
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) 

*Monotematikus és elméleti rész - feladatok 
 
Név: ............................................................................................................................................... 
Iskola: ............................................................................................................... Osztály: ....................................... 
Elért pontszám: .............................. Ebből a monotematikus részben elért pontszám (*): .............................. 

1. *Négy nemzeti parkunk a határokon átnyúlva a szomszédos államokban is nemzeti parkként folytatódik. A 
fennmaradó öt nemzeti park Szlovákia területén „belül“ található. Folytasd a sort azokkal a nemzeti parkokkal, 
amelyeket nem szel át az államhatár: 

NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra, ................................................................................., 

.................................................................., .................................................................................... 

2. *A nemzeti parkok mindegyike saját, eredeti logókkal rendelkezik. Néhány logóban azoknak az állatoknak vagy 
növényeknek a képeit találjuk, amelyek az adott nemzeti parkot jellemzik. Az ábrán a Poloniny Nemzeti Park 
logója látható. Melyik állat és melyik növény szerepel a fehérrel kitakart helyeken? A jobboldali ábrák alapján a 
fehér téglalapba írd be helyesen az A, B vagy a C betűt, a fehér négyzetbe pedig a D, E vagy F betűt. 

 
3. *Válaszolj a megfelelő nemzeti parkok beírásával. 

a) Melyik NP-ben ered a Garam, a Hernád, a Gölnic (Hnilec) és a Fekete-Vág? ............................................ . 
b) Melyik NP-ben számít tipikus attrakciónak a csónakázás? ................................................................ . 

c) Melyik NP-ben találhatók az UNESCO természeti világörökségébe tartozó, Rožok, Havešová és Stužica 

elnevezésű kárpátokbeli bükk őserdők?  ........................................................................... 

d) Melyik NP-ben található a Verbici-tó (Vrbické pleso)? ............................................................................ 

e) Melyik NP-t oszthatjuk „ďumbierska“ és „kráľovohoľská“ részre? .............................................................. 

4. Hasonlítsd össze az Indiai-óceánt a Csendes-, az Atlanti-óceánnal és a Jeges-tengerrel. A következő mondatokban 
karikázd be a helyes számokat. 

a) Az Indiai-óceán kiterjedése alapján a legnagyobbtól a legkisebb felé haladva a(z) 1. / 2. / 3. / 4. helyet foglalja el. 
b) A legnagyobb mélységet tekintve az Indiai-óceán a 2. / 3. / 4. legmélyebb óceán. 
c) Az Indiai-óceán a tengervíz átlagos hőmérséklete alapján a legmagasabbtól a legalacsonyabb felé haladva a(z) 

1. / 2. / 3. / 4. helyet foglalja el. 
d) Az Indiai-óceán sótartalma alapján a legmagasabbtól a legalacsonyabb felé haladva a(z) 1. / 2. / 3. / 4. helyet 

foglalja el. 



5. Az Indiai-óceán északi részén olyan szelekkel találkozhatunk, amelyek áramlási iránya szabályszerűen, évente 
kétszer változik.  
a) Ezeknek a szeleknek a megnevezése:   ................................................. 

b) Az alábbi ábrákon rajzold be a fekete vonalak valamelyik végére a nyilat úgy, hogy a vonal az említett szelek 
megfelelő irányát mutassa. 

az áramlás iránya nyáron      az áramlás iránya télen 

 
c) A nyári félévben ezek a szelek a szárazföldre száraz időjárást / csapadékot hoznak. (Karikázd be a helyes 

lehetőséget!) 

Az itt felsorolt, Indiai-óceánban található szigetekre és szigetcsoportokra hatással vannak a fent említett szelek? 
Karikázd be helyesen az IGEN-t vagy a NEM-et. 

d) Srí Lanka  IGEN   NEM 
e) Szumátra   IGEN   NEM 
f) Andamán-szk.  IGEN   NEM 
g) Madagaszkár  IGEN   NEM 

6. A nyolcirányú rejtvényben keresd meg, húzd ki és írd a rejtvény mellé a vonalakra azokat a növényeket és terméseket, 
amelyek a szubtrópusokról származnak. [Szlovákul!] Ezután oldd meg a nyolcirányú rejtvény utáni feladatokat.  

K N Ó R T I C   

P Í U B N E É  ...........................................  ........................................... 

K Í N O Í L D  ...........................................  ........................................... 

O R N L R D E  ...........................................  ........................................... 

Č I N I V N R ........................................... ........................................... 

K O V V A A Ý  ...........................................  

F I G Y V M B   

A ki nem húzott betűk egy specifikus, ugyancsak szubtrópusokon termesztett növény nevét adják. A belőle 
származó nyersanyagot az egész világon használják. A mellékelt ábra a növény feldolgozása után származó 
hulladékot mutatja.   

Melyik ez a növény? D _ _     _ _ _ _ _ _ _ 

Melyik szubtrópusi ország a fenti növény fő kitermelője?  
 .................................... 

Szlovákiában is termesztik a mezőgazdászok ezt a növényt? ............... 

 

 

7. A szubtrópusi országok az éghajlatuknak köszönhetően kedvelt turistahelyek is egyben. Az összekevert betűket 
sorrendbe rakva alkoss szubtrópusi szigeteket. Ezután osztályozd őket aszerint, hogy Spanyolországhoz vagy 
Görögországhoz tartoznak. 

a) ROLAMALC: ................................. c ) FURKO .............................  e) TRAKÉ: ..................................... 

b) ODROSZ: .......................................  d) IZBIA: ............................ f) FERTENIE: ................................ 

 Spanyolország: ...................................................................................................................................................... 

 Görögország: ......................................................................................................................................................... 



8. A hatodikos tanulók azt a házi feladatot kapták, hogy keressenek újságcikkekben vagy az interneten szubtrópusi 
országokról szóló képeket, írásokat vagy rövid videókat. 

Danka egy Szicíliáról szóló cikkből származó tarajos sül képét hozta. 
Branko a Marokkói macchia című cikket húzta elő táskájából. 
Ádám egy vaníliavirág kivágott képét hozta, amint éppen elrepül mellette egy kolibri. 
Elenka egy Maldív-szigeteken található korall atoll képét mutatta be. 

Melyik tanulók teljesítették és kik nem teljesítették a házi feladatot?  

Teljesítették: ............................................................................................................................... 

Nem teljesítették: ........................................................................................................................... 
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