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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. Három barát, Tamás, András és Milán néhány évvel ezelőtt elhatározták, hogy körbeutazzák 

a Balkán-félszigetet. Északnyugatról indultak, ......................................... (a) államból, ahol 
megtekintették a híres Skocjan barlangrendszert, majd folytatták útjukat Horvátországban, 
Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, ............................................-ban/-ben. (b) Itt meglátogatták 
a gyönyörű történelmi várost Kotort, amely része az UNESCO kulturális világöröksági listájának 
is. Ebben az évben újra elutaznak, uticéljuk ezúttal Albánia és keleti szmszédos állama 
............................................... (c) volt, ahol az országok közötti államhatár két tavon is áthalad. 
Mivel Milán az út előtt megbetegedett és otthon maradt, a fiúk fokozatosan tájékoztatták őt 
élmányeikről. Olvasd el figyelmesen a következő információkat, és pótold helyesen a hiányzó 
adatokat! Ezután válaszolj a kérdésekre! 
Miután megtekintettük Albánia fővárosát, dél felé indultunk, az Osum folyó menti városba, 
...........................-ba/-be. (d), ahol meglátogattuk az ottani várat és a töténelmi műemlékeket.  
A templomok mellett a városban mecsetek is megtalálhatók, ami azt bizonyítja, hogy 
a kereszténység mellett ebben az országban nagyon jelentős a(z) ..................................... (e) vallás 
is. 
A napnyugtát az egyik legjelentősebb albán üdülővárosban, Vlörében figyelhettük meg. Úgy 
határoztunk, hogy néhány napot ezen a helyen töltünk. Képzeld el, hogy a legközelebbi olasz 
tengerpart innen légvonalban mérve mindössze .................... km (f). Holnapi tervünkben szerepel 
az egykori antik városban ..........................................-ban/-ben (g) található várrom megtekintése.  
Ma végigjártuk Albánia keleti határvidékét, és ................................... (h) városban találtunk 
szállást. A város egy nagy tó partján található, elnevezését is a tóról kapta. Viszonylag kis 
városról van szó, ám számos műemlék megtalálható benne, főleg templomok és mecsetek. 
Csónakot is kölcsönöztünk, és a nap jelentős részét a vízen töltöttük. 
Most egy olyan állam fővárosában vagyunk, amelynek kiterjedése fele akkora, mint Szlovákia 
kiterjedése, az ország zászlója a Napra emlékeztet. Az idefelé vezető úton meglátogattuk a(z) 
................................. (i) nemzeti parkot. Holnap ebből a városból indulunk hazafelé, először 
repülővel Budapestre, majd onnan vonattal Pozsonyba (Bratislava) utazunk. 
Miután a fiúk hazatérterk, meglátogatták Milánt, és az utolsó útszakasz élményeiről személyesen 
számoltak be neki. Milán így megtudta, hogy barátai a repülőgépről látták Szerbia fővárosát, ami 
két nagy folyó találkozásánál fekszik. Később, a vonatból megcsodálhatták a  
............................................. (j) városka fölött elhelyezkedő várromot a Duna bal / jobb (k) 
(karikázd be a helyes lehetőséget) partján. Erről a várromról nevezték el azt a 4 országot tömörítő 
európaicsoportosulást, amelynek Szlovákia is a tagja 
l)    Melyik az a főváros, ahonnan a fiúk elrepültek Budapestre? .......................................  
m) Melyik fővárost látták a fiúk a repülőből, ami a két folyó találkozásánál épült? A város neve  

............................................, a két folyó: a(z) ............................ és a(z) .................................... . 
2. A következő hegycsúcsokhoz írd be, mekkora a tengerszint feletti magasságuk, melyik 

hegységben, ill. országban találhatók! 

csúcs tengerszint feletti 
magasság (m) hegység ország 

a)  Annapurna    
b)  Mt. Cook    
c)  Vichren    



d) Melyik hegycsúcs egyben a legmagasabb csúcsa annak a hegységnek, amelyikben 

megtalálható? .................................... 

e) Melyik hegycsúcs egyben a legmagasabb csúcsa annak az országnak, amelyikben megtalálható? 

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

3. Idén májusban a jégkorongot kedvelő szurkolók két európai városra összpontosítják figyelmüket. 
Ezekben a városokban rendezik a jégkorong világbajnokságot. Szlovákia csoportjában a csapatok 
a mérkőzéseket Kölnben játsszák le. Nyugati szomszédaink a csoportmérkőzéseket Párizsban 
játsszák. Dolgozz az atlasz térképeivel (a lehető legnagyobb méretarányban), és oldd meg 
a következő feladatokat! 
a) Állapítsd meg mindkét város földrajzi koordinátáit tizedespercnyi pontossággal!Doplň 

súradnice oboch miest s presnosťou na desiatky minút:  

Köln: ........º....0' északi f. szélesség, ........º....0' ....................-i f. hosszúság.  

Párizs: ........º....0' északi f. szélesség, ........º....0' ......................-i f. hosszúság. 

b) Melyik folyó szeli át Párizst?   ................................... 

c) Németország melyik szövetségi államában (tartományában) található Köln?  

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

d) Csehország első mérkőzését Kanada ellen játssza. A kezdési időpont május 5., este 20:15 óra 

párizsi idő szerint. Milyen nap, és hány óra lesz abban az időben Kanada fővárosában? Dátum: 

............................., időpont: ...................... óra.  

e) Az elődöntőket és a döntőt Kölnben rendezik. Mekkora távolságot kell megtenniük a cseh 

szurkolóknak, ha csapatuk bekerül az éremért játszott mérkőzések valamelyikére, ha saját 

országuk fővárosából, repülővel utaznak?  

A légvonalbeli távolság ......................... km. 

4. Minden sorban húzd át az oda nem illő kifejezést, hogy végül igaz állítás keletkezzen!  

a) A jelentős gyapotkitermelő országok közé tartozik: 
Bolívia  Pakisztán  Kína      Egyiptom 

b) A jelentős földgázkitermelő országok közé tartozik: 

Algéria            Irán            Angola    Norvégia 
c) A jelentős teatermesztő országok közé tartozik: 

Srí Lanka         Indonézia         Törökország         Madagaszkár     
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