
Okresné 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. Egészítsd ki a táblázatot a földrajzi koordinátákhoz tartozó hegységekkel és a hegységek legmagasabb 
csúcsaival: 

 földrajzi koordináták hegység legmagasabb csúcs 

a) 
80. keleti hosszúság és 
30. északi szélesség  

  

b) 
10. keleti hosszúság és 
47. északi szélesség  

  

c) 
6. nyugati hosszúság és 
32. északi szélesség  

  

d) 
148. keleti hosszúság és 
36. déli szélesség  

  

2. Képzeld el, hogy a szélrózsa közepén Ankara városa található. A négyzetekbe írd be a megfelelı világtájakat, a 
vonalakra pedig pótold helyesen, világtáj szerint az alábbi városokat: 

Moszkva, Kairó, Washington, Tokió, Jakarta, Berlin 

 

3. Mindegyik sorban húzd alá azt a várost, ahol elsıként köszöntik az Újévet: 

a) London, Peking, Moszkva, Tokió  
b) Rio de Janeiro, Jakarta, Barcelona, Sydney  
c) Bratislava, New York, Lisszabon, Perth  

4. Az alábbi újságcikk Juanról, a tengerészrıl szól. Pótold a hiányzó megnevezéseket az iskolai világatlasz 
(Školský atlas sveta) segítségével. 
Juan hajója Gijon város kikötıjébıl indult, amely _______________________ államban található. A hajó észak 
felé indult a(z) ____________________-öblöt átszelve, és elıször Brest városában kötött ki, amely a(z) 
____________________-félszigeten fekszik. Juan a kikötıben elegendı élelmiszert és vizet rakott a hajóra, 
majd északnyugati irányban áthajózott a Kelta-tengeren, ahonnan észak felé átkelt a(z) 
_______________________-szoroson. Nemsokára nagy viharba keveredett, és az 5. nyugati hosszúság és az 54. 
északi szélesség találkozásánál, ________________ szigetétıl nem messze hajótörést szenvedett. Miután a hajót 
megjavították, Juan folytatta útját. A kormánykereket északnyugati irányba fordította, és átkelt a(z) 
______________________-szoroson. Az út tovább folytatódott északnyugati irányban, egészen a 20. nyugati 
hosszúság és a 60. északi szélesség találkozásáig. Itt Juan a kormányt teljesen észak felé fordította, és eljutott a 
célul kitőzött _______________________ szigetre.  

5. Márk Pozsonyból (Bratislava) Skype-on keresztül 13:00 órakor felhívta barátait: a pekingi Xu Guan-t, a New 
York-i John-t és a moszkvai Szergejt. Mennyi volt a pontos idı ekkor az egyes városokban? 
a) Peking:  __________________________________ 



b) New York: __________________________________ 

c) Moszkva:  __________________________________ 

6. A vaktérkép alapján az egyes betők mellé írd be a megfelelı földrajzi objektumokat: 

városok:   A – _______________________,  B – __________________________,  

C – _______________________,  D – __________________________, 

tengerszoros:  E – _______________________, 

szigetek:   F – _______________________, G – __________________________,  

H – _______________________, 

óceáni medence (fenéksíkság):     I – _______________________, 

tenger:   J – _______________________ . 

A térképeken a hosszúságoknál az „E” bető magyar jelentése _____________________, a szélességi köröknél 

az „S” bető jelentése _________________. 
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