
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) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

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

1. *Az alábbi sorrend a világ legnépesebb városait jelöli. A pontozott vonalakra írd be a következı 
városokat úgy, hogy a sor a legnépesebb várossal kezdıdjön, majd nagyság szerint folytatódjon a 
legkevésbé népes városig: Tokió, Lagos, Mexikóváros. Ezután válaszolj a kérdésekre. 

1. ............................................. 

2. ............................................. 

3. Moszkva 

4. ............................................. 

a) A fenti városok közül melyikben a leggyorsabb a népesség növekedése? …….................................. 

b) Melyikükben találhatók nyomornegyedek, ún. favelák? ............................................ 

c) Melyik város került a megavárosok közé csupán a 21. században? ........................................ 
 

2. *Válaszolj a kérdésre.  

Bosnywash egy olyan terület az Egyesült Államokban, amely három nagyváros összeolvadásával 

keletkezett. Melyik ez a 3 nagyváros? 

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

Mi a földrajzi megnevezése az ilyen területnek? Karikázd be a helyes választ: szatellit város / 
várostömörülés. 

 

3. A következı sorok mindegyikében karikázd be azt a várost, amely a másikhoz képest nyugatabbra 
fekszik.  

a) Vancouver  Detroit 
b) Prága   Budapest 
c) Nairobi   Dakar 
d) Perth   Adelaide 

 

4. Töltsd ki a keresztrejtvényt, és határozd meg a megfejtést. (Szlovákul!)  

           - ókori város, ma Tunisz elıvárosa 
           - Madagaszkárra jellemzı állatfaj 

           - tó és állam Dél-Afrikában 

           - belsı Afrika egyik felfedezıje  

           - Afrika legbıvizőbb folyója 

           - a Földközi- és a Vörös-tengert összekötı csatorna  

           - majomkenyérfa 

           - vadállatok számára létesített rezervátum 

           - amerikai rabszolgák által alapított afrikai állam 



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

A megfejtés:  tó / vulkán / állam / hegység / város (a helyes választ karikázd be). 

5. Az alábbi államokhoz rendelj megfelelı kifejezéseket. A következık közül válogathatsz:  

gyémánt, Ráktérítı, trópusi esıerdı, újkori kalózkodás, Hafún-fok, kopt egyház  

a) Szomália: ....................................................................................................................................  

b) Egyiptom: .......................................................................................................................................... 

c) Kongói Demokratikus Köztársaság: ................................................................................................ 

 

6. Az üres négyzetekbe írd be a <, > vagy = jeleket: 

a) népesség Észak-Amerika   Dél-Amerika   
     b) népsőrőség Afrika    Ausztrália    
     c) muzulmánok aránya Afrika  Ázsia 

 
 

7. A tanulók egy ismert utazó fényképkiállításán vettek részt, aki nemrég tért haza Afrikából. A kiállítás 
részét képezte az „Ismered a fekete kontinenst?” elnevezéső vetélkedı is. A kiállítás látogatóinak a kis 
kártyákra írt fényképek címét kellett a megfelelı országhoz elhelyezni. 

Mennyire ismered Afrikát Te? Az alábbi államokhoz rendeld a megfelelı kártyaszámokat. Vigyázat! A 
fényképek közé egy oda nem illı kép is bekeveredett. 

A fényképek címeit tartalmazó kártyák: 
1. A sivatag hajója a homokdőnék között  
2. Hagyományos berber lakóhely 
3. Napfelkelte a Níluson 
4. Elefántok a monszunesıvel telített itatóknál 
5. Karnyújtásnyira Európától 

 6. Zajos utca Harare-ban 
 7. Táblahegy Fokváros felett 
 8. A dárfúri éhínség után 
 9. Casablanca szépségei 
10. Napnyugta a Kariba-tó felett. 

 

Zimbabwe  

Marokkó  

Szudán  

Melyik kártyát nem lehetett elhelyezni? Add meg a kártya számát: ....................  Tudod, melyik államban 

készülhetett ez a fénykép? Az állam neve:  ................................................................................... . 

 

8. Minden sorban karikázd be azt a két kifejezést, amelyeket a zárójelben található tulajdonság köt össze: 

a) Ukerewe, Tsavo, Szahel, Serengeti (nemzeti park) 

b) Egyiptom, Angola, Niger, Ghána (brit gyarmat) 

c) Syrtis minor, Guineai, Báb el-Mandeb, Mozambiki (öböl) 
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