
Okresné 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 futárnak egy lakótelepen kell széthordania a küldeményeket. Az útvonalát az alábbi ábra szemlélteti.  

 

 

a) Mérd meg az ábra alapján a következı irányszögeket (azimutokat): 

Keleti híd – 1. cím: ..............° 

1. cím – 2. cím: ..............° 

2. cím – 3. cím: ................° 

3. cím – Déli híd: ................° 

b) Mekkora a folyópart és az 1. cím közötti legrövidebb távolság? ..................... m 

c) Hány métert tett meg a futár a lakótelep utcáin, amíg a 2. címtıl elért a Déli híd középpontjáig?  

..................... m 

d) Milyen irányszög alatt látható a Déli híd középpontja a Keleti híd középpontjáról? .................... ° 

2. Minden sorban húzd ki azt az egy kifejezést, amelyik nem illik a többi közé. Az objektumok közös 
tulajdonságát az egyes sorokban meghatározza a zárójelben található szó.  
a) Angola, Brazília, Kuba, Mozambik, Portugália (nyelv) 

b) Durango, Denver, Tepic, Colorado Springs, Monclova (helyi idı) 

c) Duluth, Fort Sevcsenko, Pogradec, Sebha, Örebro (tópart) 

d) Cobar, Lynn Lake, Ilo, Gela, Mednogorsk (ásványkincs) 

3. A következı táblázatot egészítsd ki helyesen az „igen” és a „nem” kifejezésekkel aszerint, hogy az elsı 
oszlopban található tulajdonság jellemzi-e az egyes országokat. A helyes döntésben segítségedre 
lehetnek az atlasz térképei.  



 

 Banglades Namíbia Japán 
monszun szelek    
hideg tengeráramlás    
2000 m-nél nagyobb tengerszint 
feletti magasság 

   

 

4. Képzeld el, hogy a szélrózsa középpontjában az USA Tennessee államában található Memphis városa 
fekszik. A megadott város alapján állapítsd meg, és az ábra mellett nyíllal tüntesd fel az északi irányt. 
Ezután az egyes világtájak és mellékvilágtájak melletti vonalakra írd a megfelelıt az alábbi USA-beli 
városok közül: 

Montgomery, Chattanooga, Kansas City, Oklahoma City, Cleveland, Houston, Madison 

 

5. Töltsd ki a keresztrejtvényt, és határozd meg a megfejtést. (Szlovákul!) A megfejtés egy sziget. A 
kitöltésnél segítségedre lehetnek Afrika térképei. Miután a feladatot megoldottad, egészítsd ki a rejtvény 
alatti, a megfejtésként kapott szigettel kapcsolatos mondatokat a beírt szavakkal. 

       Észak-Afrikában van a Kis- és Nagy-....... (Veľká a Malá ……)

       Medence Csádban. 

       Oázis a Líbiai-sivatagban. 

       Szigetcsoport a Mozambiki-szorosban. 

       Város a Nílus deltájában. 

       Ismert afrikai nemzeti parkot neveztek el róla.  

       Afrikai uránlelıhely. 

 Megfejtés: _ _ _ _ _ _ _  
a) A sziget földrajzilag az afrikai kontinenshez tartozik. Politikailag viszont ……………… állam része. 

b) Hányszor fordul elı a szigeten az év folyamán, hogy a tárgyak délben nem vetnek árnyékot?. ..…… 

c) A szigeten most éppen .................... órával van ....................... (több vagy kevesebb) idı, mint 
Szlovákiában.  
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