
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
42. ročník, školský rok 2013/2014 

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

 

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

1. Az ábra a B helyiségben kifüggesztett evakuációs tervet szemlélteti. A nyilakkal jelzett vastag vonal azt 
az útvonalat mutatja, amelyen tőz esetében el kell hagyni az épületet.  

 

a) Az ábra melletti körbe rajzold be nyíllal az északi irányt, ha tudod, hogy az evakuálási útvonal B 
helyiségbıl induló elsı szakasza 45°-os irányszög (azimut) mentén halad. 

b) Milyen irányszög (azimut) mentén haladnak a B helyiségbıl kiinduló evakuálási útvonal egyes 
szakaszai?  45° - .........° - .........° - ..........° - .........° - .........° 

c) Milyen hosszú az evakuálási útvonal, ha az ábra méretaránya 1:450? ................ m 
d) Mekkora területet semmisítene meg az A helyiségre kiterjedı tőz? Karikázd be a helyes választ! 

 17 m2   37,8  m2  65,5 m2  76,5 m2  89,3 m2   
e) Melyik helyiségbıl nyílik az ajtó északnyugati irányban? Karikázd be a helyes választ! D   F   I   J   
f) Melyik világtáj irányába nyílik az ajtó a H helyiségbıl:  

a G helyiség felé? ........... .  az I  helyiség felé? .......... .      a folyosó felé? ............. . 

2. Horák néni Banská Bystricán lakik, és négy unokája van. Mindegyikük a világ más-más táján él: Gyuri 
Bostonban, Kamil Kuala Lumpurban,Marci Hobartban, Sámuel pedig Buenos Airesben. A fiúk minden 
évben telefonon felköszöntik nagymamájukat születésnapja alkalmából, ami április 1-jén van. Ebben az 
évben Gyuri bostoni idı szerint 8:00-kor, Kamil Kuala Lumpur-i idı szerint 16:00-kor, Marci tasmán idı 
szerint 17:00-kor, Sámuel pedig argentin idı szerint pontosan délben hívta a nagymamát  

a) Melyik fiú gratulációját fogadhatta a nagymama elsıként?   ................................................. 

b) Melyik két fiúval beszélt a nagymama délután?  ........................ és ............................ 

c) Mennyi idı telt el Kamil és Marci gratulációja között?  .................................................. 

d) Melyik két fiú hívása volt idıben a legtávolabb egymástól? ................................ és ............................... 

3. Az atlaszban Afrika politikai és ipari térképén keresd meg a következı helyeket, és sorold be ıket a 
megfelelı sorokba. Mindegyik hely csak egyszer írható be valamelyik sorba. 

Berbera, Las Palmas, Douala, Kitwe, Vádí Halfa 

a) A Nap soha nem delel a zeniten:     ........................................................ 

b) Az idızóna megegyezik a mi idızónánkkal:    ......................................................... 

c) A Nap elıbb nyugszik, mint Asmerben:    ......................................................... 



d) A közelben kobaltbányászat folyik:     ......................................................... 

e) Kevesebb mint 1000 km-re fekszik Kairótól:    ........................................................ 

Válaszolj a kérdésekre: 

f) Melyik két hely van egymáshoz a legközelebbi távolságra? ................................. és ............................ 

g) Melyik helyen fúj legtöbbször délkeleti szél?   ................................................... 

h) Két hely közelében van két afrikai nagy folyó forrása? Melyik ez a két folyó?  

............................................. és ............................................... 

i) Az egyik város címerében két kutya látható. Melyik ez a város? .................................................. 

Segítségül annyit elárulunk, hogy a város azon a területen fekszik, amelyiknek a neve a latin Canis 

(kutya) szóból származik.  

j) Melyik hely fekszik ugyanazon a délkörön, mint Hamburg? .............................................. 

4. Pali Érsekújvárban (Nové Zámky) él. Szabadidejét modellezéssel tölti. Kis rakétákat gyárt, amelyeket 
aztán az apjával együtt kilınek. Legutoljára akkor lıttek fel rakétát, amikor meglátogatták a nagymamát, 
aki az érsekújvári (Nové Zámky) járásbeli Jasová község központjában lakik. Az atlasz segítségével 
állapítsd meg: 

a) Hány kilométert utaztak a nagymamához? (Karikázd be!) 

 kevesebb mint 9 km   megközelítıleg 17 km  több mint 25 km  

b) Amikor a rakétát kilıtték, délkeleti szél fújt. Melyik község irányába fújta el a szél a rakétát, amikor 
az, egy rászerelt ejtıernyıvel visszatért a földre? (Karikázd be!) 

 Dubník  Veľké Ludince  Vinohrady  Kolta  Semerovo 

c) Pali szereti nézni a vonatokat. Mennyi az a legkisebb távolság, amit Palinak meg kell tennie a 

nagymama házától, hogy a vasúthoz érkezzen?  ................. km 

5. Pótold a hiányzó adatokat a következı cikkben, ami a legutóbbi téli olimpiáról szól. 

A sportvilág nemrégiben a téli olimpia helyszínére, Szocsira összpontosította figyelmét. A város a 

Fekete-tenger partján fekszik, középpontjának földrajzi koordinátái: .......° 35´ északi szélesség és ......° 

43´...........................-i hosszúság. A város a(z) ...................................................-i kerületben található. 

Nem messze terül el a(z) .................................................... nemzeti park. A legközelebbi olimpia két év 

múlva kerül megrendezésre Rio de Janeiróban, amelynek földrajzi koordinátái ..........° 54´ déli szélesség 

és ...............° 11´ .................................-i hosszúság. 
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