
Okresné 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) 
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?  .................... ° 

2. A kitőnı látással rendelkezı sas átrepült a Marica és a Tundzsa folyók összefolyása felett. Milyen 
távolságra láthatta meg a sas a folyók összefolyásától a következı felszíni objektumokat?  

Emine-fok (mys Emine), Nová Zagora város, Botev csúcs, Stará Zagora város, 
a Marica és az Ergene folyók összefolyása, Botevgrad város 

a) 100 km távolságon belül: ..................................................................................................................... 

b) 100 és 200 km közötti távolságban: ........................................................................................................ 

c) 200 km-tıl nagyobb távolságban: ........................................................................................................... 

d) Melyik három objektumot láthatta a sas nagyon éles szögben, 295° és 325° közötti irányszög 
(azimut) alatt? 

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



e) Kevesebb, mint 200 km távolságban a Marica és a Tundzsa folyók összefolyásától a sas három 

tenger partját is láthatta. Melyek ezek a tengerek? 

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

3. Töltsd ki a rejtvényt, és határozd meg a megfejtést, ami nem más, mint egy sziget. A kitöltés után 
válaszolj a szigettel kapcsolatos kérdésekre: 

       Hegyvidéki állam az USA-ban, Kanadával szomszédos. 

       A Tuamotu sziketek egyik szigete. 

       A Štiavnické vrchy (Selmeci-hegység) legmagasabb csúcsa. 

       A Columbia baloldali mellékfolyója. 

       Tőzhányó Hokkaidó szigetén. 

       Város a Száva felsı folyásán. 

 Megfejtés: _ _ _ _ _ _  
a) Melyek a sziget legnagyobb városának földrajzi koordinátái?  

  ........° 02´................................-i szélesség,  .........° 20´.......................-i hosszúság 

b) Hányszor fordul elı a városban az év folyamán, hogy a tárgyak délben nem vetnek árnyékot?  .......... 

4. A következı táblázatot egészítsd ki helyesen az „igen” és a „nem” kifejezésekkel aszerint, hogy az elsı 
oszlopban található tulajdonság jellemzi-e az egyes településeket. A helyes döntésben segítségedre 
lehetnek az atlasz térképei. 

 Luanda San´á Nacala 

hivatalos nyelv a portugál    

2 órával több az idı, mint 
Szlovákiában    

a tengerszint feletti magasság 
kisebb 500 m-nél 
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