Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu F (8. ročník, kvarta)
Monotematická a teoretická časť – úlohy – maďarská verzia
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................

1. Minden sorban húzd alá azt a szót ill. szókapcsolatot (várost, járást, folyót), ami nem illik
oda:
a) Banská Bystrica (Beszterceb.), Zvolen (Zólyom), Žilina (Zsolna), Prešov (Eperjes), Trnava
(Nagyszombat)
b) Banská Štiavnica (Selmecb.), Kremnica (Körmöcb.), Levoča (Lıcse), Modra, Bardejov (Bártfa)
c) Medzilaborce, Stará Ľubovňa (Ólubló), Kežmarok (Késmárk), Spišská Nová Ves (Igló)
d) Laborec (Laborc), Orava (Árva), Latorica, Ondava, Bodrog

2. Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatokkal:
Súľovské vrchy

Belsı-Nyugati-Kárpátok

Vihorlat
Pieniny

Flis-hegység

Bukovské vrchy
Poľana

3. Minden állathoz rendeld hozzá a rá jellemzı állatföldrajzi régiót, ill. állatcsoportot:
a)
b)
c)
d)

medve
zerge
gólya
pocok

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

4. Minden kijelentésnél állapítsd meg, hogy igaz-e (karikázd be az I-t), vagy hamis (karikázd
be a P-t):
a) A vasutak teljes hossza Szlovákiában nem éri el a 3 000 km-t.

I

H

b) A tszf. magasság növekedésével csökken a csapadéktartalom.

I

H

c) Szlovákiában az ipar a 19. században kezdett fejlıdni.

I

H

d) A roma nemzetiség Dél-Szlovákiában a legszámottevıbb.

I

H

e) A görög katolikus vallás a három legelterjedtebb
vallás közé tartozik Szlovákiában.

I

H

5. A szétszórt betőkbıl alkoss országokat (magyarul):
a)
b)
c)
d)
e)

O R E H SZ R F Á R G O SZ O É
O G T R Á L T E SZ
G K Ö SZ O R T Á Ö R
N I G O SZ A C R Á R F A
NIÁBAAL

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

6. Az elızı feladatban található egy olyan ország, amely nem illik a többi közé. Írd le a
nevét: .................................................. és azt, hogy mivel különbözik a többi országtól:
.................................................................................................................................................
7. Válaszolj a következı kérdésekre:
a) Jelenleg mennyi nemzeti park van Szlovákia területén?
b) Melyik a legfiatalabb nemzeti parkunk?
c) Melyik a legkisebb közülük?
d) Melyik helyezkedik el legkeletebbre?

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

8. Oszd szét a betőket szótagokra úgy, hogy Szlovákia négy népi falurezervátumát kapd meg
(szlovákul).
NECBRHVLNYCELÍPODČIČLOVMAKOBIEL
.................................

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

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

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

9. Egészítsd ki a következı állításokat:
Szlovákiában a kıolajat a .................................-kıolajvezetéken keresztül szállítjuk, ami
..................................-ból indul, és amire Šahy-ban (Ipolyságban) rákapcsolódik a/az
................................. – kıolajvezeték Krk szigetérıl. A földgáz (Oroszországból) a
.................................-földgázvezetéken keresztül érkezik.
10. * Egészítsd ki a következı állításokat:
A kontinensek mai alakja több millió évvel ezelıtt jött létre két nagy kontinens
szétválásával, melyeknek neve ................................... és .................................... . Ezek
elıtt viszont csak egy ıskontinens létezett, melyet Wegener híres csillagász, meteorológus
és geofizikus ...................................-nak nevezett el.
11. * Válogasd szét a következı kızeteket keletkezésük szerint:
pala, gránit, márvány, mészkı, bazalt, andezit, homokkı
a) magmás: ...................................................................................................................
b) üledékes: ...................................................................................................................
c) átalakult: .................................................................................................................
Autor: Mgr. Eva Džupinová, PhD.
Recenzenti: doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., RNDr. Hilda Kramáreková
Preklad: Mgr. Zoltán Bárdos

Vydal: Iuventa 2008

