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

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (6. a 7. ročník) a OG (1. a 2. ročník) 
Gyakorlati rész - feladatok 

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

 
1. Az atlaszban keresd meg a következő tűzhányókat. Mindegyik mellé írd azt az országot, ahol 

található, majd válaszolj a kérdésekre. 

Hekla - .......................................……..........  Ruapehu - ...................................................  

Krakatau - ...................................................  Cotopaxi - ................................................... 

a) Melyik vulkán fekszik legközelebb az egyenlítőhöz? ................................................... 

b) Melyik vulkán fölött lehetséges megfigyelni északi fényt? ................................................. 

c) Melyik vulkán csúcsa fekszik legalacsonyabban a tengerszint felett? ......................................... 

d) Melyik vulkán tengerszintfeletti magassága hasonló, mint Szlovákia legmagasabb csúcsának 

tengerszint feletti magassága? ...........................……………............. 

e) Nemrégiben, 2018. december 22-én, helyi idő szerint 21:03-kor a Krakatau vulkán kitört, és 
cunami hullámokat gerjesztett. Hány óra volt a kitörés időpontjában Szlovákiában?  

Szlovákiában ............. órával kevesebb / több (karikázz) idő volt, mint a helyszínen.   

2. 2019 januárjában lezajlott a Dakar rallye autóverseny. Ezt a versenyt már több éve a dél-amerikai 
kontinensen rendezik meg. Régebben a befutó célállomása Dakar volt, az egész verseny erről 
kapta elnevezését. Ebben az évben a kiindulási és a célállomás egyaránt Lima volt. Keresd ki a két 
várost, Dakart és Limát az atlaszban. Ezután a táblázatba írd be helyesen az IGEN és a NEM 
kifejezéseket az egyes mezőkbe. 

Tulajdonság Lima Dakar 
A város a nyugati féltekén fekszik.   
A város éghajlatát meleg tengeráramlás befolyásolja.   
Az év folyamán a városban vannak napok, amikor a tárgyak délben nem vetnek árnyékot.    
Az évi középhőmérséklet magasabb, mint 15ºC.   
Abban az államban, ahol a város megtalálható, rezet bányásznak.   
A város egyben főváros is.   

A versenyzők közül idén sem hiányoztak a szlovák motorbiciklisek. Ők 2019. január 6-án, helyi 
idő szerint 9:30 órakor álltak rajthoz Limában. Hány óra volt ekkor Szlovákiában?  
Szlovákiában ekkor ..........…...... óra volt. 

3. Végezz összehasonlítást, és írd be helyesen a > vagy < jelet. 

  a) Szlovákiával szomszédos államok száma  Kanadával szomszédos államok száma 
    b) Szlovákia legmagasabb pontjának 

tengerszint feletti magassága   
Kanada legmagasabb pontjának 
tengerszint feletti magassága 

    c) Szlovákia fővárosának népessége   Kanada fővárosának népessége 
 



4. Idén januárban és februárban a szlovákiai Osrblie biatlonközpontban rendezik meg a sportág 
junior és ifjúsági világbajnokságát. Az alábbi térkép Osrblie központot és környezetét ábrázolja. 
Dolgozz a térképen, és oldd meg a feladatokat.  

 

a) Osrblie község a(z) ...................................................................... hegységben fekszik.  

b) A községen keresztülfolyó patak a(z) ………………………………… folyóba torkollik. Ez a 

folyó északnyugati irányba folyik. 

c) Čierny Balog alacsonyabb / magasabb tengerszint feletti magasságban fekszik, mint Hronec 
község. (karikázd be a helyes választ) 

d) Ha a biatlonközpontot a Čierťaž dombról szeretnénk látni, …………………………-i irányba 

kellene tekintenünk. (pótold a világtájat). 

e) Osrblie községből az t a vasútállomásig kb. 4 / 6 / 8 /10 km hosszú. (karikázd be a helyes 
választ) 

f) A térképen ábrázolt két hegycsúcs közötti légvonalbeli távolság 6 / 8 /10 / 12 km. (karikázd be 
a helyes választ) 

Most pedig keresd meg Osrblie települést Szlovákia földrajzi atlaszában, majd az alábbi 
állításokban karikázd be a helyes adatokat.  
g) Osrblie község a 47. és a 48. / 48. és a 49. / 49. és az 50. északi szélességi körök között 

fekszik. 
h) Osrblie község a 18. és a 19. / 19. és a 20. / 20. és a 21. keleti hosszúsági körök körök között 

fekszik.  
i) Osrblie község a Banská Bystrica /  Brezno / Podbrezová-i járásban található. 



5. Játssz földrajzi pexeso-t: a felső sorban található kártyák objektumait párosítsd az alsó sor 
kártyáival, amelyek afrikai folyók folyóvonalát ábrázolják.  

 

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