
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
42. ročník, školský rok 2013/2014 

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník) a OG (4. ročník) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

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

1. *Az alábbi többirányú rejtvényben a világ 8 nagyvárosát rejtettük el (szlovákul!). Keresd meg, húzd ki, 
és írd a rejtvény melletti pontozott vonalakra az egyes városok megnevezését.  

A V K S O M     .............................................              ................................................. 
Í Č Á R A K     ...........................................                ................................................. 
M O H N T L    ..............................................              ................................................. 
Í K I O I U    ...............................................              .............................................. 
R L R M I O  

A L A G O S a) A fenti városok közül hány található Afrikában?         .................. 

b) A kihúzatlanul maradt betőket helyes sorrendbe rakva megkapod a világ legnagyobb városát. Ez 
a város: _ _ _ _ _ . A város egy szigeten fekszik A sziget neve: .................................... . 
Becslések szerint a város lakossága az elıvárosokkal és az agglomerációkkal együtt eléri 
Szlovákia lakosságának .......... –szorosát/-szeresét.  

2. *Tekintsd meg figyelmesen a következı világhírő objektumok fényképeit. Mely városokban találhatók?  
  Karikázd be az egyes képek alatti mondatok helyes befejezését.

 

A-kép: A város neve: .............................  B-kép: A város neve: ................................ 

Az A-képen látható objektum a(z)  A B-képen látható objektum a(z) 

a) Szent Péter-tér.  a) Vaszilij Blazsennij-székesegyház tornya. 
b) Szent Pál-tér.  b) Szpasszkij torony. 
c) Parlament-tér.  c) Nagy toronyóra.  

  

 C-kép: A város neve: ................................   D-kép: A város neve: ................................. 

 A képen látható épületben található a(z)  2014 januárjában  

 a) óceanárium.  a) a szobrot vandál módra telerajzolták. 
b) opera.  b) villám csapott a szobor jobb kezébe. 
c) csillagvizsgáló.  c) a szobor talapzatát földrengés károsította meg. 



3. Töltsd ki a keresztrejtvényt a vaktérképen megjelölt 7 szlovákiai város nevével. Segítségül néhány betőt 
elıre beírtunk. 
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A szürkével árnyékolt oszlop egy város nevét 

rejti. Ez a város: _ _ _ _ _ _ _ . 
Melyik völgykatlanban fekszik a város?  

................................................................... 
Karikázd be az IGEN vagy a NEM szót aszerint, 
hogy a fenti városban megtalálható-e:  

a) fürdı  IGEN – NEM   
b) skanzen IGEN – NEM   
c) kastély  IGEN – NEM 

4. Misi apja sokat utazik Szlovákiában. Minden útjának nagyjából a felénél pihenıt tart. Karikázd be, hol 
tartott pihenıt Misi apja a következı útjai során: 

a) Martin - Liptovský Mikuláš:  Liptovský Hrádok         Ružomberok       Vrútky  

b) Nitra – Komárom (Komárno):  Érsekújvár (Nové Zámky)        Párkány (Štúrovo)      Galánta (Galanta)  

c) Trebišov - Humenné: Sobrance       Michalovce      Strážske 

d) Losonc (Lučenec) – Ipolyság (Šahy): Nagykürtös (Veľký Krtíš)         Fülek (Fiľakovo)      Poltár  

5. Egészítsd ki helyesen az alábbi mondatokat a következı kifejezések egyikével. Minden kifejezést csak 

egyszer használhatsz. 

Csukcs-félsziget, Tőzföld, Grönland, Dél-afrikai Köztársaság, Tasmánia  

a)  ....................................... partjait a Csendes-óceán mossa, az Atlanti-óceán viszont nem. 

b) ....................................... partjait a Indiai-óceán mossa, az Csendes-óceán viszont nem. 

c) ....................................... partjait a Atlanti-óceán mossa, az Indiai-óceán viszont nem. 

d) ....................................... partjait a Jeges-tenger mossa, az Csendes-óceán viszont nem. 

e) ....................................... partjait a Jeges-tenger mossa, az Atlanti-óceán viszont nem. 



6. A következı mondatokban jelöld � jellel a helyes és � jellel a helytelen befejezéseket: 

a)  Nitrát és Trnavát elválasztja egymástól a Vág folyó.  
    
  a Pohronský Inovec.  
    
  a 18° keleti hosszúság.  
    
b)  Liptovský Mikulášt és Breznót elválasztja az Alacsony-Tátra.  
      a 49° északi szélesség.  
      a Balti- és a Fekete-tenger közötti vízválasztó.  
    c) Humennét és Michalovcét elválasztja a Vihorlat-hegység.  
    
  a Pannon-medence és a Kárpátok határvonala.  
    
  Prešov és Košice (Kassa) megye határvonala.   

    

7. Alkoss helyes fogalomhármasokat: 

I. Sáros vármegye   1. Žilina  A. Szent Erzsébet dóm 
II. Aba vármegye   2. Prešov  B. Mariánske námestie  
III. Trencsén vármegye  3. Košice  C. Szent Miklós dóm  

A helyes hármasok:  I. - ........ - .........,  II. - ......... - .......... III. - .......... - ......... 

 
8. Egészítsd ki az alábbi mondatokat szlovákiai „leg”-ekkel. 

  
a) Szlovákia legrégebbi nemzeti parkja a Tátrai Nemzeti Park (TANAP), legnagyobb kiterjedéső pedig 

a(z) ....................................................................... Nemzeti Park.  

b) Szlovákia 12 nyilvánosan megközelíthetı barlangja közül a leghosszabb belsı járata a demänovai 

Szabadság barlangnak van, a legészakabbra elhelyezkedı barlang pedig a(z) ....................................... 

barlang (jaskyňa).  

c) Szlovákia legészakabbra elterülı völgykatlanja az Árvai-medence (Oravská kotlina), a 

legmagasabban fekvı pedig a(z) ..............................................................................-medence 

(kotlina).  

d) Szlovákiában 138 város van. A legnagyobbak Pozsony (Bratislava) és Kassa (Košice). Szlovákia 

harmadik legnagyobb városa: ................................................... .  
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