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Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (8. a 9. ročník) a OG (3. a 4. ročník) 
Gyakorlati rész - feladatok 

 

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

1. A barlangban új járatokat tártak fel és tettek hozzáférhetővé a nyilvánosság számára. Ezeket a változásokat az 
információs lapon is be kellett jelölni. Az alábbi ábra a barlang látogatásának eredeti útvonalát szemlélteti. 
Segíts aktualizálni a rajzot, állapítsd meg, mely adatokat kellett megújítani a tájékoztató lapon.  

 
a) Jelöld a rajzon A betűvel azt a helyet, ahol a régi útvonal új kereszteződéshez ér, ha tudod, hogy ez a hely 

pontosan 30 m-re található a barlang bejáratától.  

b) Rajzold be az ábrába az új, három egymáshoz kapcsolódó folyosóból álló útvonalat a lehető 
legpontosabban:  

Az első szakasz az A pontból kiindulva 135°-os azimut (irányszög) mentén 27 m hosszan, a második 
szakasz 205°-os azimut (irányszög) mentén 58 m hosszan, a harmadik szakasz pedig 73°-os azimut 
(irányszög) mentén 29 m hosszan halad. 

c) A tájékoztató lapon szeretnék közzétenni, hogy a régi útvonal milyen hosszú volt (a bejárattól számítva a 

barlang elhagyásáig). Hány méter volt az útvonal hossza?   ..................................... m 

d) A barlang jelenleg megtekinthető részének legdélebbre eső pontjában barlangi medve csontjainak 
kiállítását tervezik. Karikázd be az ábrán a tervezett kiállítás helyét 

2. A következő sorok elején feltüntetett államok megnevezése mellett négy-négy objektumot soroltunk fel. Húzd 
alá minden sorban azt a két objektumot, amely az adott állam területén található.  

a) Törökország:  ErgenE   AngaRa  NinIve   IskeNderun 

b) Bulgária:  MomČilgrad   TRója   CalafaT   Emine   

c) Grúzia:   EnzelI     Rustavi   DerbEnt   RiOni   

Az aláhúzott megnevezések vastagon szedett betűit megfelelő sorrendbe rakva megkapod azt a földrajzi 

fogalmat, amely a három államot összekapcsolja. (Szlovákul!) _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ . 



3. Az Euro-Transport nevű vállalat azzal foglakozik, hogy csomagokat szállít Münchenből Európa különböző 
településeibe. A kézbesítők, amint a küldeményt kézbesítették, felhívják müncheni főnöküket, és értesítik őt a 
szállítmány megérkezéséről. Hétfőn reggel 8:00 órakor négy kézbesítő indult el Münchenből Európa négy 
különböző helyére: Albrecht Vyborg városába, Bruno Abbeville-be, Dirk Galatiba és Franz Lagosba. A 
küldeményeknek másnapra meg kellett érkezniük. A müncheni főnök kedden este kitöltötte a táblázatot, amely 
a csomagok kézbesítéséről nyújtott információt. Milyen adatok kerültek a táblázatba, ha Albrecht  kedden, 
vyborgi idő szerint 13:30-kor, Bruno Abbeville-i idő szerint 10:00-kor, Dirk  galati idő szerint 11:30-kor 
és Franz lagosi idő szerint 14:30-kor hívta a főnököt? 

 

 a) Melyik kézbesítő távolodott el legjobban Münchentől?   ............................................... 

 b) Mekkora a földrajzi szélessége a négy város közül a legdélebbre fekvőnek? ..............° 06´ északi szélesség 

 c) Mekkora a nevezett város földrajzi hosszúsága? .......... ° 40´ ............................-i hosszúság  

4. Janka Martinban lakik. A tavalyi szünidőben szüleivel két alkalommal is kirándultak. Júliusban Slovenské 
Pravnon és Prievidzán keresztül a Vtáčnik hegység lábánál található panzióba utaztak, augusztusban pedig 
ellátogattak a Magas-Tátrába. Az iskolaév elején Janka feladatul kapta, hogy számoljon be osztálytársainak 
azokról a helyekről, ahol nyáron járt. Az előkészületeket azzal kezdte, hogy kiválasztott néhány képet mindkét 
kirándulásról, és szétrakta őket két kupacba. Állapítsd meg, melyik képet melyik kupacba rakta Janka. Írd a 
képek sorszámait a megfelelő sorba. 

A fényképek: 

1. A Krpeľany víztároló 
2. Biokorridorral ellátott alagút Lučivnán az állatok biztonságos áthaladása végett az úttest felett 
3. Átkelés a Vyšehrad csúcs alatti nyergen 
4. A pribylinai skanzen 
5. Defektjavítás Hubovában 
6. A hegyi mormota élőhelye 
7. A Prepoštská jaskyňa (barlang) 
8. A Szent Borbála templom Sebedražieben 
9. A Cigeľská kosa versenyen 
10. Nyíló boglárka a Nagy Hidegpatak (Veľký Studený potok) partján 

A Vtáčnik hegységben: ............................................................................................................................................ 

A Magas-Tátrában: ................................................................................................................................................. 
 
Pótold a hiányzó adatokat Janka beszámolójának első mondataiban: 
„Ezen a nyáron Szlovákia két védett területén töltöttünk néhány hetet: a Tátrai Nemzeti Parkban (TANAP) és 
a(z) ................................................................... tájvédelmi körzetben (Chránená krajinná oblasť). Szlovákia 
térképének grafikus léptéke alapján megállapítottam, hogy a Veľká lúka nevű, hozzánk legközelebb található 
csúcs légvonalban mért távolsága a Vtáčnik csúcstól megközelítőleg __4 (pótold a hiányzó számjegyet) 
kilométer.“ 
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kézbesítő célállomás indulás 
Münchenből 

a csomag 
megérkezésének 

visszaigazolása (közép-
európai idő) 

út időtartama 

Albrecht Vyborg 
2015. 3. 30., 
08:00 óra 

2015. 3. 31., 
................... óra ......... óra ........ perc 

Bruno Abbeville 
2015. 3. 30., 
08:00 óra 

2015. 3. 31., 
................... óra ......... óra ........ perc 

Dirk Galati 
2015. 3. 30., 
08:00 óra 

2015. 3. 31., 
................... óra ......... óra ........ perc 

Franz Lagos 
2015. 3. 30., 
08:00 óra 

2015. 3. 31., 
................... óra ......... óra ........ perc 


