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)
Monotematická a teoretická časť - úlohy
Név: .......................................................................................................................
Iskola és osztály: ........................................................................................................................... ....
Elért pontszám: ..............................
1. *Rendeld az alábbi fogalmakat a megfelelő tájtípushoz :
baobab, permafroszt, oázis, dűne, liánok, akácia
a)
b)
c)
d)

esőerdők
szavannák
sivatagok
tundrák

-

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

2. * Az alábbi mondatokban karikázd be az I-betűt, ha igaz, a H-betűt, ha hamis kijelentésről van
szó.
a) A szavannák a térítők között találhatók.
I
H
b) Észak-Amerikában a füves sztyeppet pampának, Dél-Amerikában prérinek nevezik.
I
H
c) A sivatagban a folyók gyorsan kiszáradnak, száraz medrüket vádinak nevezik. I
H
d) A monszun erős trópusi esővihar, amely az óceán felől érkezik, és az egyenlítői területeket
befolyásolja.
I
H
3. Az alábbi betűcsoportokból alkoss állatfajokat, amelyek Ausztráliában, Óceániában vagy az
Antarktiszen élnek.
a) SZÁGY – NAH – NÜS ...................................................................................................................
b) ŐCSA – CSAK – ŰR – ME - SŐL .................................................................................................
c) U – E - M ............................................................................................................................
d) ÓG – NI – D ......................................................................................................................
e) UR – NEK – UG ................................................................................................................
f) AL – AOK ..........................................................................................................................
g) OSZ – BA – TR – AL ..........................................................................................................
4. Alkoss helyes párokat:
A. Popocatépetl
B. Szent András
C. nyugati szelek
D. tajga
E. Uluru

1. mérsékelt övezet
2. vulkán
3. törésvonal
4. Ayers-szikla
5. tűlevelű erdő

A helyes párok: A - ........, B - ........, C - ........, D - ........, E - ........
5. Az Ausztrál Államszövetséget 6 állam és 2 territórium alkotja. Közülük melyekben találhatók az
alábbi városok?
a) Perth
c) Darwin
e) Brisbane

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

g) Hobart

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

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

b) Sydney
d) Adelaide
f) Melbourne

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

6. Töltsd ki és fejtsd meg a keresztrejtvényt (szlovákul).
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
1. Grönland őslakó i.
2. A Murray mellékfo lyója.

L

3. Új-Zéland fővárosa.

L

4. Szigetcsoport a Hawaaii-s zigetek és Új-Zéland között.
5. Óceáni földrengés által o kozott hullám.
6. Dél-A merikai hegység.
7. Ausztráliai kaktuszféle.
8. Ausztrália fővárosa.

R
R

Megfejtés: ............................................................... . Ez a tó ................................................. és
.......................................................... határán terül el.
7. A következő mondatokban pótold helyesen a hiányzó kifejezéseket.
a) A(z) …………………………………… apró, vízben élő szervezetekből áll, a halaknak
szolgál táplálékul.
b) A(z) ................................................. Ausztrália őslakói. Ausztrál négereknek is nevezzük őket.
c) Ausztrália időszakos folyóinak megnevezése .......................................... .
d) A(z) ..............................................-csatorna az Atlanti- és a Csendes-óceánt köti össze.
8. Az alábbiak közül melyek tartoznak Észak-, illetve Dél-Amerikához:
La Plata-alföld, Mississippi-alföld, Brazil-felföld, Paraná,
Szent Lőrinc folyó, Appalache-hegység
Észak-Amerika:

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

Dél-Amerika:

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