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

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

 
Név: ....................................................................................................................... 

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

 
1. A következı földrajzi területekhez rendeld azt az államot, amelyben az adott fokok találhatók:  

Zöld-fok:    ......................................  Navarin-fok:  ......................................  

Almina-fok:    ...................................... Steep Point (szlovákul Príkry mys): …..................  

Farvel-fok:      ...................................... 

 Válaszolj az alábbi kérdésekre: 

a) Melyik fok található a legközelebb a dátumválasztó vonalhoz? ...................................... 

b) Melyik fokon vetnek a tárgyak december 22-én délben a legkisebb árnyékot? ................................... 

c) Melyik két fokon élnek túlsúlyban a mongoloid fajtához tartozó emberek? ..................................... és  
..................................... 

d) A fentiek közül melyik két fok helyezkedik el egymástól a legtávolabbra? .................................... és 
................................... 

2. Marco szerette volna megismerni Új-Zélandot. Tasmániából repülıvel Dunedin városába repült, majd a 
szárazföldön folytatta útját. Addig a városig utazott, ami a leszállási hely és a fıváros között félúton 
található. Itt vitorlást kölcsönzött, és a part mentén hajózva eljutott Aucklandba. Ott kompra szállt, és 
visszatért az ausztráliai Sydneybe. Marco az útja során naplót vezetett. A lenti dátumokat párosítsd a 
következı naplórészletekkel:  

A-részlet: szieszta a tó partján és Új-Zéland legmagasabb hegységének behavazott csúcsai 
B-részlet: megérkeztünk a kikötıbe, és az utazóra emlékeztünk, akirıl a kikötıt elnevezték 
C-részlet: a gyönyörő Sutherland vízesés 
D-részlet: elhagytuk a fıvárost a távolban már látszik a Farewel-fok  
E-részlet: a helyi halászoktól friss langusztát vettünk, és készülünk az elsı hajóutunkra  
F-részlet: napfelkelte Új-Zéland legmagasabb vulkánja felett 
G-részlet: pezsgı élet az ország legnagyobb városában 

 Dátumok:  a) 2013. március 13.:  ......... -részlet 

   b) 2013. március 21.: ......... -részlet 

   c) 2013. március 25.: ......... -részlet 

   d) 2013. március 28.: ......... -részlet 

   e) 2013. március 30.: ......... -részlet 

   f) 2013. április 1.: ......... -részlet 

   g) 2013. április 5.: ......... -részlet 

 Válaszolj a következı kérdésekre: 

h) Melyik városban kölcsönzött Marco vitorlást? ............................................ 
i) Melyik vulkánt említi Marco a naplójában? ................................... 
j) Új-Zéland legmagasabb csúcsa magasabb, mint Európa legmagasabb csúcsa? igen / nem (karikázd 

be!) 
k) Az Északi-sziget melyik partja mentén hajózott Marco a vitorlással?  

keleti / nyugati (karikázd be!) 
l) Melyik állat Új-Zéland jelképe?  kenguru / juh / ló (karikázd be!) 
m) Mennyi ideig tartana Marco útja Aucklandból Sydneybe vitorlással, ha az átlagos sebessége 8 

tengeri csomó lenne (1 tengeri csomó = 1,852 km/h), és naponta 10 órát hajózna?   
Az út hossza megközelítıleg:    9 13  16 20   nap (a helyes választ karikázd be!) 
Számítások (nem jár értük pont):  



3. Tekintsd meg figyelmesen az alábbi topográfiai térképrészletet, majd válaszolj a kérdésekre: 

É 
 

    a) A felsoroltak közül melyik felel meg a 
V-vel jelölt pont tengerszint feletti 
magasságának? (karikázd be!) 

        860     870     880     890 

 

    b) A 894-es magassági pont felıl melyik 
irányban legenyhébb a lejtı szöge? (karikázd 
be!) 

            északi / keleti / déli / nyugati 

  

     c)  A V-vel jelölt domb déli oldalán 
milyen típusú erdı található? 

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

 

     d) A térképen keress nyerget, karikázd be, 
és jelöld S betővel. 

 

4. Paula mozgáskorlátozott, ám így is nagyon szívesen sportol. Szülei úgy döntöttek, elviszik ıt Szocsiba, a 
téli paraolimpiára. Mielıtt kiutaztak volna, Paula megtudott néhány információt a rendezvény 
helyszínérıl. Mit tudott meg Paula? Egészítsd ki helyesen a következı mondatokat: 

Szocsi turistaközpont a Fekete-tenger partján, a(z) ..........................................-hegység lábánál. A város 

központjának földrajzi koordinátái: ......˚ 35´ északi szélesség és ......˚ 43´ ......................................-i 

hosszúság. A ............................................... éghajlati övezetben fekszik, januári középhımérséklete 0˚C 

és 10˚C közötti / 0˚C és −10˚C közötti / −10˚C és −20˚C közötti (a helyes választ karikázd be!).  

 A paraolimpiára a kassai (Košice) repülıtérrıl indultak, útközben egyszer, Kijevben leszálltak. Válaszolj 
a további kérdésekre! A válaszok során használd Kelet-Európa térképét! 

a) Milyen irányszögek (azimutok) mentén haladt a gép Kassáról (Košice) Szocsiba, ha feltételezzük, 

hogy egyenes vonalak mentén repült? .............˚   - .............˚ (az északi irányt a hosszúsági körök jelzik)  

b) Hány kilométert repült a gép a kiindulástól a célig? ...................... km 

c) Szocsiba érkezve Paula átállította óráját. Mennyivel, és milyen irányban? 

 ....... órával elıre / hátra (a helyes választ karikázd be!). 

Paula a szüleivel részt vett a záróünnepségen is, ahol átadták a képzeletbeli stafétát a dél-koreai 
Pjongcsang (Pjongčang) városának, a következı paraolimpia rendezıjének. Az esemény 2014 március 
16-án, vasárnap, közép-európai idı szerint 18:45-kor történt. Mennyi idı és milyen nap volt ekkor a 
következı téli paraolimpia helyszínén? 

idı: ................... óra , nap: .................................... 
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