
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) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

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

1. *A többirányú rejtvényben öt világváros neve szerepel. Miután kihúztad ıket, a megmaradt 12 betőt 
helyes sorrendbe rakva megkapod a megfejtést, ami egy ismert dél-amerikai város neve.  

A többirányú rejtvényben található városok (írd ki ıket): 

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

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

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

 

Megfejtés: ........................................................ 

 

A megfejtésben található város saját államában a második legnagyobbnak számít. 

a) Melyik államról van szó? .......................................... . 

b) Melyik a fenti állam legnagyobb városa? .......................................... . 

Most válaszolj a többirányú rejtvényben található városokkal kapcsolatos kérdésekre: 

c) Az öt város közül melyikben élnek a legtöbben? .......................................... 

d) Napjainkban melyik nem tartozik még a megavárosok közé? .......................................... 

e) Melyik várost veszélyezteti a tengervíz emelkedése és az ezzel együtt járó parti erózió? 

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

2. *A négyzetekbe írd be a <, > vagy = jeleket úgy, hogy helyes összehasonlításokat kapj: 

a) népesség Mexikóváros    Moszkva   
     b) vidéki lakosság aránya Ázsia   Dél-Amerika 
     c) városi lakosság aránya Európa  Ausztrália 

3. *Az alábbi sorokban karikázd be a 2 helyes választ:  

a) Melyik két objektum nem jellemzi a vidéki településeket? 
földmőves szövetkezet      egyetem       templom   kormányhivatal 

b) Szlovákia szórványtelepülései közé tartoznak (szlovák megnevezések!): 
majere          táboriská   kopanice  lazy 

c) Melyik lakóhelytípusok jellemzik Észak-Európát? 
faházak (gerendákból)       szalmakunyhók      sátrak  iglu 

 

4. A következı mondatokat egészítsd ki helyes kifejezésekkel:  

a) A dél-amerikai sztyeppek megnevezése ............................... . 

b) A kanadai tőlevelő erdık megnevezése ................................ . 

c) Dél-Amerikában, a 40. szélességi körtıl délre található terület megnevezése ............................ . 
d) A 19. században a Galápagos-szigeteken végzett tudományos kutatásokat az ismert tudós, (add meg 

a teljes nevét) ......................................... . 

e) Amerikában a legtöbb ember ................................. nyelven beszél. 

P O R I T L 

Á V K SZ O M 

R I O N K E 

I N D A I D 

ZS O E J Ó R 

N S O G A L 



5. Földrajz órán a tanító néni versenyt szervezett a tanulóknak. Patrik, Denisza és Marci azt a feladatot 
kapta, hogy hozzanak képet arról a helyrıl, ahol nyáron kirándultak, illetve mondjanak érdekes 
információkat a kirándulás helyszínérıl. A többieknek az volt az elsı feladatuk, hogy a megadott 
információk alapján kitalálják, melyik országról van szó, majd az adott országot párosítani kellett a 
képek egyikével. Te is képes vagy erre? A keretben található információk alá írd be a megfelelı államot, 
majd annak a képnek a sorszámát, amely az adott országot jellemzi. Vigyázat! A fényképek közé 
valahogy olyan kép is keveredett, amely egyik államhoz sem tartozik. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ......................................, kép: .... ...................................., kép: ....         ....................................., kép: .... 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hányas számú képet nem soroltad be? ...... (nem jár érte pont) 

a) Melyik államból származik a besorolatlan kép? ............................................ . 

b) Melyik hegységet láthatta a kiránduláson Patrik? .................................................... 

c) Melyik a legmagasabb csúcs abban az országban, ahol Denisza járt? ................................................... 

d) Melyik városban töltötte napjait Marci? .................................................... 

Deniszának megtetszett a tüzes 
tangó, ezért a szülei elvitték 
oda, ahol szinte mindenütt, még 
az utcákon és a városokban is 
ezt a táncot ropják. Az 
országban számos természeti 
látványosság is található, 
többek között a déli félteke 
legmagasabb pontja, vagy az 
egyik legdélebbre 
elhelyezkedı, állandó jelleggel 
lakott hely a Földön. 

 

Marci elárulta, hogy az egyik 
volt brit gyarmaton kirándult 
a világ legnagyobb 
félszigetén, amely 
napjainkban a kıolajkivitelen 
kívül leginkább az 
idegenforgalomból él. A 
szüleivel abban a városban 
lakott, amely számos „leg”-
gel büszkélkedhet – pl.: itt 
található a Föld legmagasabb 
építménye vagy a világ 
legnagyobb luxust biztosító 
szállodája is. 

Patrik azt mondta, hogy 
abban az államban, ahol ı 
járt, ugyanazon a napon 
fürödhet a tengerben, 
kirándulhat a sivatagba, vagy 
meglátogathatja a berberek 
lakóhelyeit egy ismert 
hegységben, esetleg híres 
történelmi emlékeket vagy az 
UNESCO által elismert 
kulturális emlékek 
valamelyikét is megnézheti. 
Az ország partjait egy tenger 
és egy óceán is mossa. 

  

  



e) Mi a neve a 4-es képen látható vízesésnek? Segítségül eláruljuk, hogy ez a Föld legnagyobb 
vízesésrendszere, és két ország határán található. A vízesés neve: ................................................... . 

f) Melyik tanuló láthatta kirándulása során a helyi uralkodót vagy királyt? ............................... 

 
6. Állapítsd meg, hogy a kijelentés igaz (I ) vagy hamis (H): 

a) A nyári monszun lehőlést és csapadékot hoz magával.     ..........  

b) A téli napforduló napján Szlovákiában a Nap kelet felıl, 

néhány fokkal északra eltolódva kel fel.      .......... 

c) A déli féltekén a passzátok délnyugati irányból az egyenlítı felé fújnak.  .......... 

d) Amikor a Hold a Nap és a Föld között van, újholdról beszélünk.   .......... 

e) Az egyenlítıtıl a sarkok felé hideg tengeri szelek fújnak.   .......... 
 

7. Az alábbi sorokban alkoss logikus fogalomhármasokat. A következı kifejezések mindegyikét egyszer 
használhatod fel: 

Addis Abeba, Núbia, Tanzánia, Szudán, Habes, Dar es-Salaam 

A. ..........................................  -                  Zanzibár                - ............................................ 

B. ..........................................  - .............................................  -                 Chartum  

C.             Etiópia                  - .............................................  - ............................................ 

Válaszolj az alábbi kérdésekre: 

a) A fenti államok közül melyiknek nincs tengerpartja? ............................................ 

b) A fenti államok közül melyikben található a Tana-tó? ............................................ . 

c) A fenti városok közül melyik nem fıváros? ............................................ 

8. A következı szlovák szókapcsolatokban három sivatag nevét rejtettük el (szlovákul!) A megnevezéseket 
megkapod, ha a szókapcsolatokból kihúzol néhány betőt. Segítségképpen zárójelben megadtuk, hogy az 
egyes szólásokban hány betőnek kell megmaradnia. 
a) N A F U K O V A C I A   B Ú D A  (5)   ..............................................   

b) G A B O V I   B R A T I A  (4)    .............................................. 

c) P E N I A Z E   M U S I A   Z A R Á B A Ť! (5) .............................................. 

d) A fentiek közül melyik sivatag található az egyenlítıhöz a legközelebb? ............................................. 
e) Melyik sivatag terül el félszigeten? ........................................................ 

9. Minden sorban húzd át azt a kifejezést, amely nem illik a többi közé. Segítségedre lehet a zárójelben 
található jellemzés. 
a) Szaturnusz, Neptunusz, Merkúr, Uránusz (nagyobb, mint a Föld) 
b) andezit, mészkı, bazalt, gránit (vulkán) 
c) egészségügy, halászat, oktatásügy, étkezés (szolgáltatások) 
d) Ceylon, Kjúsú, Kamcsatka, Jáva (Tüzes kör) 
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