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

1. * A litoszférát alkotó kızeteteket keletkezésük szerint három csoportra osztjuk. Nevezd meg ıket
és mindegyikhez rendeld hozzá a helyes kızetet a következı csoportból: márvány, gránit,
homokk .
a) m.............................: pl. ....................................
b) ü............................: pl. .....................................
c) á............................: pl. .....................................

2. * A következı három kiemelt szóból karikázd be a megfelelıt, hogy az állítás igaz legyen.
a) A Földközi-tenger tágul – keskenyedik – ugyanolyan marad.

b) A Föld belsı magja folyékony – gáznem – szilárd.
c) Az óceáni földkéreg legnagyobb részét gránit – bazalt – mészk alkotja.
d) A lemeztektonika elméletének szerzıje Richter – Mercalli – Wegener.
3. A következı fogalmakat sorold be két csoportba:
Elzász, Bréma, Szászország, Vogézek, Duna forrása, Strasbourg, 60 millió lakos
Franciaország: .....................................................................................................................................
Németország: .......................................................................................................................................
4. Az A - F betőkkel jelölt földrajzi szélességekhez rendeld hozzá az egyes növényzeti öveket:
sivatagok és félsivatagok, es erd k, tundra, mérsékelt övi erd k, szavannák, sztyeppék

A mérsékelt övi erdık két csoportra oszlanak – a délebbre elhelyezkedı ................................ erdık
övére és az északabbra elhelyezkedı ............................. erdık övére, amelynek neve .....................
.

5. Melyik ázsiai országokhoz kötıdnek a következı híres utazók nevei? Válassz a következı
országokból: Fülöp-szigetek, India, Kína.
a) Marco Polo - ...............................................
b) Vasco da Gama - .......................................
c) Fernão de Magalhães - ...............................
6. Alkoss helyes hármas csoportokat:
A. Belgium

I. puszta

1. Antwerpen

B. Csehország

II. Šumava

2. Visegrád

C. Magyarország

III. Flandria

3. W. A. Mozart

D. Ausztria

IV. Tirol

4. Macocha

Helyes hármasok: A - ..... - ....., B - ..... - ....., C - ..... - ......, D - ..... - .......
7. Az üres négyzetekbe írd be azokat a kifejezéseket, amelyeknek közük van mind a négy körülöttük
elhelyezkedı fogalomhoz (magyarul szükséges kitölteni):
a)

Skócia

Észak-Írország

b)

Görögo.

Bulgária

_A__

_A____

____A____
Wales

c)

_É_______
Anglia

Lengyel

Szerbek

Albánia

d)

Szardínia

___Á___
Csehek

e)

Kréta

___G____
Oroszok

Brüsszel

Macedónia

27 tag

Korzika

f)

Szicília

Lengyelo.

Botteni-öböl

______I

_A___

___Ó

____E_

EURO

kék

Svédo.

0 m tszfm.

8. A következı állításokhoz rendelj hozzá I-t vagy H-t aszerint, hogy igazak-e (I) vagy hamisak (H).
A Nap körül 8 bolygó kering.
A téli monszun nem hoz csapadékot.
Japánnak több mint 100 millió lakosa van.
Kolumbusz és legénysége voltak az elsı európaiak, akik átszelték az Atlanti-óceánt.
A Niagara-vízesések a Huron- és Michigan-tó között keletkezetek.
9. Írd be helyes sorrendben a hiányzó területek nevét a rájuk jellemzı függıleges tagoltság szerint:
síkság (rovina)

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

középhegység (vrchovina) ......................
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