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Most már elég jól ismeritek az egyes elnyomások formáit, azt is megvizsgáltátok, hogy hazánk
ban és világszerte mi jellemzi társadalmunkat. De vajon milyen hajtóerők állnak a társadalmi 
problémák hátterében? Az alábbi feladatban ennek járhattok utána! A feladat megoldásakor a 
legfontosabb kérdés a „miért?” lesz. A legtöbb társadalmi problémának számtalan oka, hajtóere
je lehet, így nem mindig egyértelmű a válasz a miértekre, de ahogy látni fogjátok, a különböző 
problémák gyökerei nem is annyira térnek el! A megoldólapon, három társadalmi problémán 
keresztül (alulképzettség- iskolázatlanság; egészség leromlása; népcsoportok közötti 
konfliktusok) fejthetitek meg az azokat vezérlő legfőbb okokat és hajtóerőket.  

II. Forduló

7.5

II. Feladat - A hajtóerók

Az I. feladat során John, a fotós tudósító szemfülességének hála eljutottatok Fabiolához, aki
nek is segítettetek megoldani feladatát, ezáltal megismerve a társadalmi elnyomások egyes 
formáit. Cserébe Fabiola megmutatta nektek feladványát; melynek megfejtése kellett ahhoz, 
hogy eljussatok ide, és megkapjátok a rejtélyes idegen feladatát, amelyet eredetileg a kongói 
diáknak, Matondónak szánt. Oldjátok meg a feladatot, így tovább juthattok a következő fela
dathoz és talán a forduló végére az is kiderül, ki áll a rejtélyek hátterében!  

Feladat

Bónusz!   Az alábbi képrejtvény újabb 
jeleket kódol . Fejtsétek meg a feladványt a meg
oldólapon , ezzel további jeleket gyűjthettek!
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Matondó segítsége 

Matondó nagyon hálás nektek, mert segítettetek neki. Cserébe megmutatja nektek az alábbi pa
pírfecnit, melyet egy pályaudvaron adott át neki egy szimpatikus fiatal srác, de ezidáig nemigen 
tudta mit kezdjen vele. Azonban John borítékjában található széfkulcs kapcsán leesett neki, hogy 
ez bizony egy széf biztonsági kódja lesz. No de melyiké? Fejtsétek meg a feladványt a megoldó
lapon és eljuthattok a II. forduló következő – azaz harmadik feladatához! 

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= ?

 A vetélkedőt az Európai Unió EuropeAid programja támogatta.  
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