
Okresné 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) 
Gyakorlati rész - feladatok 

 

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

1. A futárnak egy lakótelepen kell széthordania a küldeményeket. Az útvonalát az alábbi ábra szemlélteti.  

 

a) Mérd meg az ábra alapján a következı irányszögeket (azimutokat): 

Déli híd – 1. cím: ..............° 

1. cím – 2. cím: ..............° 

2. cím – 3. cím: ...............° 

3. cím – Keleti híd: ....................° 

b) Mekkora távolságra fekszik egymástól légvonalban az 1. és a 3. cím? .................... m 

c) Hány métert tett meg a futár a lakótelep utcáin, amíg a 1. címrıl elért a 3. címre? ..................... m 

d) Milyen irányszög alatt látható a Keleti híd középpontja a 2. címrıl?  .....................° 

e) Az alábbi méretarányok közül melyik lehetne a fenti tervrajz méretaránya? Karikázd be! 

1:110 000  1:124 800  1:11 630  1:5 180 

2. A kitőnı látással rendelkezı sas átrepült a Čergov hegység legmagasabb csúcsa felett. Osztályozd a 
következı objektumokat aszerint, hogy a csúcstól a sas több vagy kevesebb, mint 20 km távolságban 
láthatta ıket:  

Kapušiansky hrad (Kapušany-i vár), hrad Zborov (Zborovi vár), Čergov hegy, Ľubovniansky hrad 
(Ľubovňai vár), Plaveč vára, Ruská Voľa nad Popradom határátkelıhely, a Topľa (Tapoly) folyó forrása 

 
a) kevesebb, mint 20 km: ............................................................................................................................ 

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

b) több, mint 20 km: .................................................................................................................................... 

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



c) Melyik az a két objektum, amelyeket a sas az alábbi ábra által illusztrált irányszög (azimut) alatt 

láthatott?  

„A” irány : .................................................  „B” irány: .......................................................... 

 
d) Legkevesebb hány kilométert kell a sasnak az említett csúcstól megtennie, hogy elhagyja 

Szlovákiát? Kerekíts egész kilométerekre! ............... km. 

3. Töltsd ki a rejtvényt, és határozd meg a megfejtést, ami nem más, mint egy sarkvidéki kutatóállomás. A 

kitöltés után válaszolj a kutatóállomással kapcsolatos kérdésekre: 

       Város a Dalälven folyó alsó folyásánál. 

       Nagy afrikai mangánlelıhely. 

       Tőzhányó Hokkaidó szigetén. 

       A Nílus jobboldali mellékfolyója. 

       Indonéziai szigetcsoport. (Szlovákul!) 

       Város a Kaszpi-tenger partján. 

 Megfejtés: _ _ _ _ _ _  

a) Add meg a kutatóállomás földrajzi koordinátáit! 

........° 28´ déli szélesség,   .........° 50´.......................-i hosszúság 

b) Milyen messze található a kutatóállomás a déli sarktól?   ................. km 

c) Melyik óceánhoz fekszik legközelebb a kutatóállomás?   ...............................................-óceán 

4. A következı táblázatot egészítsd ki helyesen az „igen” és a „nem” kifejezésekkel aszerint, hogy az elsı 

oszlopban található tulajdonság jellemzi-e az egyes szlovákiai településeket. A helyes döntésben 

segítségedre lehetnek az atlasz térképei. 



 Ostrá Lúka Mlynky Tepli čka nad Váhom 

a nap elıbb kel, mint 
Besztercebányán (Banská 
Bystrica), de késıbb nyugszik 
le, mint Kassán (Košice) 

   

10 km-es körzetben található 
vízerımő 

   

annak a járásnak a legnagyobb 
városa, ahol a község 
található, több mint 50 ezer 
lakossal rendelkezik 

   

A fenti települések közül melyik fekszik nemzeti park által védett övezetben? .................................................. 
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