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)
Monotematikus és elméleti rész - feladatok
Név:................................................................................................................................................................
Iskola és osztály: ...........................................................................................................................................
Elért pontszám: ..............................
1. *Az alábbi mondatokban karikázd be az I betőt, ha igaz, illetve a H betőt, ha hamis az állítás.
a) Az emberfajták keletkezését a természeti viszonyok idézték elı.
I/H
b) A fehér emberfajta Európában, Észak-Afrikában, Nyugat- és Délnyugat-Ázsiában,
Ausztráliában és Amerikában van túlsúlyban.
I/H
c) A világon a legtöbb ember angolul beszél.
I/H
d) A Földön több nı él, mint férfi, mert több lány születik.
I/H
2. *Az alábbi szavakból a táblázat soraiban alkoss helyes fogalomhármasokat. A következıkbıl válogathatsz:
Ausztrália, kereszténység, Niger, Kambodzsa, buddhizmus, iszlám
állam

fı emberfajta
mongoloid
europid
negroid

fı vallás

3. Az UNESCO kulturális örökségében Szlovákia több lokalitása is szerepel. Nevezz meg közülük kettıt:
.....................................................,
..................................................
4. Pótold a hiányzó szavakat a mondatokban.
a) Az éjszaka és a nappal az egész Földön csupán kétszer egyforma hosszúságú. Ez a két nap a(z)
................................................................................... és a(z) ............................................................ napja .
b) A déli

féltekén

a leghosszabb

a nappal

és

legrövidebb

az

éjszaka

a

............................................................................ napján, melynek dátuma ...................................... .
c) Az északi féltekén a Nap a legmagasabban delel a...........................................................................................
napján.
5. Alkoss helyes párokat.
A. Nagy-Antillák
B. Kis-Antillák
C. Melanézia
D. Polinézia
E. Mikronézia

1. Új-Guinea
2. kis szigetek a Csendes-óceán ÉNY-i részén
3. Hawaii-szigetek
4. kis szigetek az Atlanti-óceán NY-i részén
5. Haiti

A helyes párok: A ......., B ......., C ......., D ......., E .......
6. Rakd sorba az elsı oszlop kifejezéseinek megkevert betőit úgy, hogy helyes földrajzi fogalmak keletkezzenek.
A harmadik oszlopban tüntesd fel, hogy az egyes objektumok hol találhatók.
helyes megnevezés
laStineHen
gDinarl
maJacai

földrajzi
objektum
tőzhányó
folyó
sziget

elhelyezkedés
állam:
kontinens:
szigetcsoport:

7. Dolgozz az alábbi térképpel:
a) A térkép mellett jelöld az éghajlati övezeteket.
b) A térképen szaggatott vonallal jelöld és nevezd meg a térítıket.
c) Nyilakkal jelöld a nyugati szelek áramlásának irányát az északi féltekén.

8. Töltsd ki a keresztrejtvényt, és határozd meg a megfejtést: (Szlovákul!)
7. Innen tör elı a láva.
1. Az Ausztráliától északra és keletre elterülı
8. Nagy tektonikai törésvonal az USA-ban
szigetek közös megnevezése.
(Kaliforniában).
2. Az idıjárással foglalkozó tudományág.
9. Hideg terület az északi sarkkörtıl északra.
3. A Föld legkisebb kontinense.
10. Észak-amerikai sztyepp.
4. Idıszakos folyó megnevezése Ausztráliában.
11. A légkör hosszantartó állapota.
5. Ausztrália fıvárosa.
6. Észak-Amerika déli részének legnagyobb öble. 12. Az 5. században érték el hajóval Amerikát.
1.
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12.
Megfejtés: .......................................................................... .
Melyik szigetrıl van szó? .................................................... .
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