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

Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Gyakorlati rész - feladatok 

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

 

1. Az Iskolai atlasz segítségével töltsd ki a táblázat hiányzó adatait. 

állam tengerszint feletti magasság [m] hegycsúcs 
Marokkó 4165  

  Kinabalu 
  Demávend 
 1991 Estrêla 

2. Dolgozz az atlasz jegyzékével, sorold be az alábbi földrajzi objektumokat: 

Žarosice, Žitava, Žiar, Žešov, Ždiar 

a) hegység: ............................................................................................................................................. 

b) folyó: .................................................................................................................................................... 

c) település (város vagy falu)): ...................................................................................................................... 

3. Szlovákia általános térképe alapján a következı városokhoz párosítsd a közelükben fekvı nagy 
víztározót: 

a) Michalovce - ................................................  c) Gelnica -  ..................................................... 

b) Piešťany - .................................................... 

4. Egészítsd ki a táblázatot azokkal az államokkal, amelyekben az adott koordinátájú helyek 
elhelyezkednek:  

 
f) A fenti államok közül melyik nem érinti az egyik térítıt sem? ..................................................... 

5. A következı ásványkincseket osztályozd aszerint, hogy lelıhelyük Nyugat-Ausztrália vagy Queensland:
  arany, ezüst, mangán, urán, réz 

a) Nyugat-Ausztrália: ........................................................................................................................... 

b) Queensland: .................................................................................................................................... 

6. Az Iskolai világatlasz különbözı jeleket tartalmaz. Az alábbi, feketével jelölt térképjelek alá írd oda 
jelentésüket: 

 
  

 
a) ........................, b) .........................., c) ..........................., d) ........................., e) ........................... 

földrajzi koordináták állam 
a) 80. délkör a keleti féltekén és a 20. szélességi kör az északi féltekén  
b) 60. délkör a nyugati féltekén és a 23. szélességi kör a déli féltekén  
c) 20. délkör a keleti féltekén és a 20. szélességi kör a déli féltekén  
d) 60. délkör a keleti féltekén és a 40. szélességi kör az északi féltekén  
e) 100. délkör a nyugati féltekén és a 20. szélességi kör az északi féltekén  



7. Az alábbi vaktérkép az USA északnyugati részét ábrázolja. Az atlasz segítségével:   

 a) a vaktérképbe rajzolj nyilat, ami a Kaliforniai-tengeráramlás irányát jelöli, 

b) az egyes betőkhöz rendelj egy-egy nekik megfelelı szövetségi államot, 
c) a számokhoz rendelj megfelelı folyókat. 

 
 

A ...............................................................   B .............................................................  
C ..............................................................   D .............................................................  
1 ...............................................................   2 .............................................................. 

8. A tervrajz a turisták mozgását szemlélteti A pontból B pontba.  
a) 1 km pontossággal állapítsd meg a valóságban megtett útvonal hosszát A-ból B-be.  

A megtett távolság  .................... km. 

 
b) A visszafelé vezetı úton (B-bıl A-ba) melyik világtáj irányába gyalogoltak a turisták? 

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

c) A visszaúton a turisták 1,5 km-re a B ponttól megpihentek. Jelöld az ábrán a pihenıhelyet C 

betővel. 
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