
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  

45. ročník, školský rok 2016/2017 

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 tavalyi évben ismét tanúi lehettünk a nagyszerű kerékpáros, Peter Sagan kitűnő eredményeinek. 

A Tour de France versenyen aratott siker mellett országúti kerékpározásban is megvédte 

világbajnoki címét. A világbajnokságot (VB) Dohában (Dauhá) és környékén rendezték meg.  

Válaszolj az alábbi kérdésekre vagy pótold a hiányzó információt: 

a) Melyik európai nagyvárosban kerül sor minden évben a Tour de France győzteseinek 

díjátadójára? A város neve: ............................................................... .  

b) Melyik államban rendezték 2016-ban az országúti kerékpáros VB-t? ....................................... 

c) Doha (Dauhá) város földrajzi koordinátái:  ......... ˚ 17΄ ............................-i földrajzi szélesség 

és ............ ˚ 32´  .............................-i földrajzi hosszúság.  

d) Peternek és a többi kerékpárosnak a VB során meg kellett birkóznia az ottani,  

..........................................-i (pótold az ország nagy részére jellemző természeti tájtípust) 

éghajlati viszonyokkal.  

e) A VB-t rendező ország legjelentősebb ásványkincse a(z) ................................... .  

f) A feladatban szereplő két város közül melyikben magasabb az éves csapadékmennyiség? 

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

2. Az üres négyzetekbe írd be a megfelelő egyenlőtlenségjeleket („>” vagy “<”). Használd az atlasz 

térképeit! 

 
3. Az alábbi mondatokban pótold a hiányzó számadatokat, és a szürkével árnyalt kifejezések közül 

karikázd be az egyiket úgy, hogy az állítás igaz legyen. 

a) Szlovákiának ............. állammal kevesebb / több szomszédja van, mint Brazíliának. 

b) Zsolnán (Žilina) jelenleg ............... órával kevesebb / több az idő, mint Hobarton. 

c) Szlovákia legmagasabb csúcsa ................. méterrel alacsonyabb / magasabb, mint Ausztrália 

legmagasabb csúcsa. 

4. Figyelmesen olvasd el a szöveget, majd válaszolj a kérdésekre, ill. pótold helyesen a hiányzó 

információkat. Használd az USA térképét! 

a) átlagos évi középhőmérséklet Cuzco város   Asunción város 
     

b) szélességi kör hossza 30° déli szélesség    10° északi szélesség   
     

c)  tó mélysége Tanganyika    Malawi 
     

d) népsűrűség Newfoundland sziget  Hainan sziget 



A „medvék” jégkorongcsapatának szurkolói elhatározták, hogy néhány NHL-mérkőzésre 

elutaznak kedvenc csapatukkal. A bostoniak az első mérkőzést a Los Angeles-i „királyokkal” 

játszották. A szurkolók gépe helyi idő szerint 11:40-kor szállt fel Bostonban, és közvetlenül Los 

Angelesben szállt le. Az út 5 órát és 30 percet tartott.  

a) Mennyi idő volt Los Angelesben a gép leszállásakor? .................. óra.  

b) Melyik szövetségi államban található a két város? 

Boston: ....................................................  Los Angeles: ......................................................... 

c) Mekkora a valódi légvonalbeli távolság a két város között? ......................... km 

d) Mekkora a két város közötti földrajzi hosszúságok különbsége? ..................º 

e) A bostoni „medvék” további mérkőzéseiket a következő városokban játszották: Chicago, 

Columbus és Detroit. A gép Los Angelesből indult, majd minden városban leszállt, és 

a mérkőzés után onnan indult tovább a következő helyszínre. A negyedik mérkőzés után 

a játékosok és a szurkolók hazatértek Bostonba. Az égtájak segítségével írd le az egyes 

útszakaszok irányát: 

B - .......... - .......... - .......... - .......... - .......... - B 

f) Hány kilométerrel utaztak többet a bostoni szurkolók a visszaúton (Los Angelesből Bostonba) 

az említett három városon keresztül? Feltételezzük, hogy az összes útszakasz egyenesen az 

adott két várost kötötte össze. A visszaút össztávolsága ................. km-rel volt hosszabb. 

g) A repülés során a szurkolók a magasból megcsodálhatták annak a folyónak és az általa 

kialakított természeti képződmény szépségeit, amelyet a vörös színe alapján neveztek el. Mi 

a neve a folyónak? ........................................... . Az említett természeti képződmény a(z) 

......................................................................... Nemzeti Parkban található. 

5. A következő fogalmakat kapcsold helyesen az említett államokhoz. Vigyázat! Egy fogalom nem 

sorolható be egyik államhoz sem.  

monszun, Kura, gyémánt, Zagrosz, kőolajvezeték, bantu népek, Negros  

Azerbajdzsán: ................................................................................................................................ 

Fülöp-szigetek: .............................................................................................................................. 

Kongói Demokratikus Köztársaság: ............................................................................................. 

a) Melyik fogalmat nem lehetett helyesen besorolni? ..................................................... 

b) Melyik államhoz tartozik? ...........................................  
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