
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) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

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

1. *A következı táblázatot egészítsd ki indiai, japán, nigériai, indonéziai, thaiföldi és orosz nagyvárosok 
neveivel. Az elıre beírt betők segítenek. A szürke négyzetekbe kerülı betőkbıl összerakva egy újabb 
nagyváros nevét kapod. (A rövid és a hosszú magánhangzók között nem tettünk különbséget.) 

Ez a város: _ _ _ _ _ _. A város  .............................................................. állam területén található.  

 O K     

 O   K   

 A   K   

 A K     

 O M     

 A   S   

2. *Hasonlítsd össze a városi lakosság arányát a következı államokban. Az üres téglalapokba írd be a <, > 
vagy = jeleket. 

a) Ausztrál Államszövetség  Monaco 
    b) USA  Szlovákia 

3. Az alábbi vaktérkép egy európai államot és annak három legnagyobb városát ábrázolja. Nevezd meg a 
térképen A, B, C, D, E betőkkel jelölt objektumokat: 

A – város: ............................................. 

B – város: ............................................. 

C – folyó: ............................................... 

D – szélességi kör: ...............° é. sz. 

E – állam ................................................. 

 

 

4. Megtörténtek 2013-ban a következı események? Jelöld a táblázatban X-szel az IGEN vagy NEM 
lehetıségeket. 

 IGEN NEM  

a)   A Közel-Keleten fegyveres konfliktus tört ki Szíria és Izrael között. 

b)   A Haiyan tájfun elérte a Fülöp-szigeteket és hatalmas károkat okozott.  

c)   Horvátország az EU 28. tagállamává vált. 

 



5. Az alábbi vallásokhoz rendeld azt az államot, amelyre az adott vallás jellemzı. Válassz a következı 
államokból:  

Indonézia, Thaiföld, India, Fülöp-szigetek 

a) kereszténység: ..................................  c) hinduizmus: .......................................... 

b) iszlám: ............................................  d) buddhizmus: ........................................... 

 

6. A következı szótagokból alkosd meg négy európai földrajzi objektum nevét, majd írd ıket a megfelelı 
sorra.  

  RE    a) hegység: .................................................................. 
 MA ZI SOK   b) sziget: .................................................................... 

NA SZÁG OR GYAR KOR  c) folyó: ...................................................................... 
 NEU KA DU   d) állam: ......................................................................... 
  PI     

A fejtörı kifejezéseivel kapcsolatos állításokban karikázd be a jó választ: 
e) Melyik városon nem halad át a fejtörıben szereplı folyó? 

Budapest  München  Bécs  Linz 
f) Melyik államhoz tartozik a rébuszban szereplı sziget? 

Spanyolország  Olaszország  Franciaország  Portugália 
g) Mi borítja a fejtörıben szereplı állam legnagyobb részét? 

szántóföld  lomblevelő erdı vegyes erdı   legelık 
h) Melyik állam területét nem érinti a rébusz hegysége? 

Spanyolország  Franciaország  San Marino  Andorra 
i) Melyik állammal nem határos a fejtörıben szereplı állam? 

 Szerbia   Horvátország  Románia  Bulgária 
 

7. A közép-európai államokról tartott konferencián összekeveredtek az egyes országokban készült  
fényképek címeit tartalmazó kártyák. Rakj rendet, írd a megfelelı kártyák számát az egyes országokhoz.  

AUSZTRIA 

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

 SVÁJC 

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

NÉMETORSZÁG 

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

 LENGYELORSZÁG 

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

Az összekeveredett, fényképcímeket tartalmazó kártyák a következık: 
1. A Waweli székesegyház 
2. Az Alacsony-Tauern legmagasabb csúcsa 
3. A Nemzetközi Vöröskereszt központja 
4. Napnyugta a Gdanski-öböl felett 
5. A Duna forrása 
6. Árvíz Passauban 

7. Az ÖMV konszern központja 
8. Emléktábla W. A. Mozart szülıházán 
9. Háromszínő lobogó a Birodalmi Győlés épületén 
10. Koncentrációs tábor Oświęcimben 
 

8. Az alábbi mondatokat egészítsd ki helyesen folyónevekkel. A következı folyókból válogathatsz: 
Dnyeper, Duna, Temze, Majna, Ebro, Emba, Don 

a) A(z) ................................. és a(z) ................................ folyókat csatorna köti össze, ezáltal vízi 
útvonal vezet az Északi- és a Fekete-tenger között. 

b) Az Elba (Labe) és a(z) ....................................... ugyanabba a tengerbe torkollik. 

c) A Tajo és a(z) ........................................................ forrása ugyanabban az államban található.  

d) A Duna és a(z) ................................................. a Fekete-tengerbe torkollik.  



9. Minden sorban húzz ki egy fogalmat, amelyik nem illik a többi közé. Az objektumok közös 
tulajdonságát a zárójelben található kifejezés adja meg.  
a) Lisszabon, Észak-Írország, a Rajna torkolata, a Biscaya-öböl, a Kelta-tenger (nyugati félteke) 
b) Madrid, Prága, Minszk, Varsó, Bukarest (országon belüli központi elhelyezkedés) 
c) London, Róma, Moszkva, Amsterdam, Párizs (melegebb tél, mint Pozsonyban [Bratislava]) 
d) Románia, Szlovákia, Lengyelország, Szlovénia, Ukrajna (Kárpátok) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


