
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
47. ročník, školský rok 2018/2019 

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (8. a 9. ročník) a OG (3. a 4. ročník) 
*Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

Név: ............................................................................................................................................... 
Iskola: ........................................................................................................................ Osztály: .............................. 
Elért pontszám: ............................... Ebből a monotematikus részben elért pontszám (*): .............................. 

1. *Az USA hosszú ideje a leglátogatottabb országok közé tartozik. A turisták körében nagyon népszerűek 
a nemzeti parkok természeti szépségei, illetve a legnagyobb és legismertebb nagyvárosokban található 
látványosságok. Az alábbi látványosságokat és városokat írd be helyesen a megfelelő helyre: 

Michigan, Golden Gate, Smithsonian, Rockefeller Center, Malibu 

Los Angeles, Washington, Chicago, San Francisco, New York  

a) Tengerpart (strand): .............................................................. - .......................................................... városban. 

b) Üzleti és kereskedelmi épületek: .......................................... - .......................................................... városban. 

c) Múzeum: ............................................................................... - .......................................................... városban. 

d) Tó: ......................................................................................... - .......................................................... városban. 

e) Híd: ........................................................................................ - ......................................................... városban. 

2. *Melyik képhez tartoznak a következő kijelentések? Minden sorban karikázd be a helyes betűjelet.  

 

a) A fővárostól mintegy 200 km-re délre található, egy különösen népes országban.  A   B   C   D 

b) Gyönyörű innen a kilátás a Copacabanára.       A   B   C   D 

c) Mintegy 20 km-re ettől a csodálatos helytől három ország határai találkoznak   A   B   C   D 

d) Itt lefényképezhető az UNESCO listáján is megtalálható Cukorsüveg-hegy.  A   B   C   D 

e) Legnagyobb közülük az Ördög torka, kb. 80 méter magas.     A   B   C   D 

f) A hivatalos UNESCO bejegyzés szerint ez a gyöngyszem a 17. századból való.  A   B   C   D 

g) Valódi trópusi esőerdő veszi körül.        A   B   C   D 

h) Az aborigének számára szent hely.        A   B   C   D 

i) Csaknem a kontinens középpontján található.       A   B   C   D 

j) Magassága több, mint 300 méter.        A   B   C   D 



3. A következő SMS üzenetek segítségével állapítsd meg, melyik cseh városokat látogatta meg Ádám, Márk és 
Vlado. A városokat, ahol Ádám járt, jelöld A-betűvel, ahol Márk járt, jelöld M-betűvel, ahol pedig Vlado járt, 
jelöld V-betűvel.  

 
Ádám ezt írta édesanyjának: 

„Tegnap idegenvezető kíséretében megtekintettük a várost. Azt mondta nekünk, hogy a várost Libuše 
hercegnő alapíttatta. A köznyelvben a települést ma a „városok anyjának” vagy „száztornyúnak” nevezik. 
Holnap **** várost látogatjuk meg, „szénszafarira” visznek minket. Megtekintjük, hogyan bányásszák a 
barnaszenet.“ 

Márk ezt írta édesapjának: 

„A szobánk ablakából remek kilátás nyílik a Moldva (Vltava) és a Malše folyók összefolyására. Mutattak 
nekünk fényképeket arról is, amikor 2002-ben a várost elöntötte az 50-éves árvíz. Holnap a helyi sörgyárba 
megyünk exkurzióra, hozok neked a kedvenc sörödből, a Budvarból. Útközben megállunk ****.városban is. 
A Masaryk Egyetemen egy előadást fogunk meghallgatni, majd meglátogatjuk Špilberk várát.“ 

Vlado barátjának írt, akit éppen meglátogatni készült: 

„Szia! Vonatunk éppen Bohumínban áll. Várj rám, kérlek, kb. 10 perc múlva a vasútállomás bejáratánál, 
úgy, mint legutóbb, amikor meglátogattalak. Egyedül nem találnék el hozzátok, Vítkovicére.“ 

Most válaszolj az alábbi kérdésekre: 

a) Melyik fiú járt az Érchegység (Krušné hory) körzetében?  ................................................................... 

b) Melyik városból írta üzenetét Márk?     ................................................................... 

c) Melyikük látogathatta meg csehországi útja során a Morvasziléziai Vasúti Múzeumot?  ................................ 

d) Melyik szlovákiai város fekszik azonos szélességi körön azzal a várossal, amelyet Vlado látogatott meg? 

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

4. A közlekedési rendszer mely elemét használhatták tavaly saját járásukban az egyes járások lakosai?  
A táblázatba írd be helyesen az IGEN és a NEM szavakat. 

 autópálya  
közúti 

határátkelő 
vasút 

nemzetközi 
repülőtér 

kirándulóhajó 

Námestovo-i lakos, aki 
Lengyelországba utazott 

     

Žilina-i (zsolnai) lakos, aki 
Csehországba utazott 

     

komáromi (Komárno) lakos, 
aki Magyarországra utazott 

     

 



5. Írd be a helyes várost az alábbi mondatokba. (Az adatok a 2018-ban kiadott, EU-országok fővárosainak leg-jeit 
tartalmazó enciklopédiából származnak.)  
Segítség:  1. Egyik helyes válasz sem Berlin.  
 2. 3 olyan város van, amelyeket kétszer kell beírni.  
 3. Tekintsd át az alábbi térképet. 

 

a) Az EU-országok fővárosai közül legészakabbra található Helsinki, .............................................. és 

..................................................., legdélebbre fekszik ........................................... és 

...................................................., melyeken ugyanaz a szélességi kör halad át. A legnyugatabbra fekvő 

főváros ....................................., legkeletebbre ............................................................ található. 

b) Ha feltételezzük, hogy az Európai Unió földrajzi középpontja Gelnhausen, amely mintegy 30 km 

távolságban, északkeleti irányban található Frankfurt am Mein városától, akkor ehhez a középponthoz 

legközelebb fekvő főváros ..................................................... . 

c) Az EU fővárosai közül a legnépesebb ....................................................... . 

d) Légvonalban Pozsonytól (Bratislava) a legtávolabbra fekvő EU-s főváros ................................................. . 

e) A legkisebb kiterjedésű EU-ország fővárosa: .......................................................... . 

6. Karikázd be helyesen a mondatokhoz tartozó városokat. 

a) 
Utolsóként, 2013-ban, a következő város lakói 
lettek EU állampolgárok: Zágráb Szófia 

Bratislava 
(Pozsony) 

b)  Az öresundi hídon a svéd Malmö-ből 
a következő városba lehet eljutni: 

Helsinki Koppenhága Riga 

c) 
A második világháború után szinte teljes 
újjáépítésre szorult a következő város: 

Varsó Prága London 

d)  
A következő városban hivatalos nyelv a francia 
és a holland is:  

Párizs Brüsszel Tallinn 

e)  Baile Átha Cliath a következő város hazai 
megnevezése: 

Stockholm Valletta Dublin 

f)  A következő városban nem az euró a hivatalos 
fizetőeszköz: 

Berlin Róma Prága 
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