
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Praktická časť - úlohy (maďarská verzia) 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

Škola a trieda: ............................................................................................................................... 

Počet bodov: .............................. 
 

 
1. Szilveszter Kassán (Košice) él, és újévkor azt a fogadalmat tette, hogy fokozatosan megismeri 

Európa fővárosait. Indulásképpen két kritériumot választott: az adott főváros lakóhelyétől (Kassa) 

keletre fekszik, és nem lehet tőle messzebb légvonalban, mint 800 km. Mivel Szilveszter úgy 

vélte, sok ilyen főváros van, ezért újabb feltételt szabott: kizárta azokat a fővárosokat, amelyek 

kisebb kiterjedésű államban találhatók, mint Szlovákia. Szilveszter jegyzékében ezután mindössze 

öt főváros maradt. Ezek a következők:  

...........................................................................................................................................................  

a) Közülük a fiú azt választotta ki elsőként, amelyik egy Fekete-tengerbe torkolló európai folyam 

partján terül el. Melyik ez a főváros? .................................. Melyik folyam mellett található? 

..................................   

b) Milyen irányszöget (azimutot) mutattak a pilóta műszerei, mikor Kassáról elindult a repülőgép 

ebbe a városba? ..............˚ 

c) Milyen távolságot tett meg a repülő a két város között a valóságban? .............. km 

d) Miután megérkeztek, Szilveszternek át kellett állítania az óráját. Hány órával? ........ (Írd be 

a helyes számadatot.) Milyen irányban? előre / visszafelé (Karikázd be a helyes választ.) 

e) Határozd meg az említett főváros földrajzi koordinátáit: ..........° 27´ é. f. sz., .........° 31´ k. f. h.    

 

2. A következő földrajzi objektumokból alkoss összefüggő négyes csoportokat:  

Mozambiki-szoros, Agulhas-áramlás, Csendes-óceán, Atlanti-óceán, Guineai-áramlás, 

Tatár-szoros, Guineai-öböl, Indiai-óceán, Ojashio 

a) Niger: .......................................................................................................................... 

b) Amur: .................................................................................................................................. 

c) Zambezi: ............................................................................................................................. 

 

3. Körvonalaik alapján határozd meg az egyes szigetországokat: 

A - ..................................................... 

B - ..................................................... 

C - ..................................................... 

D - ..................................................... 

E - ..................................................... 
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4. Melyik állam területén és melyik hegységben találhatók az itt felsorolt hegycsúcsok: 

d) Galdhopiggen    állam: .........................................  hegység: ................................................   

e) Dzsabal Tubkal   állam: .........................................  hegység: ................................................   

f) Botev    állam: .........................................  hegység: ................................................   

g) Chimborazo  állam: .........................................  hegység: ................................................   

 

 

5. A végezd el a számításokat, majd töltsd ki helyesen a táblázatot: 

a térkép 

méretaránya 

1cm a térképen  

a valóságban ennyi km 

1 km a valóságban ennyi 

cm a térképen 

a) 1 : 25 000    

b)  2   

c) 1: 5 000 000     

 

Számítások (nem jár érte pont): 
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