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

Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

Név: ....................................................................................................................... 
Iskola é osztály: ............................................................................................................................... 
Elért pontszám: .............................. 

1. * Egészítsd ki a mondatokat, és a fennmaradó betőket összeolvasva fejtsd meg a többirányú rejtvényt 
(szlovákul!):  

 

O S A D A K 

T Z T S R I 

S Í R A D G 

E Í A U N L 

M L L A B U 

D E D I N A 

 
e) Az eszkimók hagyományos lakóháza. ______________________________ 

f) Hagyományos, fából készült lakóház Észak-Európában. ______________________________ 

g) A sivatagi nomád törzsek hagyományos lakóhelye. ______________________________ 

h) Nagyváros Olaszországban (fıváros). ______________________________ 

Megfejtés: __   __   __   __   __ 

2. * Az alábbi szócsoportokban húzd ki azt a kifejezést, amelyik nem illik a többi közé: 
 

a) Chicago, Tokió, Nitra, Sydney 
b) felhıkarcolók, gyárak, bankok, majorok 
c) San Francisco, Boston, New York, Washington 
d) tanyák, vadászházak, majorok, szórványok 
e) mezıgazdaság, ipar, templom, családi házak 

3. * Egészítsd ki a mondatokat a megfelelı hiányzó kifejezésekkel, illetve a vastagon szedett kifejezések közül 
húzd ki azt, amelyik helytelen mondatot eredményez: 

Mintegy 60 évvel ezelıtt a világon csupán két megaváros létezett: ______________________ és 

______________________ . Napjainkban huszonhárom / harminc van belılük, számuk 2025-re feltehetıleg 

37-re nı. A 20. század elején ______________________ a lakosság számában megelızte Londont, ezzel az 

akkori világ legnagyobb városává vált. A 20. század 60-70-es éveiben kialakult Dél-Amerika elsı megavárosa:  

______________________ . Napjainkban Kínában két / négy megaváros található. Számuk 2025-re 

megháromszorozódhat.  

4. Az alábbi mondatok mellett karikázd be az I -betőt, ha az állítás igaz, ill. a H-betőt, ha az állítás hamis: 

a) Ausztrália lakossága több mint 20 millió.     I / H  
b) A bankszia egy ausztrál endemit megnevezése.     I / H  
c) Az opuncia nevő kaktusz része Ausztrália eredeti növényzetének.  I / H   
d) Ausztrália ıslakosai a maorik.       I / H  
e) Az Arktisz az Északi-sarkot körülvevı világrész.    I / H  

a) A legkisebb településtípus.  ______________________________ 

b) Településtípus, ahol általában több ezer lakos él, bevásárlóközponttal, 

kórházzal, mozival stb. rendelkezik. _________________________ 

c) Vidéki településtípus, és általában néhány száz lakossal rendelkezik. 

_______________________ 

d) Afrikai településalakzat, ahol a házak kör alakban helyezkednek el, a 

haszonállatok éjjel a település közepén tartózkodnak. _______________ 

 



5. Töltsd ki a keresztrejtvényt, határozd meg a megfejtést, és egészítsd ki a mondatot (szlovákul!): 

   1.                   
   2.                    

   3.                

     4.                 

5.                      

 6.                     

  7.                    

1. A világ legbıvizőbb folyója. 
2. Barátságtalan terület Amerikában, a déli féltekén a 40. szélességi körtıl délre terül el. Magas csúcsok, 

gleccsertavak és kies fennsíkok jellemzik. 
3. Az USA jelenlegi elnökének vezetékneve. 
4. Ezen a folyón épült a Hoover-gát. 
5. Peru és Bolívia határán található tó. 
6. A Csendes- és az Atlanti-óceánt összekötı csatorna. 
7. Ezen a szigetcsoporton folytatott tudományos kutatásokat a 19. században Charles Darwin.  

Megfejtés: _______________  .  

Ez egy ______________, ami a(z) _______________________ kontinensen terül el. 

6. Egészítsd ki helyesen az alábbi mondatokat: 

A 16. században a csillagász _______________________________ bebizonyította, hogy a Föld két alapvetı 

mozgást végez: _______________ - ______________-i irányban forog ____________________________ 

körül, és a Naprendszer bolygóival együtt kering a(z) ____________________ körül. 

7. Alkoss helyes fogalomhármasokat (város – állam – éghajlati öv). Válassz a következık közül: 

Brazília, mérsékelt, Peru, hideg, hegyvidéki és magashegységi, Kanada, Uruguay, szubtrópusi, USA, meleg 
nedves  

város állam éghajlati öv 
Chicago   
Inuvik   

Manaus   
Cuzco   

Montevideo   

8. Az alábbi bolygók közül karikázd be azt a kettıt, amelyek a Földhöz hasonlóan szilárd felszínnel rendelkeznek:  

Urán, Vénusz, Szaturnusz, Merkúr, Neptunusz 

9. Az alábbi jellemzések mellé írd be a megfelelı földrajzi megnevezéseket: 

a) a világ legmagasabb hegysége: ____________________  

b) Európa legmagasabb hegysége: ___________________ 

c) a világóceán legmélyebb pontja: ____________________________________ 

10. A vastagon szedett kifejezések közül húzd ki az egyiket úgy, hogy igaz állításokat kapj.  

Amerika lakossága több mint 920 millió. Legtöbben Észak-Amerika nyugati / keleti részén élnek. Ezzel 
ellentétben Észak-Amerika északi / déli részén csaknem lakatlan területek is megtalálhatók.  

Az USA-ban és Kanadában / Latin-Amerikában a lakosság száma gyorsabban növekszik. Amerika 
lakosságának nagy része vallásos. A világrész legelterjedtebb vallása a(z) iszlám / kereszténység.  

A legtöbb ember Amerikában spanyolul / angolul beszél.  
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