
Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
49. ročník, školský rok 2020/2021 

Írásbeli feladatsor az F kategória részére – (az alapiskolák 6. és 7. évfolyama, ill. a nyolcéves 
gimnáziumok 1. és 2. évfolyama) 

*Gyakorlati rész - feladatok 
 

Név: ............................................................................................................................................... 
Iskola: ............................................................................................................... Osztály: ....................................... 
Elért pontszám: .............................. 

1. A bagdadi Jázmin hercegnő mindennap sétát tesz a kertben. A séta útvonalát az alábbi ábra szemlélteti. A 
hercegnő az A pontból indul, tesz egy kört, majd visszatér az A pontba. Oldd meg az ábra alatti feladatokat.  

 
a) Jázmin megszokott útvonala égtájak segítségével leírva a következő: K - ÉK - K - DNY - ÉNY - NY. Húzd 

alá a helyes állítást. 

Jázmin hercegnő útvonalának iránya megegyezik az óramutató járásának irányával. 

Jázmin hercegnő útvonala az óramutató járásával ellentétes irányú. 

b) Ma reggel a hercegnő szokásától eltérően útvonalát egy kicsivel megrövidítette. A hagyományos útvonaltól 
eltért, hogy megnézze az F ponttal jelölt szökőkutat, majd onnan tovább haladva visszatért az eredeti 
útvonalra. A rövidítést az ábrán szaggatott vonal jelöli. Hogyan változott az útvonal leírása? Húzd át a hibás 
égtájat, és írd fölé a helyes égtájakat: 

K - ÉK - K - DNY - ÉNY - NY 

c) Hány métert tett meg a hercegnő a szokásos útvonal belsejében (a szaggatott vonal mentén)?   ................... m 

d) Jázmin nagyon kedveli a rózsaágyást (az E és a D pontok közötti útszakasz mentén húzódó szürke téglalap). 
Elrendelte, hogy a rózsaágyás közepébe tegyenek le egy padot. Milyen távolságra lesz a pad a rózsaágyás 
széleitől?  ....................... m  

e) Ha ma reggel Jázmin kertjében sétálnál az E pontból a B pontba, hogyan sütne a Nap? a szemedbe / a hátadra 
/ a bal oldali arcodra. (Karikázd be a helyes lehetőséget!) 

2. Atlasz segítségével a következő meghatározások mellett sorolj fel két-két államot az alábbiak közül válogatva: 

Portugália, Ecuador, Svédország, Argentína, Kanada, Chile, Guinea, Kenya 

a) Területük nagy részét tűlevelű erdő borítja: ............................................ és ...........................................  

b) Van közös államhatáruk: ........................................................... és ................................................. 

c) Ugyanabban az időzónában találhatók: ................................................ és .................................................... 

d) Áthalad rajtuk az egyenlítő:  ................................................................... és ................................................... 



3. A múltban India területe a brit gyarmatbirodalomhoz tartozott. Megfelelő India-térképek segítségével töltsd ki 
helyesen a rejtvényt, és állapítsd meg a megfejtést. [Szlovákul!] A megfejtés a Nagy-Britannia harmadik 
legnagyobb tengerentúli területét képező szigetcsoport megnevezésének második tagja. 

     K     tektonikus lemez, amelyen India fekszik 

          Csennai város régebbi megnevezése 

          az indiai zászlóban szereplő színek egyike 

        K  gluténmentes gabonanövény, amelyet Nyugat-Indiában termesztenek 

     K     fém, melynek ércét Nyugat-Indiában bányásszák 

     K     nyugat-indiai sivatag 

Atlasz segítségével határozd meg, melyik szigetcsoportról van szó a megfejtésben: 

_  _  _  _  _-  és _  _  _  _  _  _-szigetek   

Most pedig állapítsd meg, hogy a következő tulajdonságok közül melyek érvényesek a fenti szigetcsoportra. Az 
előttük található betűjeleket írd helyesen a szaggatott vonalakra. 

A. a Karib-térségben fekszik 
B. abban az időzónában található, ahol a pontos idő 6 órával több, mint Szlovákiában 
C. az északi, ill. a nyugati féltekén található 
D. Miamitól mért távolsága kevesebb, mint 1 000 km 
E. átszeli a Ráktérítő 
F. partjait a Déli-egyenlítői-áramlás mossa 

a) a szigetcsoportra érvényes állítások: .................................................................  

b) a szigetcsoportra nem érvényes állítások: ................................................................  

4. Készíts kártyákat a földrajzi kvartetthez. Az üres kártyákra olyan földrajzi objektumok neveit írd, amelyek a 
további három objektummal együtt azonos típusú objektumok négyes csoportjait adják eredményül, vagyis négy 
folyó, négy hegység, négy város, ill. négy állam. A következő objektumok közül választhatsz: 

Belize, Dzsidda, Kunlun, Marica, Ofanto, Palau, Píndosz, Vranje 

 

 



5. A szigorú járványügyi előírások miatt csak azok az emberek járhattak Szlovákiából külföldre dolgozni, akik a 30 
km-es határsávon belül éltek. Járhattak-e a következő települések lakosai dolgozni Magyarországra? Karikázd be 
helyesen az IGEN vagy a NEM lehetőséget. Mérd meg a települések és az államhatár közötti legrövidebb 
légvonalbeli távolságokat. 

a) Nagymegyer (Veľký Meder)  IGEN  NEM 

b) Nagykürtös (Veľký Krtíš)  IGEN   NEM 

c) Nagykapos (Veľké Kapušany)  IGEN  NEM 
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