
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  

40. ročník, školský rok 2011/2012 
Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 

Praktická časť - úlohy 
 

Név: .............................................................................................................................................. 
Iskola és osztály: ........................................................................................................................................ 

Elért pontszám: .............................. 

1. Mely helyeket jelölik a zárójelben található földrajzi koordináták? Használd a világatlaszt! 

a) tó: ............................................... (60º k. h., 45º é. sz.) 

b) sziget: ................................................ (110º ny. h., 70º é sz.) 

c) állam: .................................................... (0º é. sz., 80º ny. h.) 

d) világrész: ............................................ (80º k. sz., 80º d. sz.) 

2. Egészítsd ki a táblázatot, rendelj minden kikötőhöz egy tengert vagy óceánt, illetve az államot, 
ahol a kikötő található. 

3. Keresd meg és írd le a következő hegységek legmagasabb pontjait: 

a) Urál - ...................................................... d) Kordillerák - ............................................. 

b) Himalája - .............................................. e) Alpok - ..................................................... 

c) Kárpátok - ................................................ f) Pireneusok - ............................................... 

4. Az atlasz segítségével állapítsd meg, melyik országban ered a Duna, mely fővárosokon halad 
keresztül (nevezz meg közülük hármat), és végül melyik tengerbe torkollik:  

A Duna ........................................................... ered. Átfolyik a következő fővárosokon: 
..................................................., ...................................................... és ............................................. . 
A folyó végül a(z) ......................................................-tengerbe torkollik.  

5. Térkép segítségével állapítsd meg, melyik hideg tengeráramlások találhatók a felsorolt sivatagok 
közelében: 

sivatag tengeráramlás 

a) Atacama  

b) Namíb  

c) Nagy-homoksivatag (Veľká piesočná 
púšť) 

 

d) Szahara  

6. A mondatokban a megjelölt fogalompárokból karikázd be az egyiket, hogy igaz állításokat kapj: 

a) Dél-Amerika keleti partvidékét a Benguela – Brazil tengeráramlás mossa. 
b) A Fekete-tengert a Márvány-tengertől a Dardanellák – Boszporusz szoros választja el.  
c) A Baktérítő áthalad a Gibson – Nagy Viktória sivatagon. 
d) Grönland szigete az USA-hoz – Dániához tartozik. 

 

kikötő tenger vagy óceán állam 

Adan   

Dar es - Salaam   

Jacksonville   

Gdynia   



7. A világatlasz segítségével nevezd meg a számokkal megjelölt dél-amerikai objektumokat: 

1 tó ................................................... 4 szigetcsoport .................................................... 

2 sziget ................................................... 5 szoros (prieliv) ................................................ 

3 város/kikötő......................................... 6 fok (mys) ......................................................... 
 

 
 

8. Az alábbi államokhoz párosítsd az erőmű típusát, amelyben a legtöbb villamos energiát állítják 
elő. Az atlasz térképei biztosan segítségedre lesznek.    

atomerőmű, vízi erőmű,  hőerőmű 

a) Franciaország - ...................................................... 

b) Szlovákia - ......................................................... 

c) Ausztria - ........................................................... 
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