
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
43. ročník, školský rok 2014/2015 

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (8. a 9. ročník) a OG (3. a 4. ročník) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

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

1. *Karikázd be a helyes választ:  

a) 
CUKORNÁD 

A. 2-6 méter magas pázsitkóró 
B. gyökérzöldségféle, amely a földalatti gumóiban szénhidrátot raktároz  
C. bokor, melynek levelei édes ízűek 

b) 
KOPRA 

A. Ceylonon termesztett teacserje 
B. kókuszdióból származó nyersanyag 
C. a mai kukorica vadon növő őse 

c) 
FUNGICID 

A. gombaölő készítmény 
B. üvegházi gombatermesztésre használt szubsztrátum 
C. nagy halak kifogására alkalmazott vontatóháló 

d) 
GARNÉLA 

A. almatípus, amelyet főleg a Földközi-tenger térségében termesztenek 
B. tengeri élőlény, emberi fogyasztás céljából halásszák 
C. értékes fafajta, amelyből luxusbútort készítenek 

e) 
KAKAÓ   
 

A. a kakaócserje kérgének ledarálásával kapjuk 
B. a kakaószemek szétzúzásával vagy ledarálásával kapjuk 
C. a kakaócserje termésének és levelének több hónapos erjesztésével keletkezik 

f)  
JUTA 

A. magas zsírtartalmú tejéért termesztik 
B. szabadon, a természetben szedik, és az ázsiai konyha egyik fűszereként 
használják 
C. textilszövetek előállítása végett termesztett növény 

2. *Magyarázd meg az aláhúzott kifejezéseket a következő mondatokban: 

a) A búza legfontosabb változatai a tavaszi és az őszi búza.  

Magyarázat: ................................................................................................................................................. 

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

b) Az állattenyésztés két fő ágazata az intenzív és az extenzív állattenyésztés. 

Magyarázat: ................................................................................................................................................. 

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

c) A múltban a talaj termékenységét úgy növelték, hogy a talajt bizonyos ideig parlagon hagyták. 

Magyarázat: ................................................................................................................................................. 

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

d) A lejtős területeken a mezőgazdasági talajokat gyakran sújtja vízerózió. 

Magyarázat: ................................................................................................................................................. 

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

3. *Egészítsd ki megfelelő kifejezésekkel az alábbi mondatokat: 

a) Néhány államban, mint pl. Irak vagy Irán, vallási okokból nem tenyésztenek ............................................. 

(pótold az állatfajtát). 

b) Az egy főre átszámított legalacsonyabb gabonahozam .................................................... világrészre 

jellemző. (pótold a világrészt). 



c) Az egy főre átszámított legmagasabb cukortermelés ................................................................. 

világrészre jellemző. (pótold a világrészt). 

d) A baromfifajták közül a világon legelterjedtebb a(z) …………………………………… tenyésztése 

(közel 20 milliárd darab).   (nevezd meg a konkrét baromfifajtát) 

e) Az afrikai kontinensen az egy főre eső húselőállítás a Dél-afrikai Köztársaságban a legmagasabb, 

Amerikában pedig Uruguay vezet. Európában az első helyen ............................................. áll. (pótold az 

államot) 

4. *Válaszd ki és húzd alá a helyes választ: 

a) A neolitikus forradalom kifejezés a vándorló, vadászó-gyűjtögető életformáról a 
letelepült, földművelő életformára való áttérést jelenti. Kb. hány évvel ezelőtt játszódott le ez az időszak? 

 500 1000 10 ezer  50 ezer  150 ezer 

b) Melyik kontinensnek borítják csaknem a felét legelők? 

Dél-Amerika  Afrika  Ausztrália  Európa 

c) A Himalája előhegységeiben tenyésztett erős, minőségi hússal rendelkező szarvasmarhatípus a(z) 

 jak   alpaka   láma   gnu   öszvér 

d) Mi a szantál?  

gyökérzöldségféle  Afrikában tenyésztett kérődző értékes fafajta tengeri halfajta 

e) Az alábbiak közül melyik nem tartozik a nagy gabonatermesztő államok közé? 

Ausztrália  Brazília   Argentína  Ukrajna  Líbia 

5. Az alábbi ábrák európai államokat szemléltetnek, mindegyikben bejelöltük a főváros elhelyezkedését. Nevezd 
meg az egyes államokat, és sorold fel alattuk azokat a számokat, amelyek az államot jellemző mondatok előtt 
állnak 

Jellemzések: 

1. Az állam területének felét szántóföld borítja. 
2. A híres földrajztudós, Alexander von Humboldt szülőhazája. 
3. Az állam északi részén lappok élnek. 
4. Négy hivatalos nyelve van. 
5. Szomszédos államai között vannak államok a Balkán-félszigetről. 
6. Oroszország után Európa második legnépesebb állama. 
7. Nem tagja az Európai Uniónak. 
8. Európa erdőben leggazdagabb állama.  

 
 Állam megnevezése:  

 A-................................... B-................................... C-.................................  D-................................ 

 Jellemzések számai:  

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



6. Fejtsd meg a rejtvényt, és állapítsd meg a megfejtést (szlovákul!):  

              Székhelye München. 

              Baile Átha Cliath. 

              Szoknyát hordanak, és dudán játszanak. 

              Egykori gazdag bányaváros Szlovákiában. 

              A legnagyobb dán sziget. 

              Magas és Alacsony is van belőle nálunk.. 

              Egymáshoz kapcsolódó városok tömörülése. 

              Egy nem túl nagy hercegség fővárosa. 

 Megfejtés: _ _ _ _ _ _ _ _ 
 A következő mondatban pótold a hiányzó állam megnevezését és a helyes számadatot: 

 A rejtvény megfejtése egy vár neve, amely ............................................... (állam) területén fekszik, róla kapta 

megnevezését a ………..közép-európai állam alkotta csoportosulás  

7. Az alábbi jellemzéseket írd be a táblázat megfelelő helyére. Mindegyiket csak egyszer használhatod.  

0 m - 173 m   mérsékelt övezet – átmeneti típus   65° 

  mérsékelt övezet – óceáni típus    56°  400 m - 3797 m 

  48°   0 m - 2119 m   szubarktikus 

 Jylland (Jütland) 

félsziget 
Izland Salzburg tartomány 

éghajlattípus    

szélességi kör    

tengerszint feletti 
magasság 

   

8. Dolgozz a következő oldalon található térképpel. A fekete pontok jelzik a városokat, a folytonos vonalak a 
folyókat, a szaggatott vonalak pedig az állam- és megyehatárokat. Oldd meg a következő feladatokat: 

a) Jelöld a térképen:  

T betűvel Trnava (Nagyszombat) városát és  

K  betűvel Košice (Kassa) városát. 

b) Nevezd meg az 1, 2, 3 számokkal jelölt folyókat: 
 

1 - ........................................................   

2 - .........................................................  

3 - ......................................................... 

c) Pótold a következő mondatban a helyes megnevezéseket: 

A térképen P betűvel és beárnyékolt területtel jelöltük a(z) ..............................................................., 

hegységet, nyíl jelöli a(z) ........................................................................................ mesterséges víztárolót és a 

feltüntetett térképjel ( )...................................................................... várát, amely két folyó összefolyásánál 

fekszik. 
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