
Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
41. ročník, školský rok 2012/2013 

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník) a OG (4. ročník) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

Név: ............................................................................................................................................... 
Iskola és osztály: .................................................................................................................................................. 
Elért pontszám: .............................. 

1. *Lajos, az utazó úgy határozott, hogy meglátogatja Eurázsia azon országait, amelyek a 2012-es év végén 
több, mint 100 millió lakossal rendelkeznek. Meglátogatta Kínát, Indiát, Oroszországot és néhány 
további államot. Nevezz meg közülük négyet:  

...............................,  ....................................,  .......................................,  ...................................... 
2. *A következı népcsoportokat osztályozd emberfajták szerint: 

arabok, melanéziaiak, maszájok, koreaiak, krétaiak, maják 

a) Negroid: ................................................................................................................................................. 

b) Mongoloid: ............................................................................................................................................ 

c) Europid: .............................................................................................................................................. 

3. Az alábbi szótagokból rakj ki szlovákiai földrajzi objektumokat. (Szlovákul!)  
Ko by vo ko  a) vízerımő: .................................................................. 
ra Gab Veľ na  b) fürdı: .......................................................................... 
li Fat vá vá  c) nemzeti park: ................................................................ 
čo Pri ká čí  d) skanzen: .................................................................... 

Az alábbi állítások a fenti fogalmakkal kapcsolatosak. Karikázd be a helyes válaszokat: 

e) Melyik tenger vízgyőjtı területéhez tartozik a vízerımőhöz tartozó folyó? 
Fekete  Északi   Balti   Adriai 

f) Melyik város közelében található a skanzen? 
  Žilina  Bardejov  Liptovský Mikuláš Nitra  
g) Milyen eredető a hegység, amelyben a nemzeti park található? 

  flis  vulkáni   mag   üledékes 
h) Melyik folyó közelében fekszik a fürdı?  
  Garam  Laborc   Vág   Árva (Orava) 

4. Az alábbi mondatokban pótold a hiányzó kifejezéseket: 

a) A(z) ....................................................................... mészkıhegység, amely a szlovák-magyar 

államhatáron található. A határon található a hegység egyik ismert barlangja, a(z) 

...................................................-barlang . 

b) Az 550 m t. f. magasságig található erdık fı fafajtái a(z) ............................................... és a(z) 

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

c) Szlovákia védett területein a PP rövidítés jelentése: .............................................................. . 

d) A Selmeci-hegységben (Štiavnické vrchy) található, bányászati tevékenységgel összefüggı 

víztárolók megnevezése: ........................................................... . 

e) A különbözı tengerszint feletti magasságokban, magas talajvízszint mellett található erdık 

megnevezése: ................................................ erdı. 

f) A Garam folyó az Alacsony-Tátrában, a(z) .................................................... hegycsúcs alatt ered. 



5. Jól ismered Szlovákiát? Az alábbi vaktérképen jelöld be: 

a) vastag vonallal és A-betővel a Hernád folyót, 
b) ponttal és B-betővel Nyitra (Nitra) városát, 
c) körvonallal és C-betővel a Vtáčnik hegységet. 

 
A vaktérképen mit ábrázolnak a következık:  

d) a vastag vonallal és D-betővel jelölt folyó? ........................................................... 

e) a ponttal és E-betővel jelölt város? ................................................................... 

f) az ellipszissel és F-betővel jelölt hegység? .................................................................. 

6. A következı éghajlati diagram Poprad város havi csapadék- és hımérsékleti adatait ábrázolja. 

 

A. Az alábbi mondatokban pótold a megfelelı hónapok neveit és a hiányzó adatokat: 

a) A város leghidegebb hónapja ................................., amikor az átlagos hımérséklet értéke 

........................ °C. 

b) A város legszárazabb hónapja ...................................., amikor a csapadékmennyiség mindössze 

............................ mm. 

B. Az alábbi mondatokról állapítsd meg, hogy igazak-e. Ennek megfelelıen írd melléjük az IGEN  vagy 

a NEM  szót. 



c) Poprádon az ısz (szeptember-november) csapadékosabb, mint a tavasz (március-május). 

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

d) Poprádon az elsı negyedév (január-március) átlagosan hidegebb, mint az utolsó (október-

december).   .............. 

e) Az éves csapadékmennyiség Poprádon kb. fele a pozsonyi éves csapadékmennyiségnek. 

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

f) Poprádon a júliusi középhımérséklet magasabb, mint a pozsonyi júliusi középhımérséklet. 

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

C. Karikázd be az alábbi mondatok helyes befejezéseit:  

g) Poprádon az éves csapadékmennyiség alacsonyabb, mint Pozsonyban, mert ......  

I. ... Poprád messzebb található az óceántól, mint Pozsony. 

II. ... Poprád magasabban fekszik Pozsonynál. 

III. ... Poprád a Tátra szélárnyékos oldalán fekszik. 

h) Poprádon a nyári és a téli középhımérsékletek közötti különbség alacsonyabb, mint Pozsonyban, 
mert .... 

X. ... Pozsony közelebb fekszik a meleg Földközi-tengerhez. 

XX. ... Poprád magasabban fekszik Pozsonynál. 

XXX. ... Poprád éghajlatát jelentısen lehőti a Tátra. 

7. Mely államokhoz tartoznak a következı területek, szigetek vagy szigetcsoportok? 

a) Katalónia - ............................................... 

b) Vajdaság  - ............................................... 

c) Bajorország - ................................................. 

d) Vallónia - ................................................. 

e) Madeira - .................................................. 

f) Kükládok - .................................................. 

g) Lofoten - ..................................................... 

h) Korzika - ................................................... 
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