Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu G (7. ročník, tercia)
Praktická časť – úlohy – maďarská verzia
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. A kincskeresık egy régi pergament találtak, amin egy titkos ösvény volt lerajzolva, ami egy ısrégi
vár alatt elrejtett kincshez mutatta az utat. A vázlat léptéke 1:2 500 volt. Ez szerint elıször 100
métert kellett gyalogolni 150˚ irányszög alatt, aztán 50 métert egyenesen keletnek, majd 25 métert
50˚-os irányszögben és végül 75 métert 0˚-os irányszögben. A hely, ahol a kincs el volt rejtve,
keresztel volt megjelölve. Hogyan nézett ki a vázlat?

Egy kincshez vezetı alagút a vár alatt be volt omolva. A kincskeresık ezért úgy döntöttek, hogy
egy új, egyenes alagutat ásnak ki a kincshez. A vázlat szerint megállapították, hogy a kincs
egyenes vonalban ............... méterre van elrejtve a föld alatt, és............˚-os irányszög alatt kell
ásniuk.
2. Minden sorban karikázd be azt a két országot, amelyekrıl igaz az állítás:
a) A téli évszak hasonló idıszakban van mint Szlovákiában:
Argentína

Ausztrália

Oroszország

USA

Angola

b) 3.20-án és 9.23-án lehet találni olyan helyeket, ahol a tárgyaknak nincs árnyékuk:
Kenyában

Egyiptomban

Brazíliában

Kanadában

Kínában

c) 24 óránál tovább tartó éjszakát megfigyelhetünk:
Németországban

Svédországban

Antarktiszon

Törökországban

Ausztráliában

d) Ebben a pillanatban két órával több van:
Izlandon
e) Tsunami pusztíthat:

Nagy-Britanniában

Egyiptomban

Etiópiában

Ukrajnán

Indiában

Japánban

Csádban

Laoszban

Lesothoban

3. Sorold be két csoportba a következı településeket aszerint, hogy a Duna melyik partján
helyezkednek el:
Smeredevo, Novi Sad, Giurgiu, Ruse
Duna bal partja: ...................................................................................
Duna jobb partja: ...................................................................................
4. Atlasz segítségével változtasd meg a kiemelt szavakat úgy, hogy az állítás igaz legyen:
a) Kansas-City Kansas államban található. .................................
b) Washington állam az Atlanti-óceán partján fekszik. ....................................
c) Az Angara folyó a Bajkál-tóba ömlik. .......................................
5. Írj be „igen”-t vagy „nem”-et a táblázatba attól függıen, hogy az elsı oszlop három fogalma
összefügg-e a megadott országokkal.
Brazília

Argentína

Ecuador

spanyol nyelv
Andok
esıerdık
6. Atlasz segítségével állapítsd meg, mely államok fekszenek két földrész területén. Tüntesd fel az
összes lehetıséget:
a) Európa és Ázsia területén: .......................................................................
b) Európa és Afrika területén: ....................................................................
c) Afrika és Ázsia területén: .........................................................................
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