Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
45. ročník, školský rok 2016/2017
Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (5. 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)

hajók, gépkocsik, repülőgépek

b)

deszkák, bútor, gyufa

c)

konzervek, édességek, italok

d)

vas, acél, öntvények

e)

ragasztók, műtrágyák, üzemanyagok

f)

anyagok, szövetek, fonalak

_ É _ ipar
_ A ipar
_ L _ _ _ _ _ _ _ _ ipar
_O______
_ _ G_ ipar
_ E _ _ _ _ ipar

2. *Alkoss helyes fogalompárokat:
A – egy főre eső legmagasabb számú gépkocsigyártás

1. Kína

B – robotika, elektronika, elektrotechnika

2. Szlovákia

C – a világ legnagyobb acélgyártója

3. Nagy-Britannia

D – a gőzgép feltalálása

4. Japán

A helyes párok:
3.

A - ......, B - ......, C - ......, D - .......

A szürkével árnyékolt kifejezések közül válaszd ki és karikázd be a megfelelőt.
a) A Jupiter bolygónak viszonylag sok holdja van. Az eddigi ismereteink alapján ezeknek a holdaknak a
száma pontosan 15 / megközelítőleg 20 / több mint 60. Közülük a legnagyobb a(z) Ganümédész / Ió /
Európé. A Jupiter felszínén nagy vörös folt figyelhető meg. Ez nem más, mint egy hatalmas, szüntelenül
lávát ontó tűzhányó / nagy kiterjedésű befagyott tó / óriási vihar a bolygó légkörében. A Jupiter Nap körüli
keringési ideje 5 / 12 / 25 földi évnek felel meg.
b) A Neptunusz bolygó az ókori római háború / bor / tenger istenéről kapta a nevét. Elszíneződése alapján a
bolygót kék / vörös / fekete bolygónak is szokták nevezni. Nagyságával leginkább a(z) Földre / Uránuszra /
Marsra emlékeztet.
c) A Vénusz a Föld „ikertestvére”. Napkelte előtt a Földről Hajnalcsillagnak / Hattyúnak / Szíriusznak
láthatjuk. A Vénusz felszínén a légnyomás nagyjából ugyanannyi / sokszorosan nagyobb / fele akkora, mint
a Földön. A Vénusz felszínének jól ismert objektuma a Maat Mons nevű tűzhányó / gleccser / tenger.

4.

Az alábbi szótagokból négy ismert európai tűzhányó neve rakható ki. Határozd meg őket, majd mindegyiket
párosítsd a következő jellemző tulajdonságok egyikével.
LI
BO

ZÚV

ET

STROM

VE

LA

HEK

NA

A tűzhányók: ..................................... ......................................... ...................................... ............................
Jellemző tulajdonságok:
a) A tűzhányó, amely betemette Pompejit - .........................................

b) „A pokol kapuja“ Izlandon - .................................................
c) Európa legmagasabb vulkánja - ...................................................
d) A Föld egyik legaktívabb tűzhányója - ............................................
5. Az 5. B osztály tanulói az iskolaújságba olyan kifejezéseket gyűjtöttek, amelyek összefüggnek a vulkáni
tevékenységgel. Az alább felsorolt kifejezésekben pótold a hiányzó betűket:

d)

_ _G_ _
_U__Á_
E____I _
_ _LD_ _ _

e)

VULKÁNI

f)

RÉ_

g)

_

a)
b)
c)

6.

megolvadt kőzetek a tűzhányó belsejében
a tűzhányó másik megnevezése
a tűzhányó kitörése
mélyedés, ami akkor keletkezik, amikor a kitörés után a tűzhányó csúcsa
besüllyed

_ _M_ _

__V__ __N

U_

___

nagyobb lávadarab, amely a tűzhányó kitörésénél a felszínre vetődik, és
a levegőben megszilárdul
kúp alakú vulkán, amely keverve tartalmaz megkeményedett lávát és
vulkáni hamut.
hatalmas hullámok, amelyek a tenger alatti földrengéseknél vagy
tűzhányókitöréseknél keletkeznek

Az alábbi mondatokban pótold a hiányzó információt.
a) Dél-Amerikában az ősz ......................................... hónapban kezdődik.
b) Az év melyik napján esnek a napsugarak délben merőlegesen a földfelszínre a Ráktérítőn? ...........................
c) A Föld Nap körüli keringési ideje 365 nap és megközelítőleg ................... óra.
d) Ausztráliában a tárgyak árnyéka délben mindig ............................. felé irányul.

7.

A Kassán (Košice) élő Anna egy füzetbe lerajzolta az ablakukból délben nyíló kilátást. Párosítsd helyesen az
alábbi dátumokat a rajzokkal, segítségül szolgál az egyes rajzokon a Nap elhelyezkedése.
Dátumok:
6. 24.
12. 19.
4. 14.

Dátum: ..................................

Dátum: ..................................

Dátum: ..................................

Melyik égtáj irányába nyílnak Annáék ablakai? ............................. .
8.

Ádám egy folyóiratban megtalálta a naprendszer makettjét. Az újságból kinyírta a három legnagyobb bolygót.
A kinyírás után a lapban a kivágott makettek helyén lyukak maradtak (I., II., III. számú ábra). Nevezd meg
a kivágott bolygókat.

9.

Marci nagybátyja sokat utazik a világban. Az unokaöccsének mindenhonnan képeslapot küld, amelyen
feltünteti az adott hely leírását. Marci nagyon örül ezeknek a lapoknak, mert sokat tanulhat belőlük. Mit tudott
meg Marci? Válaszolj az egyes képeslapok szövege alatt található kérdésekre.

A képen látható ****** tűzhányó 3 ezer méternél is magasabb.
A Felkelő nap országának legmagasabb csúcsa, és az ország egyik
fő jelképét is képezi. A csúcsot évente több száz turista mássza meg.
a)

Mi a neve az „A” képen látható tűzhányónak? ............................

b)

Melyik államban található? ............................................

A Mauna Kea a Csendes-óceánban található, vulkanikus eredetű
******-szigetek legmagasabb csúcsa. Napjainkban alvó vulkánként
tartják számon. A tűzhányó tetején csillagvizsgáló épült. Mivel az
északi félteke 20° szélességi körén fekszik, a csúcsról megfigyelhető
az egész északi és a déli égbolt jelentős része. Emiatt kitűnő
megfigyelőhelynek is tartják.
c)

Melyik szigeteken található a Mauna Kea?
...........................................................

A képen az Égei-tengerben fekvő ********** szigete látható.
A sziget vulkanikus eredetű. A több mint háromezer évvel ezelőtti
hatalmas vulkánkitörést a tudósok a minószi civilizáció (kultúra)
megszűnésének okaként emlegetik.
d)

Melyik sziget látható a „C” képen?
....................................................................
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