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

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

 

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

 

1. Az alábbi ábra a földrajzi háló egy szeletét ábrázolja. Oldd meg benne a következő feladatokat: 

a) Jelöld A ponttal az ábrán azt a helyet, ahol a nyugati félteke 45. délköre metszi az északi félteke 50. 
szélességi körét.  

b) Jelöld B ponttal az ábrán azt a helyet, ahol a keleti félteke 15. délköre és az északi félteke 30. 
szélességi köre metszi egymást. 

c) A következő mondatot egészítsd ki helyes adatokkal: 

A C pont ott található, ahol a nyugati félteke .......... délköre metszi az északi félteke ........ szélességi 
körét.  

 
2. Keresd meg az atlaszban a Zambézi folyó torkolatát. Dolgozz Afrika térképeivel, és válaszolj az alábbi 

kérdésekre. 

a) Melyik óceánba torkollik a Zambézi folyó? ............................................................ 

b) Melyik államban található a folyó torkolata?  ............................................................ 

c) Milyen nyelven értik meg egymást az emberek ebben az országban? ................................................... 

Segítség: Használd a legelterjedtebb nyelvek térképét (Najrozšírenejšie jazyky sveta).   

d) Ha a Zambézi folyó torkolatától egyenesen kelet felé hajóznál, melyik szigetbe ütköznél?  

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

e) Melyik szoroson (csatornán) kelnél át hajóutad során? ................................................................ 

f) Melyik nagy város található délnyugati irányban, nem messze a Zambézi folyó torkolatától? 

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



3. Josef Čapek egyik ismert meséjében a kutya és a macska a kunyhójukat keresik, amit távollétükben 
teljesen betakart a hó. A lenti ábra a macska lábnyomainak útvonalát mutatja, amely mentén a hóval 
belepett kunyhót kereste. A keresés az M  pontban kezdődött. Az ábra négyzetekből tevődik össze, 
amelyeknek a valóságban 2 méteres oldalnagyságuk van. 

 
 

a) Állapítsd meg a haladás egyes szakaszainak világtájait és a szakaszok valódi hosszúságát: 

1. szakasz: irány ........................ felé, hosszúság: .......... m 

2. szakasz: irány ........................ felé, hosszúság: .......... m 

3. szakasz: irány ........................ felé, hosszúság: .......... m 

4. szakasz: irány ........................ felé, hosszúság: .......... m 

b) Jelöld be az ábrán a kutya lábnyomainak vonalát, aki a P pontból indult, megtett 7 métert nyugati, 
majd 1 métert északi és végül pedig 6 métert keleti irányban. Ezen a helyen megtalálta a kunyhót. 

c) Milyen irányban és hány métert kellett volna megtennie a macskának a keresés kezdetén (az M 
pontból indulva), hogy a lehető legrövidebb útvonalon eljusson a kunyhóig? 

Irány: ......................... felé, távolság: ............ m. 

4. Mount Isa város a legkisebb kontinens belsejében található. Keletkezését a régió gazdag 
nyersanyaglelőhelyeinek köszönheti. Keresd meg a várost a gazdasági térképen, és határozd meg, mely 
fémek érceit termelik ki a környékén. A három fém nevét megtalálod az alábbi betűcsoportosulásban. Írd 
ki őket. Ha a betűk közül kihúzod a fémek megnevezéseit, a maradék betűk megadják, milyen típusú 
fémekről van szó. 

s  c  ó  z  r  l  i  í  é  n  z  n  e  o  s  k  m 

Mount Isa város környékén a következő fémek érceit termelik ki: ..............................., ............................. 

és ............................... . Ezeket a fémeket együttesen ..................................... fémeknek nevezzük. 



5. Az atlasz térképeinek segítségével állapítsd meg, igazak-e az alábbi állítások, majd ettől függően 
karikázd be mellettük az IGEN vagy a NEM szavakat. 

a) Szamoa a Csendes-óceán szigetcsoportja.    IGEN NEM 

b) A Bengál-öböl az északi féltekén található.    IGEN NEM 

c) A Nílus folyó túlnyomó részt délről észak felé folyik.  IGEN NEM 

d) Az Egyenlítő áthalad Új-Zélandon.    IGEN NEM 

e) A Nagy-Viktória-sivatag Afrikában található.    IGEN NEM 

f) Az Askja izlandi tűzhányó.     IGEN NEM 

6. Az alábbi „színes” tengerek mellé írd be az óceánt, amelynek részét képezik.  

a) Vörös-tenger - ........................................................................ 

b)  Sárga-tenger - ........................................................................ 

c) Fehér-tenger - ............................................................................  

d) Fekete-tenger - ........................................................................ 
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