
Okresné 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) 
Gyakorlati rész – feladatok 

 

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

1. Josef Čapek egyik ismert meséjében a kutya és a macska a kunyhójukat keresik, amit távollétükben teljesen 
betakart a hó. A lenti ábra a macska lábnyomainak útvonalát mutatja, amely mentén a hóval belepett kunyhót 
kereste. A keresés az M  pontban kezdődött. Az ábra négyzetekből tevődik össze, amelyeknek a valóságban 2 
méteres oldalnagyságuk van. 

 

a) a) Állapítsd meg a haladás egyes szakaszainak világtájait és a szakaszok valódi hosszúságát: 

1. szakasz: irány ........................ felé, hosszúság: .......... m 

2. szakasz: irány ........................ felé, hosszúság: .......... m 

3. szakasz: irány ........................ felé, hosszúság: .......... m 

4. szakasz: irány ........................ felé, hosszúság: .......... m 

b) Jelöld be az ábrán a kutya lábnyomainak vonalát, aki a P pontból indult, megtett 4 métert keleti, majd 2 
métert déli, végül pedig 2,3 métert délnyugati irányban. Ezen a helyen megtalálta a kunyhót. 

c) Milyen irányszög (azimut) mentén és hány métert kellett volna megtennie a macskának a keresés kezdetén 
(az M pontból indulva), hogy a lehető legrövidebb útvonalon eljusson a kunyhóig? 

Irányszög (azimut): ..............°, távolság ............... m. 

2. Az atlasz térképeinek segítségével állapítsd meg, igazak-e az alábbi állítások, majd ettől függően karikázd be 
mellettük az IGEN vagy a NEM szavakat. 

a) A Nílus deltájának népsűrűsége több mint 200 fő/km2.     IGEN NEM 

b) Wisconsin és Iowa fővárosainak egymástól való távolsága több mint 500 km.   IGEN NEM 

c) Ceuta város Spanyolország részét képezi.       IGEN NEM 

d) Az Egyenlítő áthalad Manaus városon.       IGEN NEM 

e) Mozambik államban a lakosság portugál nyelven értekezik.    IGEN NEM 

f) Chicagóban jelenleg pontosan 7 órával van kevesebb, mint Pozsonyban (Bratislava). IGEN NEM 



3. Fejtsd meg az alábbi földrajzi keresztrejtvényt (szlovákul!). A rejtvény alatti mondatokban a szürkével árnyalt 
számok, ill. fogalmak közül karikázd be a megfelelőt. 

         A Maluku-szigetek (Moluky) egyik tagja. 

         Orosz kutatóállomás az Antarktisz belsejében. 

         Szaúd-Arábia legismertebb városa. 

         A Szaloniki-öbölbe (Solúnsky záliv) torkolló folyó. 

         Hegység Magyarországon. 

         A Magas-Tátra jellegzetes csúcsa, az eurós pénzérméken is látható. 

         Működő tűzhányó Hokkaidó szigetén. 

 Megfejtés: _ _ _ _ _ _ _ 
a) A megfejtésként kapott objektumon áthalad a(z) 52° / 32° / 12° szélességi kör.  

b) A megfejtésként kapott objektum a trópusi / mérsékelt / hideg égövben található. 

c) A megfejtésként kapott objektum szárazföldtől mért legrövidebb távolsága 240 km / 350 km / 660 km. 

4. Az alábbi műholdfelvétel egy ismert európai tavat ábrázol.  

 

a) Az atlasz segítségével állapítsd meg, melyik ez a tó. .....................................................................  

b) A tó három európai állam határán terül el. Melyek ezek az államok? ....................................................,  

  ........................................................., ............................................................... . 

c) Határozd meg a tó legészakabbra található kiszögellésének földrajzi koordinátáit: 

  ................° 45´ északi földrajzi szélesség és ................° 04´ .................................-i földrajzi hosszúság 
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