Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu H (6. ročník, sekunda)
Praktická časť – úlohy – maďarská verzia
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. Keresd meg a világtérképen azt a pontot, melynek földrajzi koordinátái 30° északi szélesség és 45°
nyugati hosszúság. Ez a pont a/az ............................................. –óceánban van. Írd le azokat az
országokat, amelyekbe eljutnál, ha a következı irányszögek szerint indulnál el:
a) 0˚ - ..............................................
b) 90˚ - ............................................

c) 270˚ - .............................................
d) 185˚ - .............................................

2. Alidedo arab kereskedı karavánjával Datľa oázisból Pálma oázisba tartott. Az utazás 6 napot vett
igénybe. A karaván minden nap ugyanolyan távolságot tett meg, viszont mindig más irányba,
hogy kikerüljön egy óriási homokdőnét. Elsı nap pont északkeletre mentek, második nap
délkeletre, harmadik nap 90˚ irányszög alatt haladtak, negyedik nap dél felé, ötödik nap délnyugati
irányba és legutoljára, a hatodik napon 180° irányszögbe. A következı vázlatba minél
pontosabban rajzold be a karaván útvonalát. Pálma-oázis helyét rajzold be keresztel.

Az 1:250 000 léptékő térképen az egynapi távolság pontosan 4 cm volt. Hány kilométer távolságot
tett meg a karaván 6 nap alatt? .......................... kilométert
3. Keresd ki az atlaszban:
a) azt az országot, amely területére behatol az Atlasz, de nem halad rajta keresztül a kezdı
délkör: ......................................
b) azt az afrikai országot, amelyen keresztülhalad az Egyenlítı, de nincs tengerpartja:
............................................
c) azt az országot, amelyen keresztülfolyik az Amazonas folyó, de területére nem hatolnak be az
Andok: ..................................

d) azt a kontinenst, melynek partjait két óceán mossa, de a leghosszabb hosszúsági kör nem halad
keresztül rajta: .............................................
4. A következı párosokban karikázd be azt az országot, ahol 2008-ban hamarább ünnepelték az
Újévet:
a) Nagy-Britannia – Ukrajna
b) USA – Ausztrália
c) Spanyolország – Portugália
A

hat

ország
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melyik
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az
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mint
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............................................
5. Oszd szét a következı földrajzi objektumokat négy csoportba aszerint, hogy az északi- vagy déli-,
ill. a keleti- vagy nyugati féltekén találhatók-e.
Salamon-szigetek, Bermuda-szigetek, Szamoa, Mauritius, Tajvan, Honolulu, Chimborazo, Kuba
nyugati félgömb

keleti félgömb

északi
félgömb

déli
félgömb

6. a) Mit köt össze a Panama-csatorna? ...............................-óceánt és ..................................-tengert
b) Mit köt össze a Koreai-szoros? ....................................-tengert és ..................................-tengert
c) Mit választ el a Makasari-szoros?................................ szigetét és .................................. szigetét.
d)

Mit

választ

el

a

Drake-átjáró

(szoros)?

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

és ................................... szigeteket.

7. a) Dél-Amerikában két ország nem határos Brazíliával:
......................................................... és ...................................................
b) Afrikában két olyan ország van, amelyiknek csak egy szomszédja van:
......................................................... és .....................................................
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