
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
43. ročník, školský rok 2014/2015 

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (6. a 7. ročník) a OG (1. a 2. ročník) 
Gyakorlati rész - feladatok 

 

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

  
 

1. Az év elején Dél-Amerikában megrendezték a hagyományos Rally Dakar autóversenyt. Eredetileg 
ezt a versenyt egy másik kontinensen rendezték, de biztonsági okokból átköltöztették a dél-
amerikai kontinensre, a hagyományokat tiszteletben tartva azonban a nevét meghagyták. Az idei 
verseny rajt- és célállomása Buenos Airesben volt. Az atlasz segítségével válaszolj a következő 
kérdésekre: 

a) Melyik államban található Dakar? ............................................... 

b) Határozd meg az eredeti és az idei verseny célpontjának földrajzi koordinátáit 

 Dakar:      .........º 41´ .............................. f. sz., .........º 26´ .............................. f. h. 

 Buenos Aires:      .........º 35´ .............................. f. sz., .........º 22´ .............................. f. h. 

c) Milyen (természeti) tájtípus található az egyes városok környékén? 

 Dakar:      ............................................................. 

 Buenos Aires:      ............................................................. 

d) Az idei verseny résztvevői közt két szlovák motoros, Ivan Jakeš és Štefan Svitko is ott volt. 

Szurkolóik legnagyobb örömére az utolsó útszakaszon megszerezték az első két helyet. A 

szakasz végeztével, szombaton, január 17-én az eredményhirdetésnél az ő rokonaik 

örülhettek a legjobban. Az ünnepélyes díjátadót televízión keresztül figyelték otthonról, 

Szlovákiából, ahol ekkor ……… órával kevesebb / több volt az idő, mint Buenos Airesben. 

(Pótold a hiányzó számadatot, és a dőlt betűs részeknél karikázd be a helyes lehetőséget.)  

 
 

2. Az üres négyzetekbe írd be az egyenlőtlenség jelét („>” vagy “<”). Használd az atlasz térképeit. 

 
 
 

a) a levegő évi középhőmérséklete                    Windhoekban  Asunciónban  
     

b) a szélességi kör hossza 30° déli szélesség   10° északi szélesség   

     

c)  a tó mélysége Tanganyika   Malawi 

     

d) népsűrűség Newfoundland sziget  Hainan sziget 



3. A következő fényképek néhány ismert észak-amerikai várost ábrázolnak. A számok mellett add 
meg az egyes városok nevét, majd a megfelelő számokat írd be helyesen a feladathoz tartozó 
térképbe (a városokat a térképen piros négyzetek jelölik). A megoldáshoz használd a Világatlaszt. 
Segítségedre lehetnek a képek alatti kérdések is. 

 

 

 
    1 -  ......................................................          2 - ................................................................ 

 

   3 - ............................................................           4 - ............................................................. 

 

    5 - ..........................................................          6 - .................................................................. 

 
Válaszolj a következő kérdésekre: 

a) A fentiek közül melyik város egyben az adott ország köztársasági elnökének székhelye is? 
............................................ . 

b) Az egyik városban franciául könnyen megérteted magad, mert a városban a francia hivatalos 

nyelv. Melyik ez a város?  ...................................................................   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A szünidő után a tanulók a földrajz órán arról beszélgettek, hogyan töltötték a nyarat. Néhányan 
közülük a szüleikkel repülőúton vettek részt. A pozsonyi (Bratislava) repülőtérről indultak. Az 
indulásnál repülőgépeik pilótái különböző adatokat adtak meg jelentésükben. A felsorolt adatok 
alapján állapítsd meg, melyik nagyvárosokban szálltak le az egyes tanulók repülőgépei. (A 
térképen történő mérésnél az északi irányt a lap széle jelzi.) 

Vanessza: azimut (irányszög) 34º, az út hossza 915 km  ........................................... 

Hubert: azimut (irányszög) 322º, az út hossza 777 km  ........................................... 

Richárd: azimut (irányszög) 131º, az út hossza 3 760 km  ........................................... 

Kamilla: azimut (irányszög) 238º, az út hossza 8 700 km  ........................................... 

Válaszolj a következő kérdésekre: 

a) Melyik tanuló láthatta a meglátogatott országban a világ legmagasabb vízesését? 

............................ . Mi a neve a vízesésnek? ................................................. 

b) Melyikük látogathatta meg Trakai várkastélyát? ................................. 

c) A meglátogatott városok közül melyik jelentős folyami kikötő? A város neve 

...................................... . 

d) Melyik tanuló kóstolhatott meg a kirándulás alatt friss datolyát?  ..............................  
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