
Okresné 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) 
Gyakorlati rész - feladatok 

 

Név: ....................................................................................................................... 
Iskola és osztály: ...............................................................................................................................  
Elért pontszám: .............................. 

1. Az alábbi térkép a Donovaly síközpont egy részét ábrázolja. Dolgozz a térképpel és oldd meg a feladatokat.  

 
A lehető legpontosabban mérd meg a Baník csúcsra tartó síelők mozgásának irányszögét (azimut) 

a) a négyüléses felvonóban (štvorsedačková lanovka):   ........................° 

b) a Lomená Poma nevű felvonó útvonalának alsó részén:  ........................ ° 

c) a Lomená Poma nevű felvonó útvonalának felső részén:  .........................°  

A lehető legpontosabban mérd meg az egyes felvonók útvonalának hosszát 
d) négyüléses felvonó (štvorsedačková lanovka): ......................... m  

e) a Lomená Poma nevű felvonó:    ......................... m 

A szürkével árnyékolt számok közül minden állításnál karikázd be a megfelelőt. 

f) A Lomená Poma nevű felvonó alsó állomásának tengerszint feletti magassága 852 / 902 / 928 / 932 / 
942 / 972 m. 

g) A Lomená Poma nevű felvonó útja során 45 / 50 / 60 / 90 / 100 / 120 méter szintkülönbséget 
emelkedik. 

h) A térkép méretaránya 1 : 625 / 6 250 / 62 500. 



Szlovákia atlaszában keresd meg a Donovalyra vonatkozó helyes adatokat, és karikázd be őket az alábbi 
kijelentésekben: 

i) A Donovalyban található PARK SNOW nevű síközpont földrajzi koordinátái: 48° 40´ / 44  ́ / 53´ 

északi szélesség, 19° 9  ́/ 14  ́/ 25  ́keleti / nyugati hosszúság. 

j) Donovaly éves csapadékmennyisége megközelítőleg 600 mm / kb. 1000 mm / több mint 1200 mm. 

2. Az atlasz térképeinek segítségével fejtsd meg a keresztrejtvényt. A megfejtés a rejtvény alatti képeken 
látható termesztett növény, melynek őshazája Amerika. [Szlovákul!] 

          egyenlítői ország Afrikában 
          Londonnal azonos időzónában fekvő afrikai állam 
          ehhez az államhoz tartoznak a Galápagos-szigetek 
          fontos csatornával rendelkező állam 
          afrikai víztároló a kezdő délkörön 
          Tátra alatti város 
          Wales legmagasabb csúcsa 
          Afrikában található belőle a Fehér és a Kék is 
          nagy észak-európai félsziget 

 

 

Megfejtés (a képen látható növény szlovák neve): _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
A megfelelő térkép segítségével állapítsd meg, hogy az itt felsorolt államok jelentős termelői-e a fenti 
növénynek. Karikázd be az IGEN vagy a NEM választ. 

a) Egyiptom  IGEN NEM 
b) Nigéria  IGEN NEM  
c) Fülöp-szigetek IGEN NEM 

3. Ádám Hongkongban dolgozik. Szilveszterkor, ami 2018-ban hétfői napra esett, szerette volna felhívni Kassa 
(Košice) mellett élő nagymamáját. Úgy tervezte, hogy nagymamáját szlovákiai idő szerint pontban éjfélkor 
hívja. Éjfél előtt egy perccel beállította a számot. Hány óra és milyen nap volt a beállítás pillanatában 
Hongkongban?  
a) ........... óra, 59 perc és vasárnap / hétfő / kedd. (karikázd be a helyes napot) 
Ilyen késői időpont lévén azonban a nagymama telefonja már ki volt kapcsolva. Csak másnap reggel fél hétkor 
vette észre a nem fogadott hívást, és azonnal visszahívta unokáját. Hány óra és milyen nap volt ekkor 
Hongkongban?  

b) ............. óra, 30 perc és hétfő / kedd / szerda. (karikázd be a helyes napot) 



4. Játssz földrajzi pexeso-t. Melyik kártyák alkotnak párokat?  

 

A helyes párok: A - ......., B - ......, C - ......, D - ......, E - ....... 

a) A felsorolt objektumok közül mennyi található Ázsiában? ........... 

b) Mindegyik objektum az északi féltekén található. Mennyi fekszik közülük a nyugati féltekén?  ........... 

c) A fenti helyek közül hol kellene lenned ahhoz, hogy a mai napon a leghosszabb nappalban és a legrövidebb 

éjszakában legyen részed? ................................................................ 

d) Hasonlítsd össze, és írd be helyesen a > vagy < jelet. 

a kártyákon található sziget évi 
csapadékmennyisége  a kártyákon található folyó torkolatának 

évi csapadékmennyisége 
   a kártyákon található csúcs 

tengerszint feletti magassága   
a Gerlachfalvi-csúcs (Gerlachovský štít) 
tengerszint feletti magassága 

   annak az államnak a kiterjedése, amelyikben a 
kártyákon található város fekszik  Szlovákia kiterjedése 
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