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

Írásbeli feladatsor az E kategória részére – (az alapiskolák 5. évfolyama) 
*Gyakorlati rész - feladatok 

 

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

1. Az állatkertben a szarvasok számára külön területet jelöltek ki. A látogatók az elkerített terület körül 
található járdáról megfigyelhetik az állatokat minden égtáj irányából. Az állatok számára kijelölt területet 
és a járdát a lenti ábra szemlélteti. A vázlat segítségével oldd meg a következő feladatokat. 

 
a) Zsuzsi megkerülte az egész kijelölt területet. A „Z” pontból dél felé indult. Haladás közben jegyzeteket 

készített, ahol sorrendben felírta, melyik világtájak irányában halad. A jegyzetbe viszont két hiba 
csúszott. Találd meg, húzd át, és javítsd ki a hibásan megadott égtájakat. 

D – DK – K – DK – É – DK – NY – D 
b) Hogyan alakultak volna az égtájak, ha Zsuzsi a „Z” pontból ellenkező irányba indult volna? Töltsd ki a 

hiányzó adatokat. .............. - .............. - .............. - ............... - ................ - ................ - ÉNY - É  

c) Hány méter hosszú a valóságban az „A” és a „B” pontok közötti távolság (AB szakasz)?   
A szakasz hossza ....................... m.  

d) Milyen távolságban volt Zsuzsitól a legnagyobb szarvas (a „J”-vel jelölt pont), ha Zsuzsi pontosan az 

„A” pontban tartózkodott?   A távolság .................. m. 

2. Azokban a vállalatokban, ahol a dolgozók egy része külföldön vállal munkát, ill. a vállalatnak külföldi 
partnerei vannak, gyakran láthatunk a falon több, különböző időt mutató órát. A QZ nevű vállalat falán öt 
óra mutatja az időt. Ezek a következő városok helyi idői: Tokió, Sydney, San Francisco, New York és 
Moszkva. Az órák azt az időt mutatják, amikor Szlovákiában 12:00 óra a pontos idő. Az egyes órák alatt 
tüntesd fel a megfelelő városokat. 

 

A: .............................  B: .............................   C: ...........................   D: ........................   E: ......................... 



3. Játssz földrajzi kvartettet. A földrajzi névhez rendelj objektumtípust (arab szám), világrészt vagy kontinenst 
(római szám) és földrajzi szélességet (nyomtatott nagy betű), pl.: Földrajzi név - 1 - II - C. 

 

A helyesen megalkotott négyes csoportok:  

a) Mendoza - ................ - ............. - ...............  c) Turkana - .............. - ............. - ............. 

b) Somerset - .............. - ............. - ...............   d) Liebig - .............. - ............. - ............... 

4. Karcsi a botanikus kertben járt. Minden fa, bokor vagy növény mellett táblát helyeztek el, ami tartalmazta a 
növényre vonatkozó alapvető információkat. A következő táblákon pótold az egyes növényeknél az 
alapinformációk közül hiányzó kontinenst, ahonnan az adott növény származik.  

a)   b)   c)  
Veitch-jegenyefenyő 

(Abies Veitchii) 
Japán 

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

 Kaukázusi jegenyefenyő 
(Abies nordmanniana) 

a Fekete-tenger partvidéke 

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

 Közönséges kutyabenge 
(Frangula alnus) 

Marokkó 

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

 
d)  e) 

Chilei araukária 

(Araucaria araucana) 
Chile 

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

 Amerikai duglászfenyő 
(Pseudotsuga menziesii) 

Sziklás-hegység 

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

5. Igazak a következő állítások? Karikázd be az IGEN vagy a NEM választ.  

a) A Nílus folyó több államon, köztük Eritreán is keresztülfolyik.      IGEN NEM 

b) Amikor nálunk nyár van, az orosz Jamal-félsziget lakói sarki nappalt élnek át.   IGEN NEM 

c) Ausztrália legmagasabb csúcsa alacsonyabb, mint a Magas-Tátra legmagasabb csúcsa. IGEN NEM 

d) A dél-amerikai Venezuelában kőolaj-kitermelés folyik.     IGEN NEM 

e) A Maldív-szigetek szigetcsoport az Indiai-óceánban található.    IGEN NEM 



6. Ismered Észak-Amerika „rekordjait”? A következő betűcsoportokat összerakva alkosd meg néhány 
földrajzi objektum nevét, és írd be őket helyesen a rébusz alatti mondatokban.  

Ha Fel öl na lá 

ső da Ka gy l-v 

a) Észak-Amerika legnagyobb, egyben a világ második legnagyobb területű állama a 9,9 millió km2 

kiterjedésű ..................................................... 

b) Észak-Amerika legalacsonyabban fekvő pontja Kaliforniában található. Ennek neve 

..................................................................., és a tengerszint alatt 86 méterrel helyezkedik el. 

c) Észak-Amerika legnagyobb tava a(z) ...................................-tó, melynek területén két állam osztozik 

meg.   
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