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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Gyakorlati rész - feladatok 

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

  
1. Az üres mezıkbe írd be az „igen” vagy a „nem” szót aszerint, hogy az adott tulajdonság jellemzı-

e az egyes államokra. Az atlasz térképei segítenek a kitöltésben.  

 Brazília Chile Panama 

trópusi esıerdık     

75. nyugati hosszúság     

meleg tengeráramlás    

 

2. A következı mondatokban pótold a hiányzó számadatokat, a szürkével árnyékolt kifejezések 
közül pedig karikázd be azt, amelyik helyes kijelentést eredményez. 

a) Szlovákiának ............. határos állammal kevesebb / több szomszédja van, mint a Kongói 
Demokratikus Köztársaságnak. 

b) Žilinában (Zsolnán) most ............... órával kevesebb / több az idı, mint Hobartban. 

c) Szlovákia legmagasabb csúcsa ................. méterrel alacsonyabb / magasabb, mint Ausztrália 
legmagasabb csúcsa. 

 
3. Az egyes városok mellett karikázd be, hogy az USA nyugati vagy a keleti partján találhatók: 

a) Jacksonville   nyugati  keleti 

b) San Francisco   nyugati  keleti 

c) Seattle    nyugati  keleti 

d) Boston    nyugati  keleti 

e) Los Angeles   nyugati  keleti  

Olvasd el figyelmesen az alábbi szöveget, és válaszolj a kérdésekre (dolgozz az USA és Mexikó 
térképével):  

A bostoni „medvék” hokiklub szurkolói elhatározták, hogy buzdítani fogják kedvenceiket a Los 
Angeles-i „királyok” elleni mérkızésen. Repülıgépük helyi idı szerint 11:40-kor indult Bostonból 
Los Angelesbe, az út 5 óra és 30 percig tartott.  

f) Hány órára kellett átállítaniuk órájukat, mikor megérkeztek Los Angelesbe? ................. 

g) Milyen irányszög (azimut) mentén repült a repülıgép Bostonból? ........................ ˚ (az északi 
irány a térkép szélével párhuzamos) 

h) Mekkora a valódi távolság légvonalban a két város között? ......................... km 

i) Mindkét város esetében add meg a földrajzi szélességet.  Boston:  .............˚ 21΄ é. sz.  

            Los Angeles: ........˚ 03´  é. sz.  



j) Az út során a szurkolók számos érdekesség fölött átrepültek. Pótold az érdekességekhez 

tartozó hiányzó megnevezéseket: ..........................................-tó, ....................................... 

Nemzeti Park. 

Számítások (nem jár érte pont): 

 

 

 

 

4. Karikázd be a helyes választ:  

a) Az alábbi szigetek közül melyik a legnagyobb? 

          Új-Kaledónia   Szahalin Új-Guinea        Madagaszkár 

b) A következı államok közül melyikben tapasztalható a lakosság természetes fogyása? 

    Kanada          Új-Zéland     Uruguay       Németország 

c) A felsorolt folyók közül melyik nem tartozik a Csendes-óceán vízgyőjtı területéhez? 

     Mekong                Amur          Murray       Yukon 

 

5. A következı szigetekhez (szigetcsoportokhoz) rendeld hozzá az államot, ahová tartoznak és az 
óceánt, amelyben megtalálhatók. Ezután válaszolj a kérdésekre: 

a) Bermudák    állam: ........................................  óceán: ................................................   

b) Molokai    állam: ........................................  óceán: ................................................   

c) Kerguelen-szigetek állam: ........................................  óceán: ................................................   

d) Tokelau  állam: ........................................  óceán: ................................................   

e) A fentiek közül melyik szigeten üdvözlik az Újévet utolsóként? ................................................. 

f) Melyik szigeten a legmagasabb az éves csapadékmennyiség? ..................................................... 
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