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

Írásbeli feladatsor az G kategória részére – (az alapiskolák 5. 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 az óramutató járásának megfelelő irányban, majd visszatér az A 
pontba. Oldd meg az ábra alatti feladatokat.  

 
 

a) Folytasd Jázmin útvonalát az égtájak helyes beírásával. 

K - ÉK - K - ............. - .............. - .............. 
b) Milyen lenne az égtájak sorrendje, ha a körutat fordított irányban tenné meg?   

K - .............. - .............. - NY - .............. - .............. 

c) Jázmin az útvonal leghosszabb részét a rózsaágyás (az E és a D pontok közötti útszakasz mentén húzódó 
szürke téglalap) menti szakaszon teszi meg. Milyen hosszú ez a szakasz?  ...................... m.  

d) A kertben egy magas fa is található (F pont). Melyik égtáj irányába vetül a fa árnyéka a reggeli, ill. az 
esti séta során?  

Reggel a fa árnyékának iránya ............................ . Este a fa árnyékának iránya ............................. . 

2. Néhány államot párokba soroltunk. Az atlasz segítségével írd be helyesen a párokat a megadott 
tulajdonságokhoz. Válassz a következő párokból:  

 Guinea és Portugália Chile és Argentína  Indonézia és Szaúd-Arábia 

 Ecuador és Kenya Kanada a Svédország 

a) Területük nagy részét tűlevelű erdők borítják: .......................................................................................  

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

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

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

e) Világviszonylatban is jelentős kőolaj-kitermelők: .................................................................................... 

  



 

3. Kikimora, a boszorkány a Gerlachfalvi-csúcs tetején él. Ha szomorú, seprűjére ül, és elrepül 
unokanővéreihez, akik hozzá hasonlóan magas hegységekben élnek. Karikázd be, melyik égtáj irányába repül 
Kikimora, majd a térképek alatti méretarány segítségével állapítsd meg, hány kilométert repül, hogy 
meglátogassa: 

a) Kirkét, aki Görögországban az Olümposz csúcsán él. J JV SV .......................... km 

b) Anahitet, aki a kaukázusi Elbrusz hegyen él.  J JV SV ........................... km 

c) Jagát, aki a Jamantau hegyen él az Urálban.  J JV SV ........................... km 

d) Melyik unokanővér él a legmagasabban?   ...................................................... 

e) Melyik unokanővér él legközelebb a tengerhez?     ...................................................... 

f) Melyik unokanővér él a legközelebb valamelyik szárazföldi államhatárhoz? .................................... 

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:  

Tonga, Luton, Tobol, Pirin 

 
5. 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 első tagja. 

   Á      Nyugati- és Keleti- (Západný a Východný) …….......... 

  A       a Gangesz jelentős mellékfolyója 

   Á      a félsziget legdélebbi pontja: mys ......... (-fok) 

  A       a Gangesz torkolatának legnagyobb városa 

  A       ............. záliv (-öböl) 

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

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

 



Most pedig oldd meg a fenti szigetcsoporttal kapcsolatos feladatokat. A következő mondatokban karikázd be 
az összes helyes lehetőséget. 

a) A szigetcsoport a(z) Atlanti- / Indiai- / Csendes-óceánban / Jeges-tengerben található. 

b) A szigetcsoport a(z) északi / déli és a keleti / nyugati féltekén található (két helyes lehetőség) 

c) A szigetcsoport éghajlata meleg / mérsékelt / hideg. 

d) A szigetcsoporton a pontos idő 6 órával kevesebb / több, mint Szlovákiában. 
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