Okresné 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. * Nevezd meg az ipari ágazatokat, amelyek az egyes sorokban felsorolt termékeket állítják elő.
Néhány betűt előre beírtunk.
a)

orvosságok, egészségügyi segédeszközök

b)

újságok, folyóiratok, plakátok

c)

nyers bőr feldolgozása

d)

kerékabroncs, locsolótömlő, kábelszigetelés

_ _ _ _ _ _ _ E _ ipar
_ Y _ _ _ _ ipar
_ _ R ipar
_ U _ _ ipar

2. *A következő találmányokból, ill. technológiákból alkotott fogalompárokban karikázd be azt, amelyik régebbi,
mint a másik.

3.

a) távíró – telefon

d)

radar – röntgen

b) könyvnyomtatás – litográfia

e)

integrált áramkör – tranzisztor

c) pergamen – papír

f)

fényképezőgép - polaroid

A táblázat Szíriáról szóló információkat tartalmaz (a polgárháború előtti időszakból). Minden sorban színezd
vagy árnyékold be azt a mezőt, amely a helyes információt tartalmazza.
lakosság száma

22 mil.

195 mil.

8 mil.

az ország zászlóján
látható szimbólum

félhold

két csillag

oroszlán

szomszédos államok
száma

5

8

3

hivatalos nyelv

francia

angol

arab

legnagyobb folyó

Tigris

Eufrátesz

Jordán

az ország partjait
mosó tenger

Vörös

Földközi

Perzsa

legnagyobb sivatag

Szír

Damaszkuszi

Arámi

a szántóföld aránya

5%

25 %

85 %

legnagyobb létszámú
kisebbség

kurdok

örmények

franciák

4. Pótold a helyes információkat az alábbi mondatokban.
a) Szíria részét, a(z) ..........................................-fennsíkot, csaknem fél évszázada Izrael tartja megszállva.
b) Szíria legfontosabb ásványkincse a(z) .......................................... .
c) Az UNESCO kulturális világörökségi listáján szerepel az a Szíria északnyugati részén fekvő város,
melynek neve ......................................, arabul pedig Halab.

d) Szíria lakosságának 90%-a .................................................. vallású, a maradék csaknem 10% pedig
................................................................ vallásúnak tartja magát.
5.

A térkép alapján írd be a rejtvénybe az Egyesült Királyságban található városokat. Állapítsd meg a megfejtést,
majd válaszolj a feltett kérdésre.
1
2

G H

V
3
4
5

6

G H
F
S

T

F

Megfejtés:

______

Mit jelent a megfejtésben található kifejezés?
................................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

6. Jelöld „” jellel az igaz, ill. „” jellel a hamis állításokat.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Málta lakosságának csaknem a fele a fővárosban él.
2017 januárjától júniusig az Európai Unió soros elnökségének szerepét Málta tölti be.
A máltai lakosság fő bevételi forrása a halászat.
A világ legrégebben működő parlamentje Izlandon található.
A haltermékeken kívül Izland minden élelmiszerből behozatalra kényszerül, mivel az éghajlati
körülmények nem teszik lehetővé a növénytermesztést és az állattenyésztést sem.
Az izlandi lakosság döntő része a sziget délkeleti részén él, itt található a főváros is.
Az ír éghajlatot a hosszú, kemény, hóban gazdag telek jellemzik.
Dublin másik megnevezése Baile Átha Cliath.
Írország felszínének legnagyobb részét mezők és legelők alkotják.

7.

A 8. B osztály tanulói azt a feladatot kapták, hogy írjanak fogalmazást arról a helyről, ahol a szünidőt töltötték.
Olvass el néhány részletet a nyolcadikosok munkáiból, majd oldd meg a részletek alatt található feladatokat.
Józsi ezt írta:
Júliusban a szüleimmel egy hetet a Földközi-tengerben fekvő **** szigeten töltöttem, ami az ottani
szigetország második legnagyobb szigete. Néhány tízezer ember lakja, a terület mezőgazdasági jellegű.
A tengerpart gyönyörű, délutánonként harminc fokos melegek voltak. Kirándulásunk utolsó napján
meglátogattuk az ország fővárosát, onnan repültünk haza.
Feri ezt írta:
Nyáron meglátogattam a nővéremet, aki már néhány éve a(z) ********-ban (-ben) található Limerick
(Luimneach) nevű városban él. A nővérem azt mondta, hogy a szigetet gyakran emlegetik smaragd- vagy ****
szigetként is. A sziget lakóinak mintegy egyharmada beszéli a kelta eredetű gael nyelvet.
Misi ezt írta:
Én Nagy-Britanniában jártam. Megmásztam az ország legmagasabb hegycsúcsát, az 1343 m t. f. magasságban
fekvő Ben *****-t. Két napot az Ír-tengerben található *** szigetén töltöttem. A sziget első számú méltósága
az angol királynő, ám a terület mégsem tartozik az Egyesült Királysághoz. Megtekintettük a *********-i
csillagvizsgálót is, amelyen keresztülhalad a kezdő délkör.
a) Melyik szigeten nyaralt Józsi?

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

b) Mi a fővárosa annak az országnak, ahonnan Józsi hazarepült?

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

c) A smaragd mellett melyik színt említette Feri, amikor arról a szigetről írt, ahol nyáron járt?
.......................................
d) Az alábbi öt ábra közül karikázd be háromnak a betűjelét. A bekarikázott ábrák a Feri által meglátogatott
szigetet jelképezik.

e) Melyik hegycsúcsot mászta meg Misi?

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

f) Az Ír-tenger melyik szigetén tartózkodott Misi két napig?

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

g) A kezdő délkört a Misi által említett csillagvizsgáló neve alapján ............................................-i délkörnek is

nevezik
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