Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník)
Praktická časť – úlohy – maďarská verzia
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. A következı országokat sorold be aszerint, hogy 2008-ban az Újévet hamarább, vagy késıbb
ünnepelték-e, mint Szlovákia.
Marokkó, Új-Zéland, Románia, Fülöp-szigetek, Argentína
a) Hamarább ünnepelték: ........................................................................................................
b) Késıbb ünnepelték: ....................................................................................................
c) Közülük melyik ünnepelte meg a 2008-as Újévet leghamarább? .................................................
2. A tájfutók a rajtnál kezükbe kapták az útvonal vázlatát 1:25 000 léptékben. Négy szakaszból állt:
1.
2.
3.
4.

(Š – E1) szakasz hossza 1,5 km és délkelet felé irányul.
(E1 – E2) szakasz hossza 1 km és irányszöge 100˚.
(E2 – E3) szakasz a legrövidebb, csak 0,5 km és irányszöge 25˚.
(E3 – C) szakasz hossza 1,75 km és irányszöge 300˚.

Rajzold le minél pontosabban ezt a vázlatot.
Š
x

Válaszolj a következı kérdésekre:
a) Légtávolságban a valóságban milyen messze volt egymástól a rajt és a cél? .................. km
b) Hány fok a rajt-cél irányszöge (Š – C): .......... ˚
Számold ki, hány fok lenne az egyes szakaszok irányszöge, ha a futók visszafelé futnának:
c) C – E3 irányszög: ............ ˚
e) E2 – E1 irányszög: ............ ˚
d) E3 – E2 irányszög: ............ ˚
f) E1 – Š irányszög: ............ ˚

3. A táblázatban lévı szótagokból alkoss négy földrajzi nevet (a nevek magyarul vannak feltüntetve).
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a) ázsiai ország: ..............................................................

RI
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HI

b) magashegység: ...........................................................

MA
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c) folyó és állam az USA-ban: ........................................

RA

LÁ

KA

d) sivatag: ........................................................................

SZIG

4. Dzsémsz Kukk kapitány hajója a déli féltekén szelte a habokat. Egy napon a matrózok egy üveget
halásztak ki a vízbıl, amiben üzenet volt. Kukk kapitány kivette az üzenetet és megpróbálta
elolvasni. Sajnos a szöveg egy pár helyen olvashatatlan volt. Kukk kapitány viszont nagyszerő
geográfus volt, ezért nem volt gondja kiegészíteni az üzenetet. Te is ki tudod egészíteni?

H................... kiköt jéb l indultunk, ami ...........................a szigetén található és egyenesen
.......................tre tartottunk a 4...-ik ...........i hosszúsági kör mentén. Célunk Ú............................nd ............i szigete volt. Majdnem az utunk felén viharba kerültünk a
T....................................-tengeren és hajónk kormányozhatatlanná vált. Az er s szél egyenesen dél
felé sodort minket, ahol a Ma...............................-szigetek zátonyaira futottunk. Segítségre várunk.
Kérem, mentsenek meg minket!
Szerencsétlen Stano kapitány
5. Atlasz segítségével írd át a kiemelt szavakat úgy, hogy az állítás igaz legyen:
a) Turku város Törökországban van. ....................................
b) Szaúd-Arábia fıvárosa Ribát. ...................................
c) A Volga folyó a Fekete-tengerbe ömlik. ...................................
d) Kansas-City Kansas államban van. .................................
e) Ceuta spanyol város Európában található. ...................................
f) Edinburgh Wales fıvárosa. ...................................
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