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1) A következő feladatot párban kell megoldanotok! 

2) Olvassátok el figyelmesen a szövegeket: egyikőtök az A, másikatok a B 

szöveget! 

3) Egyszer olvashatjátok csak el! Ha befejeztétek az olvasást, fordítsátok le 

a lapot! 

4) Kezdjétek meg a vitát! 

5) Ha megállapodtatok egy közös megoldásban, akkor ellenőrzésképpen 

töltsétek ki a következő feladatot!  

 

  

 Mit, milyen sorrendben, hogyan? 
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„A” szöveg 

 

Te vagy az egészségügyi miniszter. 

Súlyos járvány tört ki a Földön. A fertőző betegség miatt vészhelyzet alakult ki 

világszerte. A járvány a gyerekeket veszélyezteti a legjobban. Kiskorban kéz- 

majd lábbénulását okoz, ami fokozatosan átterjed az egész testre. Végül 

teljesen magatehetetlenné válik a kisgyerek. Ezt a szörnyű betegséget 

meggyógyítani nem, csak megelőzni lehet. A minisztériumod támogatja a 

betegség kutatását. Munkatársaid nem olyan rég felfedeztek egy gyógyszert, 

ami megakadályozza a betegség kialakulását. A gyógyszert a nagyon ritka 

foltos strucc tojásának sárgájából készítik. Ezek a madarak egy szigeten élnek. 

A strucc évente csak egyszer rak tojást. A tojásokból különlegesen finom leves 

készíthető. A strucc ritkasága miatt csak drága éttermekben lehet ilyet enni. 

Tavaly egy tojás ára átlagosan 15 dollár volt. Az Egészségügyi Minisztériumnak 

szüksége lesz az egy év alatt tojt összes tojásra, mind a tízezer darabra ahhoz, 

hogy elő tudja állítani a szükséges mennyiségű gyógyszert. A Te feladatod, 

hogy szerezz annyi foltos strucctojást, amennyit csak tudsz. A Minisztérium 

ötszázezer dollárt ad neked erre. 

Azonban más is szeretné megvásárolni a tojásokat, mégpedig a Vegyipari 

Minisztérium megbízásából. A két minisztérium között nem túl jó a kapcsolat. 

Te most egy repülőn ülsz, és éppen a sziget felé tartasz, hogy megvedd az 

összes tojást. Ekkor derül ki, hogy éppen melletted ül a gépen a Vegyipari 

Minisztérium főnöke. Győzd meg, hogy ti vehessétek meg az összes tojást! 
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„B” szöveg 

 

Te vagy a vegyipari miniszter. 

Minisztériumod feladata olyan rovarölő szerek kifejlesztése, amelyek a 

termésre veszélyes rovarokat ölik meg a földeken. Mostanában kaptad a hírt, 

hogy világszerte terjedőben van egy molylepke, ami néhány nap alatt képes 

elpusztítani erdőségeket, hatalmas termőterületeket. Nagyon gyorsan 

szaporodik, és óriási károkat okoz. Ha nem sikerül megfékezni, hamarosan 

éhínség fenyegeti az egész emberiséget. A molylepkét csak az erdők 

folyamatos permetezésével lehetne megállítani. Nemrég kísérleteztétek ki azt a 

rovarölő szert, ami képes erre. Ez a szert a nagyon ritka foltos strucc 

tojásának héjából készítik. Ezek a madarak egy szigeten élnek. A strucc évente 

csak egyszer rak tojást. A tojásokból különlegesen finom leves készíthető. A 

strucc ritkasága miatt csak drága éttermekben lehet ilyet enni. Tavaly egy 

tojás ára átlagosan 15 dollár volt. A Vegyipari Minisztériumnak szüksége lesz 

az egy év alatt tojt összes tojásra, mind a tízezer darabra ahhoz, hogy elő 

tudja állítani a szükséges mennyiségű gyógyszert. A Te feladatod, hogy 

szerezz annyi foltos strucctojást, amennyit csak tudsz. A Minisztérium 

ötszázezer dollárt ad neked erre. 

Azonban más is szeretné megvásárolni a tojásokat, mégpedig az Egészségügyi 

Minisztérium megbízásából. A két minisztérium között nem túl jó a kapcsolat. 

Te most egy repülőn ülsz, és éppen a sziget felé tartasz, hogy megvedd az 

összes tojást. Ekkor derül ki, hogy éppen melletted ül a gépen az Egészségügyi 

Minisztérium főnöke. Győzd meg, hogy ti vehessétek meg az összes tojást! 
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 Hogyan oldottátok meg a feladatot? 

 Húzd alá a helyes megoldást! 

A(z) Egészségügyi/Vegyipari Minisztérium nyert? Akkor a 

gyermekbénulást megakadályoztátok, de az éhínség problémája 

megoldatlan maradt. Ha a(z) Egészségügyi/Vegyipari Minisztérium 

érvei győztek, akkor azonban szörnyű járvány előtt áll a világ. Tehát 

csak az egyik/mindkettő problémát sikerült megoldanotok. 

Ha arra jutottatok, hogy elosztjátok a tojásokat még rosszabb/jobb 

dolog történik: egyik probléma sem kerül megoldásra. 

Ahhoz, hogy ezt a feladatot meg tudjátok oldani, nagyon figyelnetek 

kellett a részletekre. Ugyanis, ha a beszélgetés közben rájöttetek, 

hogy nincs is szükségetek az összes/egész tojásra, máris 

megszületett a megoldás: az Egészségügyi Minisztérium kapja a 

tojás héját/sárgáját, a Vegyipari Minisztérium pedig a 

héját/sárgáját. Ezzel mindkét probléma megoldódott. Ráadásul a 

pénzetek fele/negyede/egésze is megmaradt. 


