
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  

39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník) a OG (3. ročník) 
Praktická časť - úlohy (maďarská verzia) 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

Škola a trieda: ............................................................................................................................... 

Počet bodov: .............................. 

 

1. A görög mitológia szerint Thézeusz a labirintusban megkeresi a félig ember, félig bika alakú 

szörnyet, Minótauruszt, hogy megvívjon vele. A labirintus tervrajzát 1:5000 méretarányban az 

alábbi ábra szemlélteti. Jelöld be rajta a Thézeusz (T) és Minótaurusz (M) közötti legrövidebb 

útvonalat.  

 

Thézeusz a szörnyet legyőzte, majd a lehető legrövidebb útvonalon kijutott az útvesztőből. Az 

égtájak segítségével írd le Thézeusz kifelé vezető útját. (Az S-betű északot jelöl.) 

a) Thézeusz kifelé vezető útja: ................ - ................ - ................. - ................... . 

b) Milyen irányszögben (azimut) repült volna Pegazus, a szárnyas ló, ha a labirintus bejáratától 

Thézeuszt egyenesen Minótauruszhoz repíti? .......................° . Hány métert repült volna? 

............................ m 

c) A harc után Thézeusz felmászott a sziget legmagasabb pontjára, ....................................... 

hegyen található csúcsra. A hegycsúcs földrajzi koordinátái: ............° 13´ 

.................................-i földrajzi szélesség és ...........° 46´ .............................-i földrajzi 

hosszúság. 

d) Melyik az a legközelebbi mai állam, ahova Thézeusz eljutna, ha Pegazus keleti irányba 

repítené az említett hegycsúcsról? .........................  

 

2. Ha a földgömb „fejre állna” melyik jelenlegi állam területén találnánk a következő helyeket: 

a) Arica (jelenleg Chile)?   .............................................................. államban. 

b) Geraldton (jelenleg Ausztrália)? .............................................................. államban. 

c) Gíza (jelenleg Egyiptom)?  .............................................................. államban. 



d) San Juan (jelenleg Puerto Rico)? .............................................................. államban. 

e) Agrihan (jelenleg Északi-Mariana)? ............................................................. államban. 

 

3. Az alábbi sorokban húzd ki azt a terményt vagy állatot, amit a sor elején található afrikai országban 

nem termesztenek, nem tenyésztenek vagy nem vadásznak. 

a) Dél-afrikai Közt.:  bavLník (gyapot), banÁnovník (banán), ťAvy (teve), ošíPané (sertés), 

pšeniCa (búza) 

b) Ghána:  Maniok (manióka), pErlorodky (gyöngy), Ovce (juh), palmA 

kokosová (kókuszpálma), kakaovNík (kakaó) 

c) Angola: kukurIca (kukorica), makrEly (makrella), Dobytok (szarvasmarha), 

Zemiaky (burgonya), cirOk (cirok) 

d) Madagaszkár:  pErlorodky (gyöngy), sisAl (szizál), kOrenie (bors), vaNilka (vanília), 

Jačmeň (árpa) 

Ezután rendezd a megmaradt szavak vastaggal szedett betűit úgy, hogy egy további, a fekete 

kontinensre jellemző terményt kapj (szlovák megnevezés!) Mi ez? (Segítségül néhány betűt a ki 

nem húzott szavakból előre beírtuk a megfejtésbe): _ O _ _ E _ _ I _ _      _ _ E _ N _ .  

A terményt a következő néven is ismerjük: ................................................................. . Melyik 

vegetációs övezetben termesztik? .................................................. 

Karikázd be azt az államot, ahol termesztik:   

Dél-afrikai Közt.  Ghána  Angola  Madagaszkár 

 

4. Négy nem európai nő Szlovákiába érkezett, hogy megtanuljanak szlovákul. Az első nyelvlecke 

előtt egy kérdőívet kellett kitölteniük, ahol megadták anyanyelvüket és egy érdekes tényt saját 

országukról. Ezután a többiek találgatták, ki honnan, melyik városból érkezhetett. Próbáld meg te 

is! A következő városok közül választhatsz: Goose Bay, Propriá, Cebu, Janbú. 

 

Név: Anita 

Anyanyelv: portugál 

Érdekesség: A miénk 

a világ egyik 

legnagyobb föderatív 

köztársasága. 

A kontinens egyetlen 

állama, ahol 

a portugál nyelvet 

használják. Hatalmas 

kincsünk az esőerdő. 

 

Város: 

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

 Név: Ramira 

Anyanyelv: arab 

Érdekesség: 

Királyságunk 44-szer 

nagyobb Szlovákiánál. 

Csaknem az egész 

országot sivatag 

borítja. Az ország 

megnevezése 

kapcsolódik 

a félszigethez, 

amelyen fekszik és 

a partjait mosó 

tengerhez. 

 

Város: 

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

 Név: Glória 

Anyanyelv: 

angol/tagalog 

Érdekesség: 

Köztársaságunk sok 

szigetből áll. A Ráktérítő 

és az Egyenlítő között 

fekszik, a keleti 

partvidéktől nem messze 

10 ezer méternél 

mélyebb mélytengeri 

árok található. 

 

Város: 

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

 Név: Megan 

Anyanyelv: francia 

Érdekesség: 

Országunk a világ 

második legnagyobb 

kiterjedésű állama. 

Aki nálunk jár, 

megtapasztalhatja 

a sarki éjszakákat. 

A francián kívül itt az 

angol nyelv 

használatos. 

 

Város: 

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



a) Véletlenül a négy nő mindegyike helyi idő szerint délelőtt 10:00 órakor indult el otthonról, és az 

útjuk pontosan 6 órát vett igénybe. Anita a pozsonyi repülőtéren az óráját .......... órával állította 

előre/visszafelé. (A helyes választ karikázd be.) 

b) Melyik ásványkincs képezi Ramira országának fő kiviteli cikkét? .................... . Milyen vallású az 

ország lakosságának döntő többsége? ............................................... . 

c) Melyik szigeten fekszik Glória országának fővárosa? ........................................... . Mi a neve az 

ország legnagyobb működő vulkánjának? ........................................................ . 

d) Melyik éghajlati övezetben él Megan? ............................................................. . Milyen vegetációs 

övezet található itt? ..................................................... 

 

5. Melyik két szigetre (szigetcsoportra) kellene költöznünk közvetlenül 2011. december 31. éjfél 

után, hogy újra megünnepelhessük az Újévet? A helyes válaszokat húzd alá! 

Új-Zéland Bermudák Azori-szigetek  Tajvan  Kerguelen-szigetek 
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