
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) 
Monotematikus és elméleti rész – feladatok 

 

Név: ................................................................................................................................................... 

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

1. * Válaszolj a következő kérdésekre: 

a) Mi a neve annak a berendezésnek, amelyik segít a halászoknak megtalálni a halrajokat a tenger 

mélyén? .......................................... 

b) Melyik tudósról nevezték el azt a berendezést – csavart (szivattyút), amelynek segítségével néhány 

területen még napjainkban is öntözik a mezőket a folyóban levő vízzel? ......................................... 

Ezt az öntözőberendezést elsőként az ókori görögök / mezopotámiaiak / egyiptomiak alkalmazták 

(karikázd be a helyes választ). 

 

2. * A feltüntetett területekhez sorold be a rájuk jellemző haszonnövényeket. A következők közül 
választhatsz: 

gyapot, datolya, szója, mandarin, kaucsuk 

A. esőerdők - .......................................... 

B. sivatagok és félsivatagok - .......................................... 

C. szavannák - .......................................... 

D. sztyeppek - .......................................... 

E.  szubtrópusok -  .......................................... 

 

3. * A képek alá írd be, hogy az adott képen intenzív vagy extenzív szarvasmarha-tenyésztés folyik-e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. .........................................................       2. ........................................................... 

 

 

 



4. Egészítsd ki helyesen az alábbi mondatokat: 

Óceánia a(z) ........................................-óceánban található több ezer apró sziget és szigetcsoport közös 

megnevezése. Itt található a világ második legnagyobb szigete, ....................................................... is, 

amely a ............................................... nevű szigetcsoport része. A szigeten két állam osztozik, mégpedig 

.......................................................... és .......................................................... .  

 
5. A nyolcirányú rejtvény nyolc afrikai állam nevét rejti (szlovákul!). Miután kihúzod őket, a maradék négy 

betűből megalkothatod a megfejtést. A betűket helyes sorrendbe rakva egy törzs nevét kapod, amely a 
kihúzott nyolc állam egyikének ősközösségét alkotja (szlovákul!).  

A kihúzott államok (írd ki őket!): 

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

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

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

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

 

   Megfejtés:  _  _  _  _ 

Melyik államban őshonos ez a törzs?  .................................................... 

 

6. Az üres négyzetekbe írd be a <, > vagy = jeleket az alábbi összehasonlításokban: 

a) éves népszaporulat Afrikában    Ausztráliában 

     
b) népsűrűség Afrikában  Ausztráliában 

     
c) városi lakosság aránya Afrikában  Ausztráliában 

     
d) legmagasabban fekvő pont Afrikában  Ausztráliában 

     
c) évi átlagos csapadékmennyiség Afrikában  Ausztráliában 

 

 

7. Minden államhoz sorolj be két-két jellemző kifejezést a következőkből (minden kifejezés csak egyszer 
használható fel):  

esőerdő, Afrika szarva, apartheid, kalózok, Asztal-hegy, szabad amerikai rabszolgák 

A. Szomália:  ............................................................................................................... 

B. Libéria:  ............................................................................................................... 

C. Dél-afrikai Köztársaság: ............................................................................................................... 

Válaszolj az alábbi kérdésekre: 

a) A fenti államok közül kettőre ugyanannak a nyersanyagnak a kitermelése a jellemző, amit az egész 

világba exportálnak. Melyik ez a nyersanyag? ............................................  

b) A felsorolt államok közül melyikben állhatsz egyszerre két féltekén is? ...............................................  

A N G O L A 

R E I L A M 

K O N G O Č 

E A M I A O 

Ň N Á D U S 

A N O B A G 



8. A következő sorokban karikázd be a helyes válaszokat.  

a) Melyik nem őshonos élőlénnyel harcolnak az ausztrál farmerek? 

mezei ürge   juh  üregi nyúl  emu 

b) Melyik állam lakosságának csaknem a fele vallja magát kopt vallásúnak? 

Egyiptom  Tunézia  Dél-afrikai Köztársaság Etiópia 

c) Milyen természeti csapás veszélyezteti állandó jelleggel Ausztráliát? 

monszun  tűzvész  erózió   tűzhányók 

d) Melyik folyón található az Asszuáni-gát? 

Zambézi  Okawango Nílus   Volta 

 

9. Ausztrália államformája államszövetség. Az alábbi ábrán feltüntettük az egyes szövetségi államokat és 
territóriumokat(területeket). Néhány várost pontokkal és megnevezéssel is megadtunk, néhányuknál 
azonban a megnevezés hiányzik. Pótold a számokkal jelzett, hiányzó városneveket! A szövetségi 
államok és a sziget hiányzó megnevezését írd be a térképvázlat megfelelő helyére.  

 

 
 Városok:  1 – ..............................................  3 – .............................................. 

  2 – ..............................................  4 – .............................................. 
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