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

Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Gyakorlati rész – feladatok 

 

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

 
1. A táblázatban a földrajzi koordináták mellé rendeld a megfelelı államokat, ill. a félszigetet, amelyen az adott 

állam elterül: 
 

 földrajzi koordináták állam félsziget 
a) 40. keleti hosszúság 

26. északi szélesség 
  

b) 78. keleti hosszúság 
15. északi szélesség 

  

c) 50. keleti hosszúság 
10. északi szélesség 

  

d) 12. keleti hosszúság 
44. északi szélesség 

  

e) 9. keleti hosszúság 
56. északi szélesség 

  

              
2. Az alábbi vaktérkép alapján írd a vonalakra a megfelelı kifejezéseket: 

 

 

a) a vaktérképen ábrázolt állam neve:  _______________________, 

b) szomszédos államai: ______________________________________________________________________, 

  c) az egyes betőkkel jelölt városok: A – ____________________, B –  ____________________, C – 

_______________________  ; karikázd be a fıvárost! 

d) hegység az állam nyugati részén: _______________________, 



e) az A-betővel jelölt városnál található tó: _______________________. 

3. Márk, Lenke és Péter Nitra város legjobb tanulóiként külföldi jutalomkiránduláson vehettek részt. Márk 
Londonba, Lenke Washingtonba, Péter pedig Sydneybe utazhatott. Mindhárman Bécsben szálltak repülıre, 
hétfın délután 16:30-kor. Mennyi idı és milyen nap volt a kirándulásuk színhelyére történt megérkezésük 
pillanatában az adott városban, ha: 
a) Márk két órát repült  idı:____________________, nap: __________________________ 

b) Lenke 6 órát repült idı:____________________, nap: __________________________ 

c) Péter 12 órát repült idı:____________________, nap: __________________________ 

 
4. Vince talált egy legendával (térképjegyzékkel) ellátott kalóztérképet. Elhatározta, hogy a térkép alapján 

megkeresi az elásott kincset. A legenda ezt írja: „A kincs felé vezetı út mocsaras vidékek mentén vezet. A tóba 
torkolló folyó torkolatától kell megtenni 4 km-t északi irányban, majd 4 km-t nyugat felé, végül pedig 3,5 km-t 
dél felé. Ezen a helyen van az elásott kincs.“   

a) Jelöld be a térképen a kincs felé vezetı utat, jelölt kereszttel az elásott kincs helyét. 
b) Az elrejtett kincstıl melyik égtáj irányában található a tó?  _________ felé. 
c) Karikázd be az alábbi mondat helyes befejezését:  

A hely, ahol a kincset elrejtették és a tóba torkolló folyó torkolatának távolsága 

több mint 4 km   pontosan 4 km   kevesebb mint 4 km. 

 
 
5. Az iskolai világatlasz (Školský atlas sveta) Szlovákiát ábrázoló térképe alapján: 

a) sorolj fel 5 járást, amelyek szomszédosak a Zlaté Moravce-i járással: 

______________________________________________________________________________________ 

b) állapítsd meg a Zlaté Moravce városát átszelı legnagyobb folyót: _________________________, amelyik 

a(z) _________________________ folyóba torkollik. 

 
 
 
Autor: Mgr. Jana Vojteková, PhD.  
Recenzenti: Mgr. Gabriela Nováková, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. 
Preklad: RNDr. Ferenc Zirig 
Slovenská komisia Geografickej olympiády 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2014 


