
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy (maďarská verzia) 

 

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

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

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

 

1. *Csoportosítsd az alábbi tengeráramlásokat: 

Kelet-ausztráliai,  Kanári,  Kuroshio,   Nyugat-ausztráliai,  Ojashio 

a) meleg: 

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

b) hideg: .................................................................................................................................. 

 

2. *Pótold a hiányzó fogalmakat:  

A folyó felső szakaszán ..........-betűre hasonlító völgyet váj ki. Amikor a folyó elhagyja 

a hegyvidéket, sodrása lelassul, és gyengül hordalékszállító ereje. A hordalék fokozatosan 

felhalmozódik, és h............................k.......... keletkezik. A folyók alsó szakaszán az esés szöge 

kicsi, gyakran keletkeznek folyókanyarulatok, amelyeket ......................................-nek nevezünk . 

A kanyarulat nyakát árvíz idején a folyó átvághatja, hogy futását kiegyenesítse. Így keletkeznek a 

h.................á........-k . A folyam tengerbe ömlésénél az iszap lerakódik, a torkolatnál 

felhalmozódik, és a folyó több ágra szakad. Az így keletkezett torkolat a ...................................... . 

 

3. Az alábbi állításoknál karikázd be a helyes adatot. 

a) Poprádon a Nap ekkor delel a legmagasabban:  

6.21.   12.22.   9.23.   3.20. 

b) Az apály és a dagály ilyen időközönként váltja egymást: 

 12 óra  6 óra  18 óra  24 óra 

c) A légkör legnagyobb arányú összetevője: 

hidrogén oxigén  nátrium  nitrogén 

d) A self jelentése: 

 szárazföldi lejtő  szárazföldi küszöb középóceáni hátság óceáni medence  

e) Az északi sarkkörtől északra áramló szelek: 

északi szelek  nyugati szelek  keleti szelek  passzátszelek 

f) A termékeny vörös talajok fő előfordulási helye: 

szavannák  lomblevelű erdők sztyeppek  tundrák 



 

4. Alkoss összefüggő fogalomhármasokat. Minden fogalmat csak egyszer használhatsz fel. 

Amazonas,  tundra,  vádi,  Grönland,  erszényesek,  Nílus,  esőerdő,  sztyepp 

a) ....................................... - Ausztrália - ...................................... 

b) ....................................... - ................................ - Egyenlítő  

c)  sivatag   - ................................ - ...................................... 

d) .........................................  - ............................... - fóka 

5. Ázsia a legnagyobb világrész / kontinens (karikázd be a helyes választ). Partjait északon a(z) 

................................................... (óceán) , keleten a(z) ......................................-óceán és délen a(z) 

......................................-óceán mossa, amelybe nagy félszigetek nyúlnak be (sorolj fel közülük 

hármat): 

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

6. A betűcsoportokból alkoss szövetségi államokat az USA-ban: 

a) E R B A K S A N  .........................................   

b) N O T  N A M A  ......................................... 

c) S N I C I  N S O W  ......................................... 

d) M Y G I W O N  ......................................... 

7. A fogalompárok közül írd ki azokat, amelyek közelebb találhatók a Naphoz: 

a) Hold – Jupiter  .......................................   

b) Mars – Szaturnusz  ....................................... 

c) Merkúr – Hold  ....................................... 

d) Hold – Vénusz  ....................................... 

e) Szaturnusz – Jupiter ....................................... 

8. A táblázatban található számok közül választva egészítsd ki az alábbi mondatokat helyesen (Nem 

minden számot kell felhasználni): 

2 655 149 6 378 

510 6 44 

2 24 4 

 

a) A Föld sugara ...................... km. 

b) A szárazföld kiterjedése ...................... millió km
2
. 

c) Szlovákia legmagasabb csúcsa a Gerlachfalvi csúcs. Magassága ................. m. 

d) A Földön ...................... kontinens található. 

e) Ázsia kiterjedése mintegy ...................... millió km
2
. 

f) Naponta ennyiszer van dagály: ...................... . 

g) A Föld nagyjából ...................... óra alatt fordul meg saját tengelye körül. 

 

9. Mit jelképeznek az alábbi térképjelek? Válassz a következő lehetőségek közül:  

kápolna, rom, barlang, templom, emlékmű, szálloda 

a)  .......................  b)  .......................  c)  ....................... 
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