
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
41. ročník, školský rok 2012/2013 

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

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

  
1. *Töltsd ki a keresztrejtvényt (szlovákul)és a szürke oszlopban határozd meg a megfejtést. 

           - Egyik emberfajta másik emberfajta általi elnyomása 

           - Melyik állam támogatja leginkább az egygyermekes családmodellt? 

           - Mi a fekete emberfajta másik megnevezése? (............... rasa) 

           - Melyik világrész az emberiség bölcsıje?  

           - Melyik tudományág foglalkozik a lakossággal? 

           - Hogy nevezzük más szóval a bevándorlót? 

 

A megfejtés az egyik legjelentısebb búcsújáró hely és kulturális mőemlék Délkelet-Ázsiában, az 
UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. A város neve: _  _  _  _  _  _  Melyik valláshoz 
kapcsolódik a fenti város? ............................................ 

 
2. *A négyzetbe írd be helyesen az egyenlıtlenség jelét („>” vagy “<“. ) 

a) Izland népsőrősége    Ceylon népsőrősége   
    

b) a lányok születési aránya a világon     a fiúk születési aránya a világon 

3. Ádám álma tavaly teljesült. Sikerült meglátogatnia néhány világvárost. A képek alapján állapítsd 
meg, merre járt Ádám! A képek alatti betőket párosítsd a felsorolt városok valamelyikével:  

San Francisco, Rio de Janeiro, Cape Town (Fokváros), Sydney, Toronto, New York 

A: ...........................................    B: ................................................       C: ............................................ 

Válaszolj a fenti 3 várossal kapcsolatos kérdésekre: 

a) Melyik a legnépesebb a városok közül? ..................................................... 

b) Melyik város fekszik tóparton? ...................................................... Melyik ez a tó? 
..............................................  

c) Melyik városban ünneplik legkorábban az új évet? ..................................................... 

d) Melyik két városban értette meg magát Ádám gond nélkül angolul? ................................... és 

...............................? Melyik hivatalos nyelvet használják a harmadik városban? 

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

4. Minden sorban húzd alá a két helyes választ: 

a) Melyik két államban él megközelítıleg hasonló számú lakos, mint Szlovákiában? 
Szudán       Líbia     Sierra Leone          Mali 



b) Melyik két város nem fıváros? 
Abidjan    Monrovia       Mogadisho      Lagos 

c) Melyik két ásványkincs jellemzi Namíbiát? 
  urán      arany  gyémánt       kıolaj 

d) Melyik két terület lefolyástalan? 
a Volta felsı folyása      a Malawi-tó környéke    az Okawango deltája    a Csád-tó vidéke 

5. Földrajzilag olyan területek is Afrika részét képezik, amelyek politikailag más világrészhez 
tartoznak. Az alábbi csoportok alapján töltsd ki a táblázatot úgy, hogy az oszlopokban helyes 
fogalomnégyeseket kapj. Minden fogalmat és számot csak egyszer használhatsz fel. 

Állam: Franciaország, Egyesült Királyság, Spanyolország 
Népesség: 7 600, 790 000, 1 980 000 
Népsőrőség (fı/km2): 314, 266, 25 

Szent Ilona Kanári-szigetek Réunion 
   
   
   

 

6. Az alábbi szavakban pótold a hiányzó mássalhangzókat, hogy helyes földrajzi fogalmakat kapj: 

a) _ a   _  _ a _ a  ...... nagy amerikai alföld. 

b) _ a _  á  _ a  _  o  _  ...... szigetcsoport, ahol Charles Darwin a fajok eredetét vizsgálta. 

c) _ e _  i  _ ó  ....... latin-amerikai állam. 

d) _ e _ a _     ...... nagy állam az USA déli részén, jelentıs a kıolaj-kitermelése. 

e) _  a _  _ a _  _ a _  ....... New York város része, sziget, számos felhıkarcoló jellemzi. 
 

7. Afrika térképén határozd meg a számmal jelölt objektumokat: 
 
1 – (folyó) ............................................. 
2 – (öböl) .............................................. 
3 – (szigetcsoport) ................................ 
4 – (szoros) ........................................... 

 
 
Rajzold be és jelöld a megadott 
betőkkel:  
A –Ahaggar-hegység 
B –Namíb-sivatag 
 
A térképen jelöld betővel és nyíllal: 
C –Malawi-tó 
D –Addis Abeba 
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