
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
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Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

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

1. *Az alábbi szavak felhasználásával alkoss fogalomhármasokat, és írd be ıket helyesen a táblázatba: 

iglu, Kelet-Afrika, sátrak, sivatagos területek, fakunyhók, Arktisz 
 

lakóhely ıslakosok terület 
 MASZÁJOK  

 ESZKIMÓK  

 NOMÁDOK  

2. *A következı kifejezések közül húzz alá négyet, amelyek a nagyvárosokat jellemzik: 

mezıgazdaság, ipar, tanyavilág, felhıkarcolók, közlekedési dugók, legelık, 
több millió lakos, kunyhók 

3. Töltsd ki a keresztrejtvényt, határozd meg a megfejtést (szlovákul!), és segítségével egészítsd ki a 
keresztrejtvény alatti mondatot:  

   1.          

2.             

 3.            

 4.            

   5.          

1. A Hawaii-szigetektıl Új-Zélandig húzódó szigetcsoport Óceániában. 
2. A világ legmagasabb vízesése. 
3. Fıképp szárazságkedvelı bokrok és ritka fő által borított nagyobb területek az ausztráliai száraz 
szavannákon. 
4. Terület Dél-Amerika déli részén, ahol hegyi gleccserek is megtalálhatók. 
5. Tasmánia fıvárosa. 

Megfejtés: __________________________  . Ez a város ___________________________ fıvárosa. 

4. A képeken szereplı állatokhoz rendelj olyan államokat, ahol az állatok élnek. A következık közül választhatsz:  

Kína, Ausztrália, Finnország, Kanada, Chile, Kuba 
 
 
 
 
 
 
 

a) _______________________  b) _______________________          c) _______________________ 



 

5. Egészítsd ki a mondatokat a hiányzó, oda illı szavakkal: 

A Jeges-tenger legnagyobb szigete _________________________. Úgy is szokták nevezni, hogy 

_________________________ sziget. A 10. században fedezték fel a(z) _________________________. A 

sziget ıslakosai a(z) _________________________. 

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

a) A nyári monszun száraz idıjárást hoz a szárazföldre.     I / H  
b) Oroszország, Kanada és Észak-Európa tőlevelő erdeinek megnevezése tajga.  I / H  
c) Amerika legmagasabb csúcsa az Aconcagua.     I / H  
d) Az éghajlat a légkör pillanatnyi állapota egy adott helyen.   I / H  
e) A mérsékelt égöv államainak legnagyobb területét rétek borítják.  I / H  

7. Alkoss helyes fogalomhármasokat: 

La Platá-alföld, Nagy-Artézi-medence, Mississippi-alföld, Columbus, Murray, Paraná 
 

kontinens földrajzi képzıdmény folyó 
Észak-Amerika   
Dél-Amerika   
Ausztrália   

8. Az itt felsorolt földkéreglemezeket felhasználva alkoss párokat a térképen betőkkel megjelölt helyekkel: 

Csendes-óceáni, Nazca, Indoausztráliai, Eurázsiai, Antarktiszi, Karib, Észak-Amerikai, Dél-Amerikai 
 

 

 

A) ______________________________________ B) ______________________________________ 

C) ______________________________________ D) ______________________________________ 

E) ______________________________________ 

9. Alkoss helyes párokat: 

a) James Cook   1) Amerika 
b) Edmund Hillary   2) Mariana-árok 
c) Roald Amundsen   3) Ausztrália 
d) Jacques Piccard   4) Déli-sark 
e) Kolumbusz Kristóf  5) Mount Everest 

Párok: a) ___, b) ___, c) ___, d) ___, e) ___ 



 

10.  Egészítsd ki helyes kifejezésekkel az alábbi mondatokat: 

A Földet ______ idızónára osztották. A világidıt meghatározza a(z) ________________________ délkör, 

amely áthalad London egyik külvárosán, melynek neve _______________________________. Szlovákia a(z) 

_______________________________ idızónába tartozik. A(z) _____________________ vonal nagyjából a 

180. délkörrel esik egybe. 
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