
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
44. ročník, školský rok 2015/2016 

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

 

Név: ............................................................................................................................................... 
Iskola és osztály: .................................................................................................................................................  
Elért pontszám: .............................. 
 
1. * Az alábbi ásványkincsek mellett tüntesd fel azt az államot, ill. régiót, amely az adott ásványkincs fő 

kitermelője. A következők közül válogathatsz: 
Ukrajna, Perzsa-öböl, Kanada, Chile, Kongói Demokratikus Köztársaság 

urán - ......................................................... gyémánt - ......................................................... 
kőolaj - ......................................................... mangánérc - ................................................... 
réz - ......................................................... 
a) A felsorolt ásványkincsek közül melyiket ismerik és használják fel az emberek a legrégebben? 

............................... 
b) A világ ásványkincskészlete fokozatosan csökken. A fentiek közül melyik az az ásványkincs, 

amely a szakemberek szerint elsőnek fog elfogyni a Földön? .................................... 
c) A fentiek közül melyik ásványkincs nevezhető fosszilis tüzelőanyagnak?  ............................... 
d) A fosszilis tüzelőanyagokból nyert energia a megújítható / nem megújítható energiatípushoz 

tartozik. (A helyes lehetőséget karikázd be!) 
e) A háztartási és az iparban felhasznált energia hány százalékát teszik ki a fosszilis tüzelőanyagok? 

................ % 
 

2. * Írd be a helyes kifejezéseket: 
a) a tengerfenéken található, elhalt növényi és állati maradványok, amelyekből a kőolaj keletkezik - 

............................  
b) elhalt növényi részek által alkotott réteg a mocsaras területeken - ................................ 
c) a legjobb minőségű szénfajta - ............................ 

 
3. * A háztartási és az ipari termelés során felhasznált megújítható energia az összes energiatípus ........... 

%-át képezi. A megújítható energia előállításánál a legfőbb szerepet a(z) ...............................erőművek 
játsszák. Az alternatív energiaforrások közé tartozik a tengeri hullámok által gerjesztett energia is. Az 
árapály energia egyik előállítási helye La Rance, ami ..........................................-ban/ben található 
(nevezd meg az államot). 
 

4. * A megújítható energiaforrások közé tartozik a napenergia is. A földfelszín egyes részei különböző 
mennyiségű napsugárzást nyelnek el. Az egyes felszínformák mellett tüntesd fel a megfelelő 
százalékmennyiséget. A következők közül választhatsz: 55 %, 95 %, 10 %, 85 %. 

 erdő – ..........  homok – ..........  város – ..........  hó – .......... 
 

5. Az alábbi szövegben pótold meg a helyes kifejezéseket: 
A Csendes-óceán (a peremtengerek nélkül) a Föld felszínénekkb. 32 / 35 / 38 %-át borítja (karikázd be a 
helyes adatot). Az óceánt a spanyol király(nő) szolgálatait teljesítő tengerész, ........................................ 
nevezte el (add meg a tengerész nevét), aki ..............................................-ból/ből származott (add meg az 
állam nevét). Ő vezette azt az expedíciót, amelyik a(z) ......... században, elsőként hajózta körül 
sikeresen a Földet. A kapitány azonban személyesen nem fejezte be az utat, mert a(z) 
……………………….-szigeteken a bennszülöttekkel vívott csatában elesett. A Csendes-óceánban 
összesen 5 / 25 / 50 ezer (karikázd be a helyes számadatot) sziget található, ami több, mint a további 
óceánokban található szigetek száma együttesen. 



6. Dolgozz a Csendes-óceán térképével:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Nevezd meg konkrétan a számokkal jelölt földrajzi objektumokat:  
1 - ............................................................. (félsziget) 
2 - ............................................................. (tenger) 
3 - ............................................................. (az óceán aljával összefüggő képződmény) 

b) A térképen karikázd be és jelöld a megfelelő betűkkel a következő objektumokat: 
A – Hawaii-szigetek 
B – Mariana-árok 
C – Új-Guinea 
Ezután rajzold be a 180. délkört (a térkép földrajzi hálózatán található vonalak segítségével). 

c) Pótold a hiányzó megnevezéseket: 
A Csendes-óceán fenekének zömét a Pacifikus-lemez tölti ki, amelyik dél felől 
a(z) .............................................-lemezzel, kelet felől pedig a(z) .............................................. és a(z) 
.......................................... tektonikus lemezekkel határos. Az állandó tektonikus tevékenység 
hatására az óceán peremterületein gyakran tapasztalható földrengés. Ezt a területet 
....................gyűrűnek nevezzük.  
 

7. Az alábbi szigetek és szigetcsoportok mellett tüntesd fel az állam nevét, amelyhez tartoznak. 
Aleut-szigetek - ....................................................... Tahiti - ....................................................... 
Bounty - ...................................................... 
 



 
8. Töltsd ki helyesen a rejtvényt, és határozd meg a megfejtést.  

 
Megfejtés: _ _ _ _   _ _ _  - a(z) .........................................-sziget helyi megnevezése (pótold a sziget 

hivatalos nevét). A sziget ...................................-hoz/hez/höz tartozik (pótold az államot), jellegzetesek 

az itt található hatalmas kő................................-k (helyi megnevezésük: moai). 

 
9. A következő sorokban karikázd be a helyes választ.  

a) A Hawaii-szigetek és Új-Zéland között fekszik: 
Melanézia  Polinézia  Indonézia  Mikronézia 

b) Melyik tenger nem tartozik a Csendes-óceánhoz? 
Sárga   Ohotszki  Kelet-kínai  Karib   

c) Melyik a Csendes-óceán legnagyobb beltengere? 
Japán   Filippínó   Dél-kínai  Korall 

d) Nem Mikronéziához tartozik: 
Északi Mariana-szigetek Salamon-szigetek Marshall-szigetek Karolina-szigetek 

e) Óceánia legfejlettebb állama: 
Indonézia  Új-Guinea  Új-Zéland  Fidzsi 
 

10. Alkoss logikailag helyes párokat (mindegyik kifejezés csak egyszer használható): 
A: bálnavadászat   1. Bali  
B: kőolaj-kitermelés   2. Új-Zéland 
C: juhtenyésztés   3. Japán 
D: kiránduló paradicsom  4. Brunei 
 
A helyes párok:  A - ............. B - ............. C - ............. D - ............. 
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           - állam a Csendes-óceánban, itt ünneplik elsőként az 
Újévet 

           - Új-Zéland őslakosainak harci tánca 

            - hatalmas teknőseiről ismert csendes-óceáni 
szigetcsoport 

           - indonéz vulkán, amely a 19. században jelentős területet 
pusztított el  
  ostrova 

           - a tenger alatti földrengés által kiváltott óriási hullámzás 

           - atoll Francia-Polinéziában, híres az itt végrehajtott 
tesztszerű atombomba robbantásokról 

           - a Csendes-óceán másik (amerikaias) megnevezése 


