
Okresné 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) 
Gyakorlati rész - feladatok 

 

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

 
 
1. A következő kijelentésekhez pótold a megfelelő várost. Az itt felsoroltak közül választhatsz úgy, 

hogy mindegyik csak egyszer szerepeljen:        
   Madras, Nuuk, Bratszk, Durban, Gíza 

a) Ebből a városból nem látható a Nagy Göncöl csillagkép: .................................................  
b) Ebben a városban pontosan dél van, amikor Szlovákiában 5:00 a pontos idő: ............................ 
c) Ebben a városban átélheted a monszunt: ................................................. 
d) Ez a város olyan területen fekszik, ahol a népsűrűség meghaladja a 200 fő/km2-t: ..................... 
e) Ebben a városban eszkimók élnek: ................................................. 

2. Sorold fel az összes afrikai államot, amelyeken áthalad a kezdő délkör: 
..............................................................................................................................................................

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

a) Közülük melyik rendelkezik gazdag kőolaj- és földgázlelőhelyekkel? ........................................ 

Az említett állam területének döntő része melyik tenger vízgyűjtő területéhez tartozik? 

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

b) A fenti államok közül melyiknek a területét borítják kiterjedt rétek és legelők?  

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

3. A körvonalak alapján állapítsd meg, mely szigetországokat ábrázoltuk, és mindegyik mellé írd le 
azt / azokat az óceánt / óceánokat, amely(ek) körbe veszik a sziget területét: 

A – állam: .................................................................... 

       óceán(ok): .............................................................................. 

B – állam: .................................................................... 

       óceán(ok): .............................................................................. 

C – állam: .................................................................... 

       óceán(ok): .............................................................................. 

D – állam: .................................................................... 

       óceán(ok): .............................................................................. 
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C 
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4. A négyzetekbe írd be helyesen a „>” vagy „<” jeleket. Segítségedre lesznek az atlasz térképei. 

 
5. Minden sorban karikázd be a helyes választ! 

a) Az alábbi szigetek közül melyik a legnagyobb kiterjedésű? 
Új-Kaledónia   Szahalin     Új-Guinea        Madagaszkár 

b) A következő államok közül melyiknek negatív a természetes szaporulata? 
Kanada  Új-Zéland   Uruguay  Németország 

c) Az alábbi folyók közül melyik nem tartozik a Csendes-óceán vízgyűjtő területéhez? 
Mekong   Amur  Murray   Yukon 

d) Melyik USA-tagállam nem fekszik a szárazföld belsejében? 
Oklahoma  Ohio  Vermont  Washington 

6. Pótold a hiányzó adatokat A megoldásnál használd a Világatlasz (Atlas sveta) Csendes- és Indiai-
óceánt ábrázoló térképét. 
a) Anchorage város földrajzi koordinátái: .............˚ 13  ́északi földrajzi szélesség,  

            .............˚ 53  ́....................... földrajzi hosszúság. 

b) Melyik várost határozzák meg a következő földrajzi koordináták: 59˚ 34  ́é. f. sz., 150˚ 48  ́k. f. 

h. ? ................................................................... 

A repülőgép az utóbbi városból szállt fel, helyi idő szerint csütörtökön, 17:00 órakor, és 
Anchorage felé vette útját. 

c) A felszállás időpontjában az Anchorage-i forgalomirányítónak mennyit mutat az órája, és 

melyik nap van ekkor Anchorage-ban?   nap: .................................................., 

................................. óra. 

d) Hány órával kell átállítania óráját a pilótának, miután leszállt Anchorage-ban?  

..................................... órával kell előre / hátra állítania (A helyes választást karikázd be!) 

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

e) Mekkora a két város közötti légvonalbeli távolság? A következő lehetőségek közül karikázd 

be a helyes választ! 3 560 km / 3 960 km / 4 260 km 
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a) a város januári 
középhőmérséklete 

 Montevideo  Port Moresby 

      
b) a sziget népsűrűsége  Jamaica  

 
Jáva 

      
c) a vulkán tengerszint 

feletti magassága 
 Etna  Hekla 

      
d) a tó mélysége  Ukerewe  

 
Malawi 

      
e) az állam természetes 

szaporulata 
 Nepál  Uruguay 


