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

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (6. a 7. ročník) a OG (1. a 2. ročník) 
Gyakorlati rész – feladatok 

 

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

  
1. Fejtsd meg a földrajzi keresztrejtvényt (szlovákul!). Ezután a rejtvény alatti mondatot egészítsd ki 

a megfelelő fogalmakkal. 

          Szigetállam a Földközi-tengerben, az EU tagja. 

          Izlandi tűzhányó. 

          Az USA legészakabbra fekvő állama. 

          Nagy afrikai tó. 

          Grúziai hegység legmagasabb csúcsa. 

          A Thai-öbölbe (Sziámi-öbölbe) torkolló folyó. 

          Thesszaloniki másik megnevezése. 

  

Megfejtés: _  _  _  _  _  _  _.  

Melyik állam részét képezi a megfejtés? ........................................ .  

Melyik szigetcsoport része a fenti állam? ………………………... . 

2. A kőszáli sas a madarak királya. Szlovákia területén is jól megfigyelhető. Arnaldo sas hazája 
viszont a kiterjedt európai hegység részét képező Dolomitok legmagasabb csúcsa. Egy napon 
Arnaldo elhatározta, hogy meglátogatja rokonait, akik az Alpok legmagasabb csúcsán élnek. 
Tiszta, szélcsendes időben repült. Vedd kézbe az atlaszt (lehetőleg nagy méretarányú térképekkel 
dolgozz), és felelj a következő kérdésekre: 

a) Mekkora távolságot tett meg Arnaldo a Marmoladáról az Alpok legmagasabb csúcsáig? 

............ km 

b) Milyen irányszög (azimut) mentén repült Arnaldo? (az északi irányt a térkép függőleges széle 

jelöli)  ...........˚ 

c) Melyik két nagy tó felett repült át? ..................................... és ...................................... 

d) Képzeld el, hogy Arnaldo körbe akarta repülni otthonát, a Marmolada csúcsot, mégpedig egy 

400 km átmérőjű körvonal mentén. Az atlasz segítségével állapítsd meg, melyik országokat 

látná közvetlenül maga alatt a körrepülés során. (Vigyázz! Minden rossz válaszért egy-egy 

pontot levonunk.)  

Ezek az államok: ........................................................................................................................ 

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

e) Melyik fővároshoz van a legközelebb Arnaldo otthona? .................................. 



f) Ha Arnaldo egyenesen keletre tartana, elérné egy másik hegység legmagasabb csúcsát. Mi a 

neve ennek a csúcsnak? .................................................. 

 
3. Csoportosítsd éghajlati övezetek szerint alábbi földrajzi helyeket: 

Kjúsú, Barrow-fok (Barrowov mys), Szokotra, Madeira, How-fok (Howov mys), Csukcs-félsziget 

(Čukotský polostrov), Luzon, Falkland-szigetek 

 Trópusi övezet: ............................................................................................................ 

 Szubtrópusi övezet: ........................................................................................................ 

 Mérsékelt övezet: ................................................................................................................ 

 Szubpoláris övezet: ......................................................................................................... 

 Hideg övezet: ................................................................................................................ 

  

4. A körvonalak alapján határozd meg az államokat, és válaszolj az ábrázolt államokkal kapcsolatos 
kérdésekre. 

 

 

A. ................................................... 

B. ................................................... 

C. ................................................... 

D. ................................................... 

E. ................................................... 

 
 
 
 
 
 
a) Melyik állam éghajlatát befolyásolja hideg tengeráramlás? ................................................. 

b) Melyik államban figyelhető meg sarki fény?  ........................................... . 

c) Az ábrázolt államok közül kettőben azonos a hivatalos nyelv. Melyik ez a nyelv? ........................  

d) Mekkora az ábrán szereplő államok közötti maximális időeltérés? ................................ óra. 
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