
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
48. ročník, školský rok 2019/2020 

Írásbeli feladatsor az E kategória részére – (az alapiskolák 6. és 7. évfolyama, ill. a nyolcéves 
gimnáziumok 1. és 2. évfolyama) 

*Gyakorlati rész - feladatok 
 

Név: ........................................................................................................................................................................ 
Iskola: ............................................................................................................... Osztály: ....................................... 
Elért pontszám: ................................. 

1. A tengeri szigetek a turizmus szempontjából nagyon fontos helyek. Az atlaszban keresd meg Elba és Szantorini 
szigetét, és tüntesd fel, mely tengerekben találhatók. 

a) Szantorini - ......................................................-tenger b) Elba - ........................................................-tenger 

A további feladatokban karikázd be a helyes választ: 

c) A szigetek közül melyik található az Egyenlítőhöz közelebb?  Szantorini Elba 

d) Melyik sziget tagja a Kükládok szigetcsoportnak?    Szantorini  Elba 

e) Melyik sziget tartozik Olaszországhoz?     Szantorini Elba 

f) Melyik sziget kisebb kiterjedésű?      Szantorini Elba 

g) Melyik szigeten kel fel reggel később a Nap?     Szantorini Elba 

2. 2019. október 18-án rendezték Sanghajban az ATP-Rolex Sanghaj Masters tenisztorna negyeddöntőjét. A 
mérkőzés helyi idő szerint 15:00-kor kezdődött, ahol a szerb N. Đoković kikapott a hatodik helyen kiemelt Sz. 
Cicipasztól. Ezt a sporteseményt a szurkolók Dublinban, Athénben és Moszkvában is figyelemmel követték. Az 
alábbi táblázatban pótold az egyes városokra vonatkozó hiányzó adatokat.  

Tulajdonság: Dublin Athén Moszkva 

A negyeddöntő kezdési 
időpontja (helyi idő szerint): 

   

Állam, amelyben a város 
található: 

   

 Hány órakor kezdődött a mérkőzés Szlovákiában?   ............................ órakor. 

3. Hasonlítsd össze a két oldalt, és írd be a négyzetbe a > vagy a < jelet: 

a) Magyarország szomszédos államainak a száma  Fehéroroszország szomszédos államainak a száma 
    b) Kazahsztán kiterjedése     India kiterjedése 
    c) Szlovákia népsűrűsége     India népsűrűsége 

4. Az alábbiakban két tűzhányót és néhány tulajdonságot soroltunk fel. A táblázat mezőibe írd be helyesen az IGEN 
vagy a NEM szavakat.  

Tulajdonság: Fudzsiszan Hekla 

Szigeten található.   

Tengerszint feletti magassága meghaladja a 4000 métert.   

Aktív tűzhányó.   



5. A térképen 6 tengeri objektumot jelöltünk meg. Az atlasz segítségével ismerd fel, és nevezd meg őket.  

 

1. ..........................................................-tenger  4. ..................................................... -öböl 

2. .............................................................-öböl  5. ..................................................... -öböl 

3. ...........................................................-szoros  6. .................................................. -szoros 

6. Az Ázsiát Európával összekötő tengeri út a világ legforgalmasabb közlekedési útvonalai közé tartozik. Képzeld 
el, hogy egy áruval megrakott teherhajó az egyiptomi Port Said kikötőből indulva az ománi Maszkat kikötőjébe 
tart. Az atlasz segítségével egészítsd ki helyesen az alábbi mondatokat.  

a) A hajónak először át kell haladnia a(z) ...................................................-csatornán. 

b) Ezután a(z) ...........................................................-öbölben folytatja útját.  

c) Tovább haladva megérkezik a(z) .....................................................-tengerbe. 

d) Áthajózik a Báb el-Mandeb-szoroson, és eljut a(z) ..................................................-öbölbe.  

e) Innen a(z) .................................................-tengeren folytatja útját.  

f) Legvégül kiköt Maszkat városában, a(z) ..................................................-öbölben.  

7. Alkoss helyes párokat:  

 

A helyes párok:  A - ........., B - .........., C - ..........., D - ..........., E - ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Mgr. Miriam Miláčková, PhD.  
Recenzenti: Mgr. Gabriela Nováková, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. 
Preklad: RNDr. Ferenc Zirig 
Slovenská komisia Geografickej olympiády 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2020 


