
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
45. ročník, školský rok 2016/2017 

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

 

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

1. *Az észak-amerikai ipari terület a világ legfejlettebb ipari területei közé tartozik. A táblázatban jelöld  jellel 
azokat a sorokat, ahol a felsorolt jellemzők és tulajdonságok a 20. században jelentősen hozzájárultak a fenti 
terület fejlődéséhez, ill.  jellel azokat, amelyek a fejlettség szempontjából nem voltak meghatározóak! 

 közelben megtalálható, sokrétű nyersanyagbázis (szén, vasérc, színes ércek) 
 elegendő olcsó munkaerő  
 gyárakká alakítható régi épületek sokasága 
 a régióban található gazdag kőolaj- és földgázlelőhelyek 
 magas számú képzett munkaerő 
 az ipari üzemek építéséhez elegendő terület 

2. *A 20. század 60-as éveire az iparban dolgozók száma jelentősen megnövekedett, és a bruttó hazai össztermék 
(GDP) legnagyobb részét az ipari termelés adta. Később, főleg a világ fejlett államaiban a GDP-ben a vezető 
szerepet átvették a szolgáltatások.  

a) Osztályozd, majd sorold be az alábbi államokat aszerint, hogy a GDP-ben milyen arányban vesz részt 
bennük az ipari termelés!  

Japán, Algéria, Kína, Szlovákia, Törökország 
kevesebb, mint 50 %: .................................................................................................................................. 
több, mint 50 %: ..................................................................................................................................... 

b) A felsorolt államok közül melyikben a legnagyobb az ipari termelés aránya a GDP szempontjából? 
......................................... . 

3. *Ismered Szlovákia iparát? A felsorolt élelmiszeripari termékek márkanevei mellé írd be azt a várost, ahol az 
adott terméket előállítják! [Szlovákul!] (Segítség képpen néhány betűt előre beírtunk.)  
a) DEVA - _ R _ _ _ _ _ _ d) ZLATÝ BAŽANT - _ _ R _ _ _ _ _ _ 
b) SEDITA - _ _ R _ _ e) NESTLÉ - _ R _ _ _ _ _ _ _ 
c) RAJO - _ R _ _ _ _ _ _ _ _  

4. *A felsorolt államokhoz válassz helyesen 1-1 terméket az alábbak közül:  
textiltermékek, elektronika, üvegtermékek, cellulóz, repülőgépek, dohánytermékek 

a) Egyiptom, India, Törökország: ..................................................... 
b) Tajvan, Dél-Korea, Izrael: ................................................. 
c) Franciaország, Oroszország, Nagy-Britannia: ........................................................... 

5. A Volga után Európa második leghosszabb folyója a Duna. Mivel az Alpokban ered, ezért a Duna vízszintje 
akkor a legmagasabb, amikor a hegyekben a hóolvadás bekövetkezik. Az alábbi táblázatban jelöld X-szel azt a 
két hónapot, amikor a Duna átlagos vízszintje a legmagasabb!  

hónap I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
maximális 

vízszint             

6. Az alábbi térképvázlat alapján nevezd meg a betűkkel jelölt európai folyamokat, ill. a rajtuk épült, számokkal 
jelölt legnagyobb folyami kikötőket! (Az „S” betű az északi irányt jelöli.) 



Folyók:  

A – ............................................. 

B – .............................................. 

C – .............................................. 

Városok: 

1 – ............................................. 

2 – .............................................. 

3 – .............................................. 

4 – ............................................. 

5 – .............................................. 

6 – .............................................. 

 

7.  Alkoss helyes párokat! Az első oszlop folyóit párosítsd a második oszlop folyói közül azokkal, amelyekbe 
torkollanak! 

A. Bug    1. Odera 
B. Rába    2. Visztula 
C. Warta    3. Duna 
D. Mulde    4. Labe (Elba) 

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

8. A folyók gyakran képeznek természetes államhatárt. A következő folyók mellé írd be azokat az államokat, 
amelyeket elválasztanak egymástól  

a) az Odera alsó szakasza: ................................................ és ..................................................... . 

b) Inn: .................................................. és ..................................................... . 

c) a Dráva alsó szakasza: ........................................... és ............................................ . 

9. A Rajna és az Elba Európa legnagyobb folyói közé tartozik. Mi a közös a két folyóban? Karikázd be helyesen 
az IGEN vagy a NEM választ az egyes sorokban! 

a) Ugyanabban az államban erednek.      IGEN  -  NEM 

b) Legalább egy fővároson keresztülfolynak.    IGEN  -  NEM 

c) Hosszúságuk meghaladja az 1000 km-t.     IGEN  -  NEM 

d) Ugyanabba a tengerbe torkollnak.      IGEN  -  NEM 

e) A két folyót csatornarendszerek kötik össze egymással.    IGEN  -  NEM 

10. Az alábbi szövegből hiányzó kifejezéseket írd be helyesen a keresztrejtvény meghatározott soraiba, majd add 
meg a megfejtést!  
A 18. században Angliában számos vaskohó épült, ami a nagy mennyiségű ..................................... lelőhelynek 
köszönhető. (1. sor). [Szlovákul!] 
Írországot zöld szigetnek is nevezik az itt található .......................-nek/-nak (2. sor) [Szlovákul!] 
és ...........................-nek/-nak (3. sor) [Szlovákul!] köszönhetően, amelyek a Brit-szigetek csaknem felét 
kitöltik. 



Íroszág és Skócia lakói az angol mellett gael nyelven is beszélnek, amely a(z) ..................... (4) nyelvcsaládba 
tartozik. 
Írország fő tápláléka a 19. században a(z) ........................... (5)  [Szlovákul!] volt. Amikor a 19. század 
közepén a termést tönkretette a penész, Írországban eluralkodott az éhínség, amelynek következtében a 
lakosság csaknem fele elpusztult. 
Az Egyesült Királyság leghosszabb folyója a(z) ....................... (6), amely a Cambriai-hegységben ered és a 
Bristoli-öbölbe torkollik.  

 

Megfejtés:  _ _ _ _ _ _  

 Az alábbiak közül melyik szigethez vagy 
szigetcsoporthoz kapcsolódik a megfejtésben található 
kifejezés? Karikázd be a helyes választ! 

Hebridák Írország   Izland  Málta
 Orkney-szigetek Csatorna-szigetek 

 

11. Az egyik fővárosi alapiskola tanulói 2001-ben beszélgetést szerveztek egy utazóval, aki néhány évig a Közel-
Keleten élt. Mit válaszolt az utazó a tanulók Szíriával kapcsolatos kérdéseire? 

a) Anna:  A kendőn, amit magával hozott és megmutatott nekünk, valamiféle arab felirat található. 
Mit jelent a felirat?  

Utazó:  A felirat Szíria hivatalos megnevezése, vagyis Szíriai ....................................... Köztársaság. 

b) Béla:  Észrevettem, hogy a különböző atlaszokban az egyes szíriai városoknak eltérő a 
megnevezése. Például a főváros, Damaszkusz egyes helyeken Dimask as-Sám néven 
szerepel. Hogy nevezik a mi térképünkön Tadmor néven megadott várost a szíriaiak?  

Utazó:  A város neve ......................................... . Ez a város szerepel az UNESCO kulturális 
világörökségi listáján is.  

c) Csaba:   Szíria felszínének egy részét sivatag borítja. Szokott esni Szíriában? Melyik évszak a 
legcsapadékosabb? 

Utazó:  Szíriában a Szír-sivatag található, de ez nem azt jelenti, hogy ott egyáltalán nem esik. A 

legcsapadékosabb évszak a(z) ................................. . Igaz, Szíriában sokkal kevesebb az 

eső, mint nálunk. 

d) Dóra:   Szíria melyik részén készült a fénykép, amit nekünk ajándékozott a faliújságra?  

Utazó:  A kép nem messze készült attól a helytől, ahol az Eufrátesz folyó elhagyja Szíriát, és 

......................................... államban folyik tovább. 

e) Edit:   Igaz, hogy Szíriában nincsenek magas hegyek? 

Utazó: Szíria legmagasabb pontja a(z) .................................. csúcs, ami nagyjából 150 méterrel 

magasabb mint a legmagasabb tátrai csúcsok.  

f) Feri:  Igaz, hogy Szíria a gazdag kénlelőhelyeiről kapta elnevezését?  

Utazó:   ......................... 
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