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

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník) a OG (3. ročník) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

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

1. *A szürkével árnyékolt kifejezések közül karikázd be minden mondatban a megfelelıt. 

a) Európában a lakosság több mint fele / kevesebb mint fele / fele várolakó. 

b) Kremnica (Körmöcbánya) fejlıdéséhez nagyban hozzájárult a város folyó melletti / kereskedelmi 
útvonalak keresztezıdésén való / ásványkincsekhez közeli fekvése. 

c) Szlovákia legrégebbi városa Nitra / Bratislava (Pozsony) / Trnava. 

d) A Myjavai-dombság (Myjavská pahorkatina) szórványtelepüléseinek szlovák megnevezése štále / 
lazy / kopanice. A hasonló települések megnevezése Nová Baňa környékén lazy / štále / rale.  

e) Napjainkban a világ legnagyobb városa a japán Tokió, amelynek az elıvárosokkal és az 
agglomerációkkal együtt megközelítıleg 15 / 26 / 37 millió lakosa van. 

2. *Az alábbi fényképekbıl, városnevekbıl és jellemzı meghatározásokból alkoss logikailag helyes 
fogalomhármasokat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

I. Moszkva 
II.  Rio de Janeiro 
III.  Delhi 
IV.  Róma 
V. Sydney 

 
 
 

1. Szent Péter 
2. lótuszvirág 
3. a közelmúltban történt 

villámbecsapódás 
4. televízió 
5. zene 

 
 
 

A helyes fogalomhármasok:  A-kép - .............. - ............. 

   B-kép............... - ............. 

   C-kép - .............. - ..............  

   D-kép - .............. - .............. 

   E-kép - .............. - .............. 

3. *Az alábbi hármas csoportokban karikázd be azt a várost, amelynek napjainkban a legtöbb lakosa van. 
(Az elıvárosok népességét is vedd figyelembe!)  
a) Delhi  – Bombay – Kairó     c) Isztambul – Sanghaj – Párizs 
b) Moszkva – Lagos – São Paulo     d) Mexikóváros – Buenos Aires – Szöul 

4. Pótold a hiányzó megnevezéseket az alábbi mondatokban: 

a) A Bonifaciói-szoros .................................... és ................................. szigeteket választja el egymástól. 



b) A Jylland-félsziget partjait a(z) ..................................... és a(z) ......................................-tenger mossa. 
c) A Rajna – Majna – Duna csatorna a(z) ................................ és a(z) ........................-tengert köti össze. 
d) Az Orlické hory hegységen halad keresztül az államhatár ......................... és ........................... között. 
e) A Bodeni-tó ..................................... -tól/-tıl délre, .....................................-tól/-tıl nyugatra és 

.........................................-tól/-tıl északkeletre terül el. (Pótold a hiányzó államokat!). 

5. Töltsd ki a keresztrejtvényt, és állapítsd meg a megfejtést (szlovákul)!  

         A Brit-szigetek legnagyobb folyója. 

         Szigetcsoport Izland és Nagy-Britannia között félúton. 

         Nyugati szomszédunk határhegysége. 

         A Fekete-tengerbe torkollik. 

         Kiterjedt füves területek. 

         Állam a Balkán-félsziget „szívében”. 

         Aktív tőzhányó Szicílián. 

 Megfejtés: _ _ _ _ _ _ _ 
 A szürkével árnyékolt kifejezések közül karikázd be az 1-1 megfelelıt az alábbi mondatban: 

 A rejtvény megfejtését képezı megnevezés egy hegységet / várost / tavat / folyót jelöl Dániában / 
Finnországban / Norvégiában / Svédországban. 

6. A vaktérkép egy európai államot ábrázol. Oldd meg a vele kapcsolatos alábbi feladatokat! 

a) Nevezd meg a térképen A, B és C betőkkel 
jelölt objektumokat: 

A – folyó .................................................... 

B –  hegység  ............................................. 

C – város ................................................... 

b) Melyik három állammal határos északkeleti 
irányban?  

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

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

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

c) A térképen karikázd be az ország legnagyobb 
városát. 

d) Hogy hívják az államban található 

legnagyobb búcsújáró várost? ........................ 

e) A szürkével árnyékolt kifejezések közül karikázd be a megfelelıt:  
Az ország felszínének felét / egyharmadát / egynegyedét / egytizedét alkotja szántóföld. 
A legtöbb villanyáramot ebben az államban vízerımővek / hıerımővek / atomerımővek / 
árapályerımővek állítják elı. 

7. Az üres mezıbe írd be helyesen az „igen” és a „nem” szavakat.  

Jellemzı tulajdonság Nagy-
Britannia Finnország Ausztria 

A felszín nagyobb részét borítják az erdık, mint a szántóföldek.    
A fıváros az államon belül központi elhelyezkedéső.     
Az állam már 2000 elıtt az Európai Unió tagja volt.    
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