
Okresné 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) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

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

1. *Az alábbi államok neve mellé írd be legnagyobb városukat. Közülük mindössze egy város az adott állam 
fıvárosa. 

a) Pakisztán - .............................................  d) Dél- Korea - ..................................................... 

b) Egyiptom - ...............................................  e) USA - ................................................................. 

c) Brazília - ...............................................  f) Kína - .................................................................. 

2. *Állítsd sorrendbe az államokat a városi lakosság aránya alapján. A hiányzó sorokba az alábbi országok 
közül választhatsz:  

Szlovákia, Afganisztán, Németország, Monaco 

1. .................................................... (100%) 

2. Ausztrál Államszövetség (89%) 

3. ..................................................... (74%) 

4. ...................................................... (55%) 

5. Ghána (52%) 

6. ....................................................... (23%) 

3. Megtörténtek 2013-ban a következı események? Jelöld a táblázatban X-szel az IGEN vagy NEM 
lehetıségeket. 

 IGEN NEM  

a)   A Közel-Keleten fegyveres konfliktus tört ki Szíria és Izrael között. 

b)   A Haiyan tájfun elérte a Fülöp-szigeteket és hatalmas károkat okozott.  

c)   Horvátország az EU 28. tagállamává vált. 

d)   Szlovákiában újabb nemzeti park létesült – a Fehér-Kárpátok (Biele Karpaty). 

e)   Szlovákia magyar nemzetiségő lakossága meghaladta az 500 ezret. 

 

4. Az alábbi vaktérkép Dél-Szlovákia egy részét ábrázolja. Nézd meg figyelmesen, majd karikázd be a 
helyes választ, vagy pótold a hiányzó adatokat: 

 



 

a) az A-betővel jelölt hegység neve :  Javorina Javorie  Poľana 

b) a B-betővel jelölt folyó neve:   ................................................................... 

c) a C-betővel jelölt város neve:   Detva Poltár  Banská Štiavnica 

d) a D-betővel jelölt szélesség száma:  ................. ° é. sz. 

e) a E-betővel jelölt hosszúság száma:  16 k. h.  19 k. h.  25 k. h. 

 

 

 
5. Minden sorban húzd ki azt a kifejezést, amelyik nem illik a többi közé. Az objektumok közös 

tulajdonságát a zárójelben található kifejezés adja meg.  
a) Brezno, Levice, Zvolen, Žarnovica, Sliač (Hron [Garam]) 
b) Nógrád, Ung, Esztergom, Gyır, Szoták (történelmi vármegye) 
c) Zuberec, Martin, Pribylina, Brhlovce, Bardejovské Kúpele (skanzen) 
d) Poloniny, Poľana, Slanské vrchy, Kremnické vrchy, Vihorlatské vrchy (vulkanikus eredet) 
e) Turiec, Dudváh, Orava, Nitra, Kysuca (Váh [Vág]) 

6. Képzeld el, hogy lefelé csónakázol a Vág folyón. Pótold sorrendben a hiányzó városokat, amelyeken utad 
során keresztülhaladsz. Az alábbi városok közül választhatsz:  

Hlohovec, Považská Bystrica, Šaľa, Trenčín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

....................................................................... – ................................................................... – Vrútky –  

– Žilina – .......................................................................... – ............................................................... –  

– Piešťany –.................................................................... –......................................................... – Komárno 

7. A rébusz szótagjait rendezve négy szlovákiai földrajzi objektumot kapsz. Az egyes sorokba írd be a 
helyes kiffejezéseket.  

  CA    a) hegység: .................................................................. 
 JA NO JEC   b) barlang: .................................................................... 

NA SIT  NÍ DO  c) folyó: ...................................................................... 
 MI VOR DU   d) csúcs: .................................................................... 
  KY     

A rébusz kifejezéseivel összefüggı mondatokban karikázd be a helyes választ: 
e) Melyik objektum nem fekszik vagy halad át az államhatáron? 

barlang   folyó   hegység  csúcs 
f) Megközelítıleg milyen magas a rébuszban szereplı csúcs? 

2500 m t. sz. f.  2000 m t. sz. f..  1500 m t. sz. f.  1000 m t. sz. f. 
g) Melyik nagy folyó vízgyőjtı területéhez tartozik a rébuszban szereplı folyó? 

Visztula  Tisza   Odera   Elba (Labe) 
h) Az alábbi barlangok közül melyik található legközelebb a rébuszban szereplı barlanghoz? 

Gombaszögi   Izbica   Driny  Ochtinai aragonitbarlang 
i) Az alábbi folyók közül melyik ered a rébuszban található hegységben? 

Biela Orava  Kysuca   Rajčianka  Bebrava  
j) Ha a rébusz barlangját képzeletben összekötjük a rébusz hegységének legmagasabb csúcsával, 

melyik objektumot nem érinti az így kapott szakasz? 
Veľká Fatra  Horehronské podolie  a Vág folyó  Žiarska kotlina  



 

8. Alkoss helyes fogalomhármasokat: 
I. Gerulata    1. Nitra    A. Malé Karpaty (Kis-Kárpátok) 
II. M. R. Štefánik emlékmő  2. Rusovce   B. Tribeč  
III. Zobor    3. Brezová pod Bradlom C. Bratislava (Pozsony) 

A helyes fogalomhármasok: I. - ........ - .........,  II. - ......... - ..........  III. - .......... - ......... 

9. Az alábbi szlovák nyelvő szöveg egy szlovákiai város, folyó és egy népi építészetérıl híres lokalitás 
nevét rejti. Melyek ezek? 

Včera k nám prišla teta. Priniesla nám malé mačiatka.  
Pod bielou prikrývkou v koši celý čas ticho priadli. 

.............................................., ...............................................,  .......................................... 
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