
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

40. ročník, školský rok 2011/2012 
Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 

Praktická časť - úlohy 
 

Név: .............................................................................................................................................. 
Iskola és osztály: ........................................................................................................................................ 
Elért pontszám: .............................. 

 
 
1. A következő, idegenforgalmilag jelentős helyekhez add meg az országot, amelyben találhatók: 

a) Tsavo nemzeti park  ..........................................................  

b) a Sydney-i operaház .......................................................... 

c) Húsvét-szigetek  .......................................................... 

d) Galapágos-szigetek  .......................................................... 

e) Machu Picchu  .......................................................... 

f) A fenti helyek közül melyik található legdélebbre?  .......................................................... 

g) A fenti helyek közül melyik található legészakabbra?   ......................................................... 

h) Melyik két hely van egymáshoz legközelebb, és mennyi a köztük lévő távolság 

légvonalban? 

................................................. és .......................................................;  .......................... km 

i) A felsoroltak közül hol ünnepelték elsőként a 2012-es év kezdetét? 

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

2. Patrik a nemzetközi cserkésztalálkozón új barátokra tett szert. Szerette volna megtudni, honnan 
érkeztek, de a fiúk nem akarták ezt elárulni neki. Elhatározta, hogy kinyomozza, ki honnan 
származik. Megkérte a fiúkat, hogy kis kártyákon mindenki jellemezze saját országát érdekes 
tényekkel. Tanulmányozd át a kártyákat, és segíts Patriknak megfejteni, honnan jöttek barátai.  

 

  
   
 

Lars  ezt írta: 

Nem vagyunk tagjai az Európai 

Uniónak, ám a Schengeni 

övezethez tartozunk. Fejlett 

a halászatunk, jelentős mennyiségű 

kőolajjal rendelkezünk, 

víztartalékainkat főleg a v illamos 

energia előállítására használjuk. 

A hozzánk érkező turisták 

megcsodálhatják a fjordokat, 

a vízeséseket és a nemzeti 

parkokat,rténelmünk is érdekli 

őket. Mi vagyunk a vikingek 

utódai.  

 

Ország: ................................ 

Norodom ezt írta : 

A mi ors zágunk Ázsia egyik 

legnagyobb félszigetén 

fekszik, és az egyik 

legnagyobb folyó szeli át. Az 

éghajlatot befolyásolja 

a gyakori monszun. Ezért is 

jelentős nálunk 

a rizstermesztés. 

A legszegényebb országok 

közé tartozunk, fő kiv iteli 

cikkünk a  fa. 

Leglátogatottabb emlékünk 

a középkori Khmer 

Birodalomból megmaradt 

romtemplom. 

 

Ország: ................................. 

Lulu ezt írta: 

A mi ors zágunk neve két, 

valaha önálló állam nevéből 

tevődik össze. A terület nagy 

részét szavanna borítja, az 

éghajlatot a passzátszelek 

befolyásolják. Nem vagyunk 

gazdag ország, szekfűszeget, 

dohányt, szizált termes ztünk, 

fő kiviteli cikkeink a gyapot, 

a kávé és a dió. Főleg azok 

látogatnak el hozzánk, akiket 

érdekel a vad természet. 

Nálunk található a „fekete” 

kontinens legmagasabb csúcsa. 

 

Ország: ................................. 



 
 

a) Hogy nevezik Lars országának fővárosát? ................................................... 

b) Melyik félszigeten él Norodom? .............................................................. 

c) Melyik hegycsúcsról írt Lulu? ................................................... 

d) Melyik országból származik Patrik, ha: szigetlakó; országa tagja az Európai Uniónak; a táj 
alföld jellegű, és a szinte örökzöld mezőkön főleg juhokat tenyésztenek; az ország nevezetes a 
kelta kultúráról, a hagyományos táncokról, minden év áprilisában megünneplik Szent Patrik 
napját, aki az ország védőszentje. Melyik ez az ország? ............................... 

e) Melyik fiú láthat otthonról sarki fényt? ................................. 

f) Melyik két fiú vehet részt saját hazájában királyi vagy királynői koronázáson? 

....................................... és ..................................... 

 

3. Az ábra A-tól H-ig nyolc várost ábrázol.  

Határozd meg az azimutokat: 

a) A-ból D-be ........................... 

b) C-ből G-be ........................... 

c) F-ből E-be ........................... 

d) B-ből H-ba ........................... 
 

Az ábra méretaránya 1: 50 000.  
Határozd meg a legrövidebb távolságokat  
az adott városok között (nem légvonalban,  
hanem a kijelölt szakaszok mentén) 
. 

e) A-ból D-be ........................... 

f) C-ből G-be ........................... 

g) F-ből E-be ........................... 

h) B-ből H-ba ........................... 

 

4. Sorold fel azokat a dél-amerikai államokat, amelyeken áthalad a Baktérítő: 

..............................................................................................................................................................
a) A felsorolt államok fővárosai közül melyik kikötő? ................................................. 

b)A felsorolt államok egyikében más nyelv a hivata los, mint a többiben. Ez az ország 

................................................, melynek hivatalos nyelve a(z)  .............................................  

5. Válaszolj a kérdésekre: 

a) Melyek Ausztrália fővárosának földrajzi koordinátái? ............˚ 18  ́..................... szélesség,  

         ............˚ 07  ́................. hosszúság. 

b) Mennyi az idő ebben a városban, mikor nálunk dél van? ........................ óra. 
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