egyes országok lakosságát a frissebb, 2009-
es adatokat tartalmazó Angolwiki.htm oldal-
ról keressük ki. Hozd létre a minta szerint az An-
gol_wiki munkalapot!1 Összesen 61 állam lesz, 
és ezeknél is csak az „Ország (angol név)” és a 
„Népesség (fő) 2009” mezőkre van szükség. A min-
ta szerint tördelj, érd el, hogy ez a sor a táblázat 
gördítése közben is látható legyen! A cellák formá-
tumát is a minta szerint állítsd be! 

                                                 
1 . Hagyd el a számunkra értéktelen kékesszürke hátterű összegző sorokat (ide értve a „Spanish and Portuguese 

territories in Northern Africa” sort is)! Hagyd figyelmen kívül azt is, hogy néhány régebbi adat még van a táblázatban; 
ezek úgyis számunkra most közömbös országokhoz tartoznak! 
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N. A Hívások munkalap V, W és X oszlopait töltsd ki oszloponként egy-egy másolható képlet 
segítségével, hogy V2:X13-ban rendre a „Terület (km2)", a „Népesség (fő) 2009” és a „GDP/PPP 
(USD/fő) 2005” értékeket jelenítik meg az előzőekben létrehozott Magyar_wiki és An-
gol_wiki munkalapról!  
O. A Hívások munkalap értékeiből vagy a híváslistából azonnal látható, hogy a cég munkatársai 
az első héten sokkal inkább törődtek a saját kényelmükkel, mint az afrikai partnerek kérésével: leg-
inkább az itthoni munkaidőhöz igazították a hívások időpontját. Mivel ez hosszú távon nem műkö-
dik, irányítsd rá erre a dolgozók figyelmét azzal, hogy az A:G oszlopokban található adatokat so-
ronként kiszínezed, a következő módon: 

a) ha egy beszélgetés az afrikai helyi idő szerint még 9 óra előtt kezdődött, de pontban 9-kor 
vagy azután ért véget, akkor annak minden adata dőlt, zöld karakterekkel jelenjen meg, 

b) ha egy beszélgetés az afrikai helyi idő szerint még pontban 17 órakor vagy azelőtt kezdődött, 
de 17 óra után ért véget, akkor annak minden adata dőlt, kék karakterekkel jelenjen meg, 

c) ha egy beszélgetés az afrikai helyi idő szerint teljes egészében a 9:00:00–17:00:00 (zárt) idő-
tartományon kívül esik, akkor annak minden adata félkövér, piros karakterekkel jelenjen meg, 

d) végezetül: ha egy beszélgetés az afrikai helyi idő szerint teljes egészében a 9:00:00–17:00:00 
(zárt) időtartományon belül van, akkor annak maradjon meg az eredeti (automatikus) színezé-
se! 

P. A Telefonkönyv munkalap J1:L2 tartományát lásd el a KERESÉS névvel, hogy bárhonnan 
könnyedén ide tudj ugrani! Ebben a tartományban valósítsd meg a telefonmellékek és a név szerinti 
keresést! Ez részletesen azt jelenti, hogy a J1 cellába írd a „Keresés telefonszámra vagy névkezdet-
re:” szöveget, a K1, K2, L1, L2 cellákat pedig olyan képletekkel töltsd ki, hogy a következő esetek 
mindegyikében helyesen működjenek: 
a) a J2-be egy létező telefonszámot írunk: 
o K1 tartalma: „Ezen a melléken hívható dolgozó:” 
o K2 tartalma: A melléken hívható 

dolgozó neve 
o L1 tartalma: üres 
o L2 tartalma: üres 

b) a J2-be egy nem létező telefonszámot írunk: 
o K1 tartalma: „Ezen a melléken hívható dolgozó:” 
o K2 tartalma: „Nincs ilyen mel-

lék!” 
o L1 tartalma: üres 
o L2 tartalma: üres 

c) a J2-be egy létező munkatárs nevének kezdetét írjuk, és a névrészlet már egyértelműen meghatá-
rozza a munkatársat: 
o K1 tartalma: „A keresett dolgozó neve:” 
o K2 tartalma: A keresett dolgozó neve 
o L1 tartalma: „A keresett dolgozó 

telefonszáma:” 
o L2 tartalma: A keresett dolgozó 

telefonszáma 
d) a J2-be több létező munkatárs nevének közös kezdetét írjuk, ezért a névrészlet még nem határoz-

za meg egyértelműen a munkatársat: 
o K1 tartalma: „Ezen a melléken hívható dolgozó:” 
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o K2 tartalma: „Folytasd a beírást, 
mert még nem egyértelmű!” 

o L1 tartalma: üres 
o L2 tartalma: üres 

e) a J2-be olyan névkezdetet írunk, amelyhez egyetlen létező munkatárs neve sem illeszkedik: 
o K1 tartalma: „Ezen a melléken hívható dolgozó:” 
o K2 tartalma: „Nincs ilyen dolgo-

zó!” 
o L1 tartalma: üres 
o L2 tartalma: üres 

4. feladat: Teleki Sámuel Travel - Adatbázis feladatsor (20 pont) 

Utazási irodánk, a Teleki Sámuel Travel immáron 3 éve szervez utazásokat Afrikába. Adatbázi-
sunkban (afrika.mdb) korábbi útjaink adatait tároljuk, az alábbi szerkezetben: 

 
tOrszagok tábla – Afrika országainak főbb adatai: 
Kód szám – Az ország hárombetűs azonosító kódja 
Név szöveg – Az ország neve magyarul 
Terület szám – Az ország mérete négyzetkilométerben 
Lakosságszám szám – Ország lakossága (fő) 
Népsűrűség szám – fő/km2 
GDP pénznem – GDP/fő (USD) 
Főváros szöveg – Főváros neve magyarul 

tUtak tábla: 
Azonosító szöveg 
Célország szöveg 
Időpont dátum – Indulás ideje 
Időtartam szám  – Az utazás időtartama (nap) 
Teljes ár pénznem 
Akciós ár pénznem  
Akciós logikai  – Mutatja, hogy akciós-e az út? 
Szabad helyek szám  – Szabad helyek száma 

tEladasok tábla: 
Azonosító szám 
ÚtAzon szöveg 
Vevő neve szöveg 
Eladás ideje dátum 
Akciósan vásárolt_e logikai – A vevő akciós áron vásárolta-e az 
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utat? Ha az út akciósan van meghirdetve, az nem feltétlenül je-
lenti azt, hogy a vevő akciósan is vásárolta az utat! 

tKovetsegek tábla: 
Ország szöveg 
Cím szöveg 
Telefon szöveg 
Nagykövet szöveg 
E-mail szöveg 

A. A mellékelt AFRIKA.MDB állományba importáld a tKovetsegek táblát a kovetsegek.xls állo-
mányból. Ha nem tudod importálni, akkor is hozz létre egy, a fentiekben leírt szerkezetű táblát! 
B. Hozd létre az elsődleges kulcs beállításokat és a kapcsolatot (idegen kulcs) a fenti információk 
alapján! Az idegen kulcsot (kapcsolatot) úgy állítsd be, hogy az adatbázis-kezelő őrizze meg a hi-
vatkozási integritást! 
C. Lekérdezés segítségével listázd ki, hogy kik vásároltak olyan utat Egyiptomba, amelyik 2009-
ben márciusban vagy augusztusban indul. A lekérdezést ’A’ néven mentsd el! A lekérdezés listázza 
ki az utas nevét, az utazás hónapját. Minden utast sort csak egyszer írj ki! 
D. Írj egy lekérdezést ’B’ néven, amely kilistázza lakosságszám szerint csökkenő sorrendben, hogy 
az egyes országokba hány legalább 7 napos utat szervezett az irodánk. A lekérdezés kimenete két 
mezőt tartalmazzon, az ország nevét és az utak számát. 
E. Lekérdezés segítségével hozz létre egy táblát ’tVevo’ néven. A tábla három mezőt tartalmazzon 
a vevők nevét (’Vevő neve’ néven), vásárlásaik számát (’Vásárlások’ néven) és egy ’Kedvezmény’ 
nevű mezőt, melynek értéke igaz, ha a vevő részére cégünk már legalább három utazást értékesített! 
A lekérdezést neve ’C’ legyen. Gondoskodj arról, hogy a kedvezmény mező típusa logikai 
(igen/nem) legyen! Segítségül: a feladatot érdemes több lekérdezéssel megvalósítani, használhatsz 
táblakészítő és hozzáfűző egyaránt! (A lekérdezések elnevezése legyen C, C_segéd vagy C1, C2, 
stb…) 
F. Készíts egy lekérdezést ’D’ néven, amely kilistázza az akciós utat vásárolt vevők megtakarításai-
nak összértékét (az mennyit spóroltak azzal, hogy nem teljes áron vették az utakat). Csak a 3 leg-
több összegű megtakarítást elért cég nevét és a megtakarítás összegét írd ki! Utóbbi mező neve le-
gyen: ’Megtakarítás’. 
G. Lekérdezés segítségével állítsd akciósra azokat utakat, amelyekre még több, mint 5 szabad hely 
van. Az akciós ár az eredeti ár 85%-a legyen. A lekérdezést ’E’ néven mentsd el. 
H. Készíts egy kezdőűrlapot ’KEZDŐ’ néven, - mely az adatbázis megnyitásakor automatikusan el-
indul - amelyen megtekinthetőek a utak adatai az alábbiaknak megfelelően: Az űrlap jelenítse meg 
a célország nevét, az utazás időpontját, időtartamát, a szabad helyek és az eladott utazások számát! 
Az ország neve legördülő listából legyen módosítható. Az űrlapon helyezz el egy gombot, melynek 
segítségével az űrlap bezárható.  

5. feladat: Afrika – A fekete kontinens (20 pont) 
Feladatod egy Afrikáról szóló rövid prezentáció készítése a mellékelt minta alapján. Próbáld a 

mintán látottakat minél jobban lemásolni! (Az elhelyezett „Minta” szövegeket hagyd figyelmen kí-
vül!).  

Ügyelj a következőkre: 

• Minden dia háttere fekete színű legyen, a szövegek fehér, szürke, illetve narancs színnel 
szerepeljenek (lásd a mintát)! 

• A második, a harmadik és a negyedik dián a fejléc (arcfestes.jpg kép), és a kép 
alatt elhelyezett fehér vízszintes vonal ugyanabban a pozícióban legyen elhelyezve! 

• A szövegek minden dián Arial, vagy más, talpnélküli betűtípussal szerepeljenek! 
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• A prezentációnak automatikusan (végtelenített lejátszásban) kell működnie, teljes képer-
nyős üzemmódban! 

Címdia 
• A címdián az arcfestes.jpg kép jobbra igazítva szerepeljen, mellette balról az „Af-

rika” szöveg fehér, „ A fekete kontinens” szürke színű legyen! 
• Az arcfestes.jpg kép tetejére és aljára egy-egy vízszintes fehér vonal legyen il-

lesztve! 
• A tájképeket tartalmazó fotókat (tajkep_ff1, …, tajkep_ff5) a mintán sze-

replő elrendezésben kell elhelyezni! A képek egymás után jelenjenek meg egy tetszőle-
ges effektus használatával, anélkül, hogy kattintanunk kellene az egérrel! 

o Először az első sorban elhelyezett 3 kép jelenjen meg egymás után, ezeket az al-
só két kép kövesse egymás után! 

• A címdia megjelenése után 15 másodperccel automatikusan a második dia (Afrika – a 
legek földrésze) jelenjen meg! 

2. dia: Afrika – a legek földrésze 
• A szöveg felsoroláslistában helyezkedik el. Némelyik listaelemnek beágyazott listaele-

me is van. 
• A legszegényebb, leggyorsabb, legmagasabb stb. szavakat sárga színnel kell kiemelni! 
• A dia megjelenése után 10 másodperccel a 3. dia jelenjen meg! 

3. dia: Afrika országai 
• A szöveg sorkizárt igazítású. 
• A dia megjelenése után 10 másodperccel a 4. dia jelenjen meg! 

4. dia: Kvíz 
• A „Szerinted mi fenyegeti napjainkban a Kilimandzsárót?” kérdés sárga színnel szere-

peljen! 
• A válaszok betűvel jelölt (A., B., C., D.) sorszámozott listában szerepeljenek! 
• A dia jobb oldalán a visszaszamlalas_animacio.gif animációt kell elhelyez-

ni, amelyen azt látjuk, hogy 10-től egy másodperces késleltetéssel jelennek meg a szá-
mok, egészen 1-ig! Ezzel jelezzük, hogy a prezentáció megtekintőjének 10 másodperce 
van arra, hogy kigondolja, hogy melyik a helyes válasz a kérdésre. 

• A dia megjelenésétől számított 10 másodperc múlva a visszaszamlalas_ 
animacio.gif képnek el kell tűnnie, majd meg kell jelennie (tetszőleges effektus 
használatával) az „Ez a helyes válasz!” szöveget tartalmazó szövegdoboznak a Hóolva-
dás szöveg mellett! Ez a szöveg a dia megjelenésekor természetesen ne látszódjon! A 
szövegdoboz zöld hátterű, fehérrel szerepeljen benne a szöveg! 

• A szövegdoboz megjelenése után 2 másodperccel jelenjen meg a „További  érdekes kér-
déseket találsz a http://kvizpart.hu/kviz/  weboldalon.” szöveg! 

• A dia megjelenése után 15 másodperccel a címdia jelenjen meg! 

Elérhető összpontszám: 150 pont + az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre 
kerekített értéke. 



Afrika 

Elhelyezkedése 
Nyugaton az Atlanti-óceán, keleten az Ádeni-

öböl, az Indiai-óceán, a Szuezi-csatorna és a 
Vörös-tenger, északon a Gibraltári-szoros és a 
Földközi-tenger határolja. 

Partvonalának hossza 30 490 km, amely a 
nagy területéhez képest elég kevés. 

Az egyetlen összeköttetés egy másik száraz-
földdel, Ázsiával a Szuezi-csatorna, amely Afrika 

és az Arab-félsziget között található. Európát leginkább a Gibraltári-szorosban, valamint a 
Málta és Szicília felé eső Földközi-tengeri szakaszon közelíti meg Afrika. 

A legkisebb állama Gambia, a legnagyobb Szudán. 

Történelem 
Afrika területén kezdődött meg 6-7 millió évvel ezelőtt az emberré válás, vagyis az ember-

félék (Hominina) kiemelkedése az állatvilágból. Lásd még: Australopithecus, Vízimajom-
elmélet. 

Louis Leakey, angol származású kenyai antropológus 1964-ben a Viktória-tó közelében 
lévő Olduvai-szurdokból hozta felszínre az emberi nem (Homo) legkorábbi ismert faja, a 
Homo habilis csontjait. Később az előember és az ősember több más fajának csontjai is Afrika 
területéről kerültek elő (Homo rudolfensis, Homo ergaster és Homo rhodesiensis). Etiópiában 
találták meg a mai ember (Homo sapiens) legkorábbi maradványait, a Szaharában, Dél-
Afrikában és Afrika egyéb területein pedig sok későbbi kőkorszaki emléket is felfedeztek. A 
kontinenssel kapcsolatban a történészek azt mondják, hogy „itt ringott az emberiség bölcső-
je”, mert itt találták meg a legrégibb emberi leleteket, tehát Afrikából indulhatott útjára az 
emberiség. 

A térképen az európai országok 1913-as gyarmatai láthatóak  

██ Belgium 
██ Franciaország 
██ Németország 
██ Nagy-Britannia 
██ Olaszország 
██ Portugália 
██ Spanyolország 
██ Független 

Az i. e. 9–7. évezred között ezelőtt alakultak ki az első neolitikus kultúrák, amelyek nyo-
mai a Szahara közepén lévő Hoggar-hegységben és a Taszilin-Ádzseren található sziklafest-
ményeken láthatóak. 

Henri Lhote francia régész – a Taszili-fennsíkon végzett kutatásai során – a szikla- és 
barlangfestményeket vizsgálva a következő korszakokat határozta meg: 

Afrika elhelyezkedése 



• vadászkorszak: i. e. 9–7. évezred  
• pásztorkorszak: i. e. 6–2. évezred  
• harcosok korszaka: i. e. 2. évezredtől  
• tevekorszak (ekkor került Ázsiából Afrikába a teve): i. e. 1. évezredtől  

I. e. 4–3.évezred között megalakult az egyiptomi Óbirodalom. 

I. e. 814-ben a föníciaiak megalapították Karthágót, majd az i. e. 7. század körül keletről 
nyugat felé haladva körülhajózták Afrikát. 

I. e. 331-ben megalapítják Alexandriát. 

A 4–6. század között megkezdik Zimbabwe építését. 

A 9–16. század között létesültek a nagy afrikai birodalmak: Meroe, Mali, Monomotapa, 
Ghána és Szonghai. 

1330-1349: Ibn Battuta a szomáliai partok kikötőihez hajózik, majd Fezből Malin keresztül 
Timbuktuba tart. 

Felfedező utak Afrikába 
1402: a francia Jean Béthencourt (Béthancourt?) eléri a Guineai-öblöt  
1461: a portugál Pedro de Sintra végigvitorlázott Sierra Leone partvidékén és elérte a 

Bors-partot a mai Monrovia vidékén  
1473: A portugál Lopo Gonçalves (Lopo Gonzalves) eléri az Egyenlítő képzeletbeli vo-

nalát  
1482: Diogo Cão rátalál a Kongó folyóra  
1484: Diogo Cão újabb két expedíciót vezetett Afrika délnyugati partvidékére (a mai 

Angola és Namíbia), az egyikre elkísérte Martin Behaim, a kor egyik legjobb német 
csillagásza is -1486  

1488: Pedro de Covilhao tengeri út után kutat Afrika és India között  
1487: Bartolomeu Diaz megkerüli a Jóreménység-fokát  
1497: Vasco da Gama megkerüli a Jóreménység fokát és a kelet-afrikai partok mentén 

észak felé hajózik  
1498: Vasco da Gama megtalálja az Európából Indiába vezető tengeri utat.  
1500: a portugál Diogo Dias felfedezi Madagaszkár szigetét, miután hajójával elszakadt 

egy Indiába tartó flottától  
1769: James Bruce megtalálja a Kék-Nílus forrását  
1795: Mungo Park expedíciót szervez a Niger folyóhoz  
1848: Johann Rabmann felfedezi a Kilimandzsárót  
1850: Heinrich Barth átutazik a Szaharán, eléri a Csád-tavat és Timbuktuba utazik tovább  
1854: David Livingstone elsőként utazik át Afrikán nyugat-keleti irányban  
1858: Richard Francis Burton és John Hanning Speke felfedezik a Tanganyika-tavat, 

majd Speke a Viktória-tavat és a Viktória-Nílust  
1858: Livingstone Zambéziai utazásai  
1859: Paul du Chaillu az első fehér ember, aki élőben lát gorillát  
1860: Gerhard Rohlfs utazása Tripolitól Lagosig  
1860: Speke a Fehér-Nílus forrását kutatja  
1861: A Baker házaspár átutazik Egyiptom, Szudánon és felfedezik az Albert-tavat  
1866: Livingstone a közép-afrikai folyamrendszereket térképezi fel  
1868: Schweinfurth az első európai, aki pigmeus törzsekkel találkozott  
1869: megnyitják a Szuezi-csatornát  



1869: Georg Schweinfurth az első fehér ember, aki pigmeusokkal találkozik a Kongó me-
dencéjében  

1873: Verney Lovett Cameron feltérképezi a Tanganyika-tavat, és elsőként utazza át 
Afrikát kelet-nyugati irányban  

1874: Stanley a Viktória-tavat kutatja, majd lehajózik a Kongó az Atlanti-óceánig  
1870: Pierre Savorgan de Brazza expedíciója az Ogooné és Kongó vidékén  
1887: Teleki Sámuel a Kilimandzsáró megmászására vállalkozik, sikertelenül  
1889: Hans Meyer és Ludwig Purtscheller megmásszák a Kilimandzsárót  
1893: Mary Kingsley utazása Francia-Kongóban  
1894: Kingsley Gabonba jut el  

Keletkezése és mai felszíne 
Afrika nagy része ősmasszívum. 

1. Tengeri üledék képződött pl: agyag, mészkő, homokkő 
2. Táblás vidék: a tenger mélyén az ősföldre üledékes kőzetrétegek rakódtak, s később a 

felszínre emelkedtek. Vízszintes rétegekből áll. 
3. Ősföld: a földkéreg legkorábban megszilárdult darabjai, kőzetanyaga többnyire gránit. 
4. Az Atlasz-hegység hegyláncai gyűrődéssel keletkeztek. 
5. Az üledékes kőzetek kőolajat és földgázt tartalmaznak. 

Földrajz 
Afrika legészakibb pontja Tunéziában a Blanco vagy Rasz-el-Abiad-fok, amely az északi 

szélesség 37°52'-nél található, legdélibb pontja a Dél-afrikai Köztársaságban, a déli szélesség 
34°52'-nél található. A 73° különbség 8000 km-es távolságot jelent. 

A kontinenst körülvevő szigetek részben önálló országok (Madagaszkár, Zöld-foki szige-
tek, São Tomé és Príncipe, Comore-szigetek, Seychelle-szigetek), részben egyes európai or-
szágokhoz tartoznak (Madeira, Kanári-szigetek). 

A földrész átlagos tengerszint feletti magassága 750 m. Felszíne változatos, hisz 
megtalálhatók rajta az alacsony, 450 m átlagmagasságú pontoktól kezdve a magasabb, 1000 
m fölé emelkedő területek is. 

Hegységek és hegyek 
Az öt legmagasabb afrikai hegység és legmagasabb csúcsaik: 

Hegység Legmagasabb csúcs Magasság Állam 

Kilimandzsáró Kibo-hegy 5895 m Tanzánia 

Kenya-hegy Batian 5199 m Kenya 

Ruwenzori-hegység Margherita 5109 m Kongói Demokratikus Köztársaság 
és Uganda 

Etióp-magasföld Rász-Dasen 4620 m Etiópia 

Virunga-hegység Karisimbi 4507 m Kongói Demokratikus Köztársaság 
és Uganda 



A fentieken kívül az Atlasz-hegység 
a 4165 m-es Tubkal-heggyel Marok-
kóban, a 4562 m-es Meru-hegy Tanzá-
niában és a 4095 m-es Kamerun-hegy 
Kamerunban szintén a kontinens maga-
sabb hegységei közé tartoznak. 

Medencék: 
• Csád-medence  
• Kongó-medence  
• Kalahári-medence  

A medencéket elválasztó 
fennsíkok: 

• Azande-fennsík (a Kongó- és 
a Csád-medence között)  

• Lunda-fennsík (a Kalahári- és 
a Kongó-medence között)  

 
Afrika hegy- és vízrajza 

A kontinens felszíne két nagy területre osztható: 
• Alacsony-Afrika  
• Magas-Afrika  

Az angolai Benguela várostól a Vörös-tenger partján lévő Port Szudán kikötővárosig húzott 
vonaltól északnyugatra helyezkedik el Alacsony-Afrika, míg délkeletre Magas-Afrika. 

Vízrajz 

Folyók 
Afrika és a Föld leghosszabb folyója a Nílus, amelynek hossza 6671 km. Ezt követi a 

Kongó, amely 4374 km hosszú és a kontinens legbővízűbb folyója, majd a 4184 km hosszú 
Niger és a 2736 km hosszú Zambézi. Fontos és természetileg érdekes folyó még az Oka-
vango. 

Tavak 
Afrika legnagyobb tava, valamint a Kaszpi-tenger és a Felső-tó után a Föld harmadik leg-

nagyobb tava a Viktória-tó, amelynek nagysága 68 870 km². Ezt követi a Föld második leg-
mélyebb tava a Tanganyika-tó a 32 893 km²-es nagyságával és a Malawi-tó 29 600 km²-rel. 

Vízgyűjtő területek 

A Földközi-tengerhez kapcsolódó (kb. 4,5 millió km²) 
• az Atlasz vidéke 
• Nílus  



Az Atlanti-óceánhoz kapcsolódó (kb. 
10,6 millió km²) 

• Nyugati-Atlasz vidék  
• Szenegál – Gambia  
• Észak-Guinea  
• Dél-Guinea  
• Niger  
• Kuanza-Kunene  
• Zaire  
• Oranje  
• Nyugat-Fokföld  

 
Az esőerdőkkel övezett Gambia folyó, Szenegál 

Lefolyástalan területek 
• Szahara  
• A Vörös-tenger melléke  
• Csád-medence  
• Kelet-afrikai-árok  
• Délnyugat-Afrika 

 
A Viktória-vízesés a Zambézi folyón 

Az Indiai-óceánhoz kapcsolódó (kb. 
5,5 millió km²) 

• Kelet-Afrika  
• Délkelet-Afrika  
• Zambézi  
• Kelet-Fokföld  
• Madagaszkár 

Éghajlat 
Afrika földrajzi helyzeténél fogva (az Egyenlítőtől északra és délre nagyjából szimmet-

rikusan helyezkedik el) a kontinens területének kb. 95%-a trópusi övezetben található. Ennek 
következtében a Föld legforróbb kontinense. 

Éghajlattípusok: 
 Kétszakaszos esők öve (az Egyenlítő környékén) 

 állandó magas hőmérséklet  
 szinte egész évben csapadékos  
 a levegő nedvességtartalma állandóan magas  

 Nyári esők öve – egyszakaszos esőöv (az Egyenlítőtől délre és északra) 
 nyár eleji hónapok hőmérséklete magasabb, mint az Egyenlítőnél  
 a hőingadozás a szárazsággal együtt növekszik  

 Zonális sivatagok és félsivatagok (a térítők környékén) 
 csapadékszegény  
 száraz  
 alacsony a levegő páratartalma  
 magas a napsütéses órák száma  

 Mediterrán (a kontinens legészakibb és legdélibb részein, Atlasz-vidék és Fokföld) 
 nyáron szárazság  



 télen sok csapadék  
 Monszun (a guineai partoknál és Délkelet-Afrikában) 

 nyáron a tenger felől nedves szelek érkeznek  
 télen a kontinens felől száraz és forró szelek érkeznek  

Növény- és állatvilág 

Trópusi esőerdő 
Az egyenlítő környékén a Kongó-medence, valamint a Guineai-öböl partvidéke, illetve 

Madagaszkár keleti tengerpartja. A Kongó-medence Amazónia után a Föld második legna-
gyobb esőerdeje.  

 Növényvilág 
A trópusi esőerdőt nagyon sűrű növényzet, szinte járhatatlan erdő, fokozatosan úju-

ló levélzet és nagy fajgazdagság jellemzi. Az erdőben a fényviszonyokhoz igazodva 
több szint alakult ki:  

 első lombkoronaszint – magas, 50 m-ig nyúló óriásfák alkotják  
 második lombkoronaszint – közepes termetű, 20-25 m-ig nyúló fák jellemzik  
 harmadik lombkoronaszint – kisméretű fák bújnak meg  
 cserjeszint – növényei a pálmák  
 gyepszint – páfrányok élnek itt  
 liánok szintje – kúszónövények  
 epifiták szintje – fán lakó növények  

 Állatvilág  
 Emlősök: emberszabású majmok (gorilla, csimpánzok), elefánt, orrszarvú, 

zsiráf, okapi, varacskos disznó, leopárd  
 Madarak: papagájok  
 Hüllők: krokodil, kígyók, gyíkok  
 Rovarok: hangyák, termeszek  

Szavanna 
Több fajtája megtalálható Afrikában, a csapadéknak megfelelően: nedves vagy magasfüves 

szavanna, száraz vagy alacsonyfüves szavanna, tüskés szavanna  

 Növényvilág 
A nedves szavannát a lombhullató erdő jellemzi, amely az esőerdőnél alacsonyabb 

és kevesebb fajból áll és üde aljnövényzettel rendelkezik. Sok örökzöld és lián nő az 
erdőben. 

A mocsaras területeken és az állóvizek partjain papirusznád él. 

A száraz szavanna növényzete tüskés, tövises fákból, bokrokból áll, de pálmák is 
előfordulnak.  

 Állatvilág  
A szavanna emlősökben igen gazdag terület:  

 antilopfélék, zsiráf, zebra, kafferbivaly, orrszarvú, elefánt, oroszlán, leopárd, 
sakál, hiéna, víziló, gepárd.  

 Madarak: flamingó, strucc, keselyű.  



Sivatag  
 Növényvilág:  

Kopár, foltokban gyér növényzetű terület. Jellemző növényei a pozsgások.  

 Állatvilág:  
rágcsálók, teve, sivatagi róka (védett állat), kígyók, gyíkok.  

Mediterrán területek  
 Növényvilág  

 Az Atlasz-vidéken: aleppói fenyő, atlanti cédrus, magyaltölgy, palatölgy, 
macchia, törpecserje  

 Fokföldön: babérlombú növényzet  
 Állatvilág  

 Az Atlasz-vidéken: szarvas, vaddisznó 

Régiók 
██ Észak‐Afrika 
██ Nyugat‐Afrika 

██ Közép‐Afrika 

██ Kelet‐Afrika 

██ Dél‐Afrika 

 Észak-Afrika: Algéria • Egyiptom • Líbia • 
Marokkó • Szudán • Tunézia  

 Nyugat-Afrika: Benin • Bissau-Guinea • 
Burkina Faso • Elefántcsontpart • Gambia • 
Ghána • Guinea • Kamerun • Libéria • Mali • 
Mauritánia • Niger • Nigéria • São Tomé és 
Príncipe • Sierra Leone • Szenegál • Togo • 
Zöld-foki szigetek  

 Közép-Afrika: Csád • Egyenlítői-Guinea • Gabon • Kongói Köztársaság • Kongói 
Demokratikus Köztársaság • Közép-afrikai Köztársaság  

 Kelet-Afrika: Burundi • Comore-szigetek • Dzsibuti • Eritrea • Etiópia • Kenya • 
Madagaszkár • Mauritius • Ruanda • Seychelle-szigetek • Szomália (ezen belül 
Szomáliföld) • Tanzánia • Uganda  

 Dél-Afrika: Angola • Botswana • Dél-afrikai Köztársaság • Lesotho • Malawi • 
Mozambik • Namíbia • Szváziföld • Zambia • Zimbabwe 
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5. Populáció-ökológiai modellcsalád 
   Egy modellcsaládot fogunk létrehozni. Először megalkotjuk a család ősmodelljét. Mind-

egyik modellben alapvető szerepe lesz annak, hogy a különböző egyedek találkozzanak egy-
mással (szomszédság), így a szimulációt egy NxM-es mezőn fogjuk lejátszani (használunk 
egy T(N,M) táblázatot). Ezen a mezőn betűk fogják jelölni az egyes egyedeket. A modellcsa-
ládnál a folytonos keretmodellt fogjuk használni (kiegészítve a folytonos diffúziós modellel). 
Ehhez önkényesen választottunk egy elemi időegységet. Így a szimulációs lépés az önkénye-
sen kiválasztott év eseményeinek lejátszását tartalmazza. 
Éves változás: 
  Ciklus T=1-től T0-ig 
    (I,J):=véletlen hely(N,M) 
    Változás(I,J) 
    Mozgás(I,J) 
  Ciklus vége 
Eljárás vége. 

Változás(I,J): 
  Elágazás 
    T(I,J) állat esetén Állat változása 
    T(I,J) növény esetén Növény változása 
    T(I,J) üres esetén Növény születése 
  Elágazás vége 
Eljárás vége. 

A változás születést, halálozást, egymás megevését jelenti, a mozgás pedig az egyedek – 
esetleg korlátozott, különböző mértékű – helyváltoztatása. Az egyes modelleknél ezeket az el-
járásokat fogjuk megírni. 

  

Zsákmányszerzés: rókák és nyulak 

A modellcsalád érvényességi köre 

A modellcsaládban néhány, a valós rendszer lehetőségeit szűkítő feltételt veszünk figye-
lembe. Ezek a következők: 

1. feltétel: Időfüggetlen egyedi lét (nincs korlát az életkorra). 
2. feltétel: Adott eloszlású élettartam. 

Ragadozók száma: ██ 

Zsákmányok száma: ██ 
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3. feltétel: Születéstől a halálig teljes kifejlettség (a paraméterek korfüggetlenek). 
4. feltétel: Homogén fajok (nincs szelekciós különbség). 
5. feltétel: A nemeket nem különböztetjük meg, a születéshez egy egyed elegendő. 
6. feltétel: Irányítatlan mozgás (egymás elhelyezkedését nem veszik figyelembe, nincs 

csoportos viselkedés, menekülés, üldözés stb.). 
7. feltétel: Az egyéb külső erőket csak statisztikus hatásuk eredőjével vesszük figyelembe 

(paramétereken keresztül). 
8. feltétel: A születés-halálozás a táplálkozáshoz képest erősen felgyorsított, így csak az 

egyes fajok saját maguk korábbi létszámához viszonyított változása értékelhe-
tő. 

9. feltétel: A táplálkozás a mozgáshoz képest erősen felgyorsított. 

5.1. Zsákmányszerzés 
Először olyan kölcsönhatástípusokkal foglalkozunk, amelyekben (két faj esetén) az egyik 

faj a másikra pozitív, a másik az egyikre pedig negatív hatást gyakorol. Ez a hatás táplálkozási 
kapcsolaton keresztül érvényesül. Első közelítésben két alapesettel foglalkozunk: az állatok 
állatok általi megevésével (ragadozás) és a növényevéssel. Matematikai (analitikus) model-
lek megalkotásakor ezeket általában nem különböztetik meg, noha a bonyolultabb modellek-
nél ez már szükségessé válik. Mi ezt a megkülönböztetést szimulációs módszerünk miatt – a 
természeti jelenség közvetlen lejátszása – már a kezdet kezdetén megtesszük. 

5.1.1. Ragadozás 
Vizsgáljuk két állatfaj (ragadozó, zsákmány) egyedszámának egymásra hatását, a ragadozó 

csupán az egyetlen zsákmány faj egyedeiből él, a zsákmány szaporodását pedig a maximális 
élettéren kívül más tényező nem befolyásolja (minden egyéb hatást a zsákmány egyedi halá-
lozási rátájában vettünk figyelembe). A modellben megadjuk mindkét fajta egyed szaporodá-
sának, illetve halálozásának szabályait, továbbá egymásra hatásukat: 

÷ Egy időegység alatt minden egyednek RS, illetve ZS valószínűséggel van utódja. 
Az utód a szülő mellett helyezkedik el. 

÷ Egy időegység alatt minden egyed adott valószínűséggel (RH, illetve ZH) hal meg.  
÷ Egy ragadozó mindenképpen meghal, ha nincs mellette zsákmány.  
÷ A ragadozó a mellette levő zsákmányállatok közül egyet megeszik. 
÷ A ragadozó éhen hal, ha nincs mellette zsákmány. 

Mindkét faj exponenciális növekedésű, ezért változásaikat a létszámukkal arányosan kell 
elvégezni: 
Szimulációs lépés: 
  (I,J):=véletlen hely(N,M) 
  Elágazás 
    T(I,J)="R" esetén Ragadozó változása(I,J) 
    T(I,J)="Z" esetén Zsákmány változása(I,J) 
  Elágazás vége 
  Mozgás 
Eljárás vége. 

A ragadozó két ok miatt halhat meg: vagy éhen hal, vagy pedig más ok miatt hal meg (ezt 
a ragadozó halálozási rátájában vettük figyelembe). Ha nem hal meg, akkor RS valószínűség-
gel szaporodik, s a szaporodástól függetlenül megeszik egyet a zsákmány szomszédai közül. 
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Ragadozó változása(I,J): 
  Szomszédkeresés("Z",VAN,SI,SJ) 
  Ha nem VAN vagy véletlenszám<RH akkor T(I,J):=" " 
  különben Ha véletlenszám <RS akkor T(SI,SJ):="R" 
                            különben T(SI,SJ):=" " 
  Elágazás vége 
Eljárás vége. 

A zsákmányállat ZH valószínűséggel hal meg, utódja pedig szomszédos üres helyre szület-
het. Ha ilyen nincs, akkor születés nem lehetséges. 
Zsákmány változása(I,J): 
  Ha véletlenszám <ZH akkor T(I,J):=" " 
  különben Szomszédkeresés(" ",VAN,SI,SJ) 
           Ha VAN és véletlenszám <ZS akkor T(SI,SJ):="Z" 
  Elágazás vége 
Eljárás vége. 

A mozgás a legegyszerűbb esetben egy véletlen szomszédválasztást, s a szomszéddal való 
cserét jelenti. 
Mozgás(I,J): 
  (K,L):=véletlen szomszéd(I,J) 
  Csere(T(I,J),T(I1,J1)) 
Eljárás vége. 

A modell használata során megfigyelhetjük, hogy nagyon sok esetben a két populáció 
egyedszáma periodikusan ingadozik, az egyik populáció valamilyen késéssel követi a mási-
kat. Ha sok zsákmány van, akkor a ragadozók száma növekedni kezd, de ettől előbb-utóbb 
csökkeni fog a zsákmány egyedszáma, aminek viszont egy idő után az a hatása, hogy a raga-
dozók száma is csökkenni kezd, s ha a ragadozók száma eléggé lefogyott, akkor újra növek-
szik a zsákmányállatok száma). Ld. Lotka-Volterra egyenletek: 

( ) ( ) ( )tHtPZHtHZS
dt

tdH
∗∗−∗=

)( , ( ) ( ) ( ) ( )tPRHtHtPRS
dt

tdP
∗−∗∗=  

 


