
Geografická olympiáda pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
41. ročník, školský rok 2012/2013 

Obvodné kolo 
Písomný test pre kategóriu I – ZŠ (5. ročník) 

Gyakorlati rész - feladatok 

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

 
1. A cár három fiának menyasszonyt kellett választania. Mindhárman kilıttek egy nyílvesszıt, és az 

a lány, aki azt elkapta, a nyilat kilövı cárfiú menyasszonyává vált. Az alábbi vázlat a nyilak irányát 
szemlélteti. Írd a pontozott vonalra, hogy az adott nyílvesszı melyik világtáj felé repül. 

 
A három cárfiú megtalálta menyasszonyát, és ugyanazon az útvonalon hazatért. Milyen világtáj 
irányában tértek haza a fiúk? 
 
a) Elsı cárfiú – ............   b) Második cárfiú – ...........  c) Harmadik cárfiú –  ............. 

 
2. Állapítsd meg, mely földrajzi objektumok találhatók az alábbi koordinátákkal meghatározott helyeken: 

a) 30. szélességi kör az északi féltekén, 90. délkör a nyugati féltekén - város ............................................ 

b) 0. szélességi kör, 100. délkör a keleti féltekén - sziget .......................................................... 

c) 40. szélességi kör az északi féltekén, 90. délkör a keleti féltekén - tó ...................................................... 

d) 20. szélességi kör az északi féltekén, 20. délkör a keleti féltekén - állam ................................................  
 

3. A következı kijelentésekben karikázd be a szürkével jelölt kifejezések közül a helyeset: 

a) A Kercsi-szoros (Kerčský prieliv) a Fekete-tengert és az Azovi-tengert – a Fekete-tengert és 

a Márvány-tengert  választja el egymástól. 

b) Dél-Amerika keleti partvidékét a Benguela áramlás – Brazil áramlás mossa. 

c) A Ráktérítı áthalad a Szahara –Kalahári sivatagon. 

4. Az idızónákat ábrázoló térkép alapján állapítsd meg, mennyi az idı az alábbi városokban, ha 
Pozsonyban (Bratislava) reggel 9:00 óra van. Zárójelben segítségképpen megadtuk, hogy az adott város 
melyik világrészen található. 
a) Moszkva (Európa):  ...................... óra    c) Peking (Ázsia):  ............................... óra 

b) Párizs (Európa): ........................ óra    d) Brasília (Amerika):  .......................... óra  

5. Az atlasz segítségé határozd meg a következı „leg”-eket: 
a) Dél-Amerika legnagyobb szigete:    ........................................................................... 

b) a világ legnagyobb szigete:    ........................................................................... 

c) Afrika legmagasabb hegysége:     ........................................................................... 



6. Az iskolai világatlasz alapján határozd meg a számmal jelölt földrajzi objektumokat. 

 
 

1 kontinens ....................................................  5 sziget ............................................................... 

2 öböl ..........................................................   6 óceáni áramlás .................................................. 

3 óceán ........................................................      7 félsziget .......................................................... 

4 tenger (egyúttal a világ legnagyobb tava) .................................................................. 

7. Keresd meg az iskolai világatlaszban, és nevezd meg a következıket: 

a) Afrikát Ázsiától elválasztó tenger ............................................. 

b) Európát Afrikától elválasztó szoros ....................................... 

c) óceán Európa és Amerika között ......................................... 

d) Afrikát és Ázsiát összekötı földszoros ............................................... 

e) Észak-Amerikát Dél-Amerikától elválasztó csatorna .................................................... 
 

8. Az iskolai atlasz nyelveket szemléltetı térképén keresd meg és írd le azt a nyelvet, amelyet a következı 

államokban hivatalosan beszélnek: 

a) Brazíliában: ................................................... c) Egyiptomban: ............................................  

b) Ausztráliában: ................................................. f) Csádban: ................................................ 

9. Az anya gyermekével a parkban sétált. Útvonalukat az alábbi rajz szemlélteti. A grafikus mérce 
segítségével mérd meg az A, B, C és D útszakaszok hosszát. Az értékeket számítsd át egész méterekre. 
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