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

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

 
Név: ............................................................................................................................................... 
Iskola és osztály: ....................................................................................................................................................... 
Elért pontszám: .............................. 
1. *Pótold a hiányzó megnevezéseket a térkép alatti térképjegyzékből (legenda). A következő ásványkincseket 

írhatod be:    vasérc, bauxit, arany, réz.  
 

 
 
 

2. *Az elektromos energia előállításánál az emberiség a 20. század közepe óta alkalmazza a maghasadást. Ettől az 
időtől kezdve az elektromos energia atomenergiából történő előállítása állandóan növekszik. Szlovákiában 
szintén állítanak elő atomenergiát. Válaszolj a következő kérdésekre:  
a) Melyik európai államban a legmagasabb az atomenergia aránya az össz-energiatermelés szempontjából 

(eléri a 75 %-ot)? ................................................................. . 
b) Szlovákiában két atomerőmű van. Hol találhatók ezek az erőművek? 

.................................................................................. és .............................................................................. . 
c) Milyen arányban vesz részt az atomenergia Szlovákiában az elektromos energia előállításában? A helyes 

választ karikázd be!!   
5 %  25 %  55 %  85 % 

d) Melyik két, Szlovákiával szomszédos államban nem működik atomerőmű?  
.................................................................................. és ..............................................................................  

e) Az atomerőművek üzemeltetése mindig egy bizonyos fokú veszélyt hordoz magában. A legismertebb 
atomerőmű-katasztrófa harminc évvel ezelőtt (1986. április 26-án) történt Csernobilben. Melyik jelenlegi 
állam területén található Csernobil?  ............................................................................................................... .



 
3. *A következő sorrendek az International Energy Agency összeállítása alapján készültek. Mindegyik sorrend 

azokat az államokat tartalmazza, amelyek bizonyos nyersanyagok tekintetében a legjelentősebbek a világon. Az 
alábbiak közül választva írd az egyes oszlopok fölé a helyes nyersanyagokat: 

szén, földgáz, elektromos energia előállítása, kőolaj 
A: ................................... B: .................................        C: ................................. D: ................................  

1. USA    1. Kína   1. Szaúd-Arábia  1. Kína 
2. Oroszország  2. USA   2. Oroszország   2. USA 
3. Katar   3. Indonézia  3. USA    3. India 
4. Irán   4. Ausztrália  4. Kína     4. Oroszország 
5. Kanada   5. India   5. Kanada   5. Japán 

Melyik oszlopban kerülne a 6. helyre Venezuela? Karikázd be az oszlopot! 

4. *Alkoss helyes párokat: 
A – az árapály felhasználása az energiatermelésnél    1. Kalifornia az USA-ban 
B – első alkalommal atomerőműben kitermelt energia   2. La Rance Bretagne-ban 
C – napelemek széleskörű alkalmazása az energiatermelés során   3. Reykjavík 
D – a geotermális energia fűtésre való felhasználása    4. Calder Hall Angliában 

A helyes párok: A - ........, B - ......., C - ......., D - ........ 
 

5. Olvasd el figyelmesen az alábbi, visegrádi országokról szóló információkat. Ezután válaszolj a kérdésekre!  

A „Visegrádi négyek” (V4) megnevezés négy közép-európai posztkommunista állam regionális csoportosulása: 
Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia alkotja. A megnevezés a visegrádi vár nevéből alakult 
ki, ahol 1355-ben találkoztak az akkori közép-európai királyságok főurai, közös ügyeik megoldása céljából. 

a) Melyik mai ország területén található a vár, amelyről a V4 csoportot elnevezték?  

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

Az újkori történelemben a csoportosulás első megnevezése „Visegrádi hármak” volt. A megnevezést a 
Csehszlovák elnök, a magyar miniszterelnök és a lengyel elnök találkozóján kapta, amikor azok aláírták a 
„Visegrádi deklarációt”. A „négyek” megnevezés akkor keletkezett, amikor 1993-ban Csehszlovákia ketté vált: 
Csehországra és Szlovákiára  

b) Melyik évben volt az említett találkozó, amelyen részt vettek Csehszlovákia, Magyarország és 
Lengyelország vezető politikusai? ………..............…………….. . 

A V4 csoportot a külügyminisztériumok és a nemzeti visegrádi koordinátorok irányítják. A fő tevékenységi kört 
mindig az éppen soros elnökséget betöltő állam határozza meg, amelyet az egyes országok miniszterelnökei 
hagynak jóvá a V4-es csúcstalálkozón. Az elnökségben az egyes államok évente váltják egymást. 

c) Melyik ország tölti be a soros elnöki posztot 2015. július 1-től? ....................................................... . 
 

6. Töltsd ki helyesen a rejtvényt, és határozd meg a megfejtést! (Szlovákul!) 
 

          A Krkonoše hegységben ered, keresztülfolyik Drezdán. 
          Város Morvaországban, Haná régió központja. 
          Szlovákia leghosszabb folyója. 
          Magyarország legmagasabb pontja. 
          Itt ered a Moldva (Vltava). 
          A Felső-Nyitra-medence legnagyobb városa. 
          Nagy város a Visztula felső folyásán. 

  

Megfejtés: _ _ _ _ _ _ _  
  

A V4 csoport melyik tagjával függ össze a megfejtésben található kifejezés? ................................................. 



 
7. A Nemzetközi Visegrádi Alap egy olyan szervezet, amelynek célja a V4 csoport tagállamainak szorosabb 

együttműködése. Az ábra a szervezet logóját szemlélteti. A logóban található négy pont az egyes tagállamok 
fővárosait jelöli.  
a) Az egyes pontok mellé írd be helyesen a fővárosokat jelölő számokat: 1 – Bratislava (Pozsony), 2 - 

Budapest, 3 - Prága, 4 - Varsó.  
b) Ezután az egyes fővárosok mellé írd be a felsorolt jellemzések, ill. a fővárosokat ábrázoló képek betűjeleit! 

 
Bratislava (Pozsony): .............................................. 
Budapest: ................................................ 
Prága: ................................................ 
Varsó: ................................................. 

 
 
 
 
A: A várost a második világháborúban a németek csaknem a földdel tették egyenlővé.  
B: A város a 19. században keletkezett három, addig önálló település egyesülésével. 
C: „Arany“ és „Száztornyú“ jelzőkkel is illetik. 
D: Itt koronázták Mária Teréziát. 
E: Latin megnevezése Posonium. 
F: A lakosság száma az agglomerációkkal együtt meghaladja a három milliót. 
G: A monda szerint a várost Libuša hercegnő alapította. 
H: A város egy része római katonai tábor volt, melyet Aquincumnak neveztek. 

  
 

8. A táblázatban található szótagokból alkosd meg 5 német város nevét, és írd ki őket a térkép melletti sorokra. 
Ezután az egyes városok megnevezése mellé írd ki helyesen a vaktérképből a helyüket jelölő számokat! 



 
 CSE TOCK NO  

MA ROS HAN LIP GART 
 STUTT VER BRÉ  

 
VÁROSOK         SZÁMOK 
 
...................................................... - .......... 

...................................................... - .......... 

...................................................... - .......... 

...................................................... - .......... 

......................................................  - ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9. Állapítsd meg, melyik szlovákiai településekről van szó az alábbi jellemzésekben. A városok megnevezéseit írd 

be helyesen az alábbi sorokba (a betűk száma meghatározza a beírandó megnevezéseket). 
              
              
              
              
        Á Ľ     

a) A Dunamenti-alföldön, a nyitrai kerületben fekszik. Járási székhely. A város fő iparágazata a vegyipar. 
Legnagyobb ipari üzeme a D****, a. s. 1958-ban alakult. Fő termékei a műtrágyák, különböző 
gumitermékek és ragasztók.  

b) A városban található a(z) *****mat nevű üzem, melynek fő termékei a vízmelegítő berendezések. A 
múltban a szlovákiai háztartások nagy részében az itt gyártott mosógépeket használták. Napjainkban már 
nemcsak mosógépeket, hanem hűtőket, mosogatógépeket és egyéb, Whirlpool márkájú háztartási gépeket is 
előállítanak itt. 

c) A város Zemplén tájegység déli részének központját képezi. A gyermekek és a felnőttek kedvencének 
számítanak az itt gyártott, D*** megnevezésű édesipari termékek, melyek jellemzője a csomagoláson 
található piros kendős lány. A városban található üzem 1951-től használja a fenti márkanevet. 

d) A Vág menti város a múltban Liptó vármegyéhez tartozott. A városra jellemző a fafeldolgozó ipar. 
Háromszáz évre tekint vissza a p****gyártás, amely az itt található MONDI SCP a. s. üzem fő terméke. 

e) Közép-Szlovákiában, a Felső-Garam-mentén található település. 1953-tól itt üzemel a Bio**** nevű gyár, 
melynek fő profilját a penicillin alapú gyógyszerek gyártása képezi. Napjainkban a gyár külföldre is szállít 
minőségi gyógyszereket. 
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