
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  

39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník) a OG (4. ročník) 
Praktická časť - úlohy (maďarská verzia) 

 

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

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

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

 

1. Márk és Milán megegyeztek, hogy a hétvégén ellátogatnak az állatkertbe. Milán késett, így Márk 

egyedül ment be. Fél óra múlva Milán felhívta Márkot, hogy a bejáratnál áll. Megkérte Márkot, 

mondja el neki a legrövidebb útvonalat, ami hozzá vezet. Márk ezt válaszolta: „Először menj 105 

métert 134°-os irányszögben (azimut), majd tegyél meg 75 métert déli irányban, végül pedig 50 

métert 75°-os irányszögben. Ott találkozunk.“ A belépőjegy mellé Milán megkapta az állatkert 

vázlatrajzát 1:2500 méretarányban, amibe pontosan bejelölte a Márkhoz vezető utat. Jelöld be te is 

az útvonalat!  

 
a) Melyik állatnál találkoztak a fiúk? ..................................................... 

b) A természetben ezek az állatok melyik vegetációs övezetben élnek? .............................. 

c) A fiúk találkozóhelye milyen messze volt a majmok pavilonjától? ............................... méter 

d) Milyen irányszög (azimut) alatt tették meg az utat a fiúk, ha a majmok pavilonjától egyenesen 

a terráriumba tartottak? ............° 

 

2. Ha a földgömb „fejre állna” melyik jelenlegi állam területén találnánk a következő helyeket: 

a) Geraldton (jelenleg Ausztrália)? ..........................  d) Cabinda (jelenleg Angola)? ........................ 

b) Gíza (jelenleg Egyiptom)? ......... ......................... e) Taizhong (jelenleg Taivan)? ........................ 

c) San Juan (jelenleg Puerto Rico)? .......................... f) Tamatave (jelenleg Madagaszkár)? ............. 

 



3. Lord Norton elhatározta, hogy légballonos utazásra indul a Csendes-óceán partján található Arica 

városából, pontosan északi irányban, a Nagy-Antillákon található egyik szigetország fővárosába. 

Az utazás előtt meghagyta szolgájának, Jamesnek, hogy az úttal kapcsolatban gyűjtse össze 

a lehető legtöbb földrajzi adatot az atlaszból. Pótold az adatokat James beszámolójában:  

a) Kiindulási helyünk  ................................................ államban található. Az út során a  .......° 

.......................-i földrajzi hosszúság mentén repülünk.  Összesen ennyi államot szelünk át: 

....... (beleértve a kiindulási és a célállomás országát is). Közben megpihenünk 

..................................... szigetén, abban az államban, aminek a neve ........................................ . 

Célállomásunk az északi földrajzi szélesség ............° 30´-én található.  

b) Az utazás során átrepülünk a(z) .......................... hegység és a(z) ......................................... tó 

fölött. 

c) Átrepülünk az Amazonas néhány mellékfolyóján is, például a baloldali, 

..................................... megnevezésű mellékfolyón. (Nevezz meg egy baloldali mellékfolyót!)  

d) Közvetlenül a leszállás előtt a(z) .......................................-tengeren is átszállunk. 

e) Az Egyenlítőt a kiindulási helytől .................. km-re keresztezzük.  

4. Az alábbi sorokban húzd ki azt az árucikket, ami a sor elején található afrikai országra nem 

jellemző. 

a) Kamerun:  kAkaovník (kakaó), podzeMnica olejná (földimogyoró), ziNok (cink)  

b) Egyiptom:  zemný plYn (földgáz), Datľovník (datolya), sisAl (szizál) 

c) Namíbia:  palmA kokosová (kókuszpálma), sardInky (szardínia), Mangán 

d) Madagaszkár:  železNá ruda (vasérc), tuhA (grafit), Tabak (dohány)e) Ezután rendezd 

a megmaradt szavak vastaggal szedett betűit úgy, hogy olyan szavat kapj, amely a fenti 4 ország 

egyikének fontos kiviteli terméke (szlovák megnevezés!): 

_ _ _ _ _ _ _ _ .  

Melyik állam kiviteli cikkéről van szó? ..............................................................  

5. Négy nem európai nő Szlovákiába érkezett, hgy megtanuljanak szlovákul. Az első nyelvlecke előtt 

egy kérdőívet kellett kitölteniük, ahol megadták anyanyelvüket és egy érdekes tényt saját 

országukról. Ezután a többiek találgatták, ki honnan, melyik országból érkezhetett. Próbáld meg te 

is!  

Név: Anita 

Anyanyelv: portugál 

Érdekesség: A miénk 

a világ egyik 

legnagyobb föderatív 

köztársasága. 

A kontinens egyetlen 

állama, ahol 

a portugál nyelvet 

használják. Hatalmas 

kincsünk az esőerdő. 

 Név: Ramira 

Anyanyelv: arab 

Érdekesség: 

Királyságunk 44-szer 

nagyobb Szlovákiánál. 

Csaknem az egész 

országot sivatag 

borítja. Az ország 

megnevezése 

kapcsolódik 

a félszigethez, 

amelyen fekszik és 

a partjait mosó 

tengerhez. 

 Név: Glória 

Anyanyelv: 

angol/tagalog 

Érdekesség: 

Köztársaságunk sok 

szigetből áll. A Ráktérítő 

és az Egyenlítő között 

fekszik, a keleti 

partvidéktől nem messze 

10 ezer méternél 

mélyebb mélytengeri 

árok található.  

 Név: Megan 

Anyanyelv: francia 

Érdekesség: 

Országunk a világ 

második legnagyobb 

kiterjedésű állama. 

Aki nálunk jár, 

megtapasztalhatja 

a sarki éjszakákat. 

A francián kívül itt az 

angol nyelv 

használatos. 



Anita -  ........................................................., Ramira - ......................................................................, 

Glória - ............................................................  és Megan - ..................................................................... 

. 

Véletlenül a négy nő mindegyike helyi idő szerint délelőtt 10:00 órakor indult el otthonról, és az útjuk 

pontosan 6 órát vett igénybe. Ki az a kettő közülük, akiknek a pozsonyi repülőtéren előre kellett 

állítaniuk az órájukat 5 órával? ............................................. és ......................................... . 
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