
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ  
42. ročník, školský rok 2013/2014 

Písomný test pre kategóriu I – ZŠ (5. ročník)  
Gyakorlati rész – feladatok 

 

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

1. Add meg a táblázatban a földrajzi koordinátákhoz tartozó államot, annak fıvárosát és a fıvároshoz legközelebb 
található óceánt: 

 
földrajzi koordináták állam f ıváros 

a fıvároshoz 
legközelebbi óceán 

a) 
50. keleti hosszúság és  
32. északi szélesség 

   

b) 
8. nyugati hosszúság és  
40. északi szélesség 

   

c) 
90. keleti hosszúság és  
60. északi szélesség 

   

d) 
80. nyugati hosszúság és  
0. szélesség 

   

2. Japán térképén jelöld nyíllal a Kuro-shio tengeráramlás irányát, és az egyes betőkhöz írd be a megfelelı 
földrajzi megnevezéseket: 

a) városok:  A – _________________, B – _________________, C – _________________, 

b) szigetek:  D – _________________, E – _________________, F – _________________, 

c) tengerek:  G – _________________, I – _________________, 

d) tengerszoros:  H – _________________. 

 

 

 



 
3. Jani szüleivel „A” államból „B” államba utazott. Az „A” állam területén találkozik a 135. keleti hosszúság a 35. 

északi szélességgel, a „B” államterületén pedig a 2. nyugati hosszúság metszi az 52. északi szélességet.  
a) Honnan és hová utazott Jani? 

____________________________ államból, melynek fıvárosa _________________________________ , 

____________________________ államba, melynek fıvárosa _________________________________ . 

b) Mennyi a helyi idı a „B” államban, ha az „A” államban 12 óra 30 perc van?  _______________  

c) Mennyi az idıeltolódás Szlovákia és a „B” állam között?  _____________________ . 

4. Markó, az utazó levelet írt haza a barátainak. Pótold helyesen a levélben a hiányzó szavakat:  
„Azon a helyen vagyok, ahol keresztezi egymást a 30. déli szélesség és a 60. nyugati hosszúság. Ez az állam 

_______________________, melynek fıvárosa _________________________. Az ország partjait a(z) 

_______________________-óceán mossa. Az ország nyugat felıl határos ______________________ 

állammal. Holnap észak felé repülök, _________________________ államba, amely Kolumbiával, Brazíliával 

és Guyanával határos. Az ország fıvárosa _________________________. Utam vége felé még megnézem 

_______________________ államot, melynek fıvárosa Lima, majd hazatérek. Üdvözlettel, Markó.“ 

5. Geoskó a barátaival honvédelmi gyakorlaton vett részt. A tanító néni szétosztotta köztük a gyakorlat 
helyszínének leegyszerősített térképét, és megbízta ıket különbözı feladatokkal. Segíts Geoskónak, aki a 
következı feladatokat kapta: 
a) Mekkora a tó valódi szélessége? Határozd meg az A és B pontok közötti távolságot egész kilométerekre 

kerekítve. A szélesség ___________ km 
b) Mekkora a B pont és az erdı melletti úton található útjelzı tábla közötti távolság a valóságban? A 

távolságot egész kilométerekre kerekítve add meg. A távolság ____________ km  
c) Melyik fı- vagy mellékvilágtáj irányában kell Geoskónak elindulnia, ha el akar jutni a faházból az erdıbe?  

___________________________ felé. 
d) Melyik fı- vagy mellékvilágtáj irányában kell Geoskónak elindulnia, ha el akar jutni az A pontból az 

erdıbe? ___________________________ felé. 
e) A térképbe rajzold be azt a szakaszt, ami a B pontból délkeleti irányban halad, és valódi hossza 1 km.  
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