
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) 
*Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

 

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

1. *Az alábbi fogalmak közül választva egészítsd ki a sorokat úgy, hogy logikailag összefüggő hármas csoportok 
keletkezzenek a következő kritériumok alapján: turisták által látogatott gyakran hely – állam, amelyben az 
adott hely fekszik – az adott helyre jellemző tulajdonság. 

templom, Brazília, Tádzs Mahal, Copacabana, USA, természeti képződmény, sziget, Uluru 

a) Alcatraz – ........................................................................ – ...................................................................... 

b) ............................................................... – India  – ....................................................................... 

c) ............................................................... – ...................................................................... – tengerpart 

d) ............................................................... – Ausztrália – .................................................................... 

2. *Válaszolj az alábbi kérdésekre: 

a) Az előző feladat államai közül melyik az, amelyik rendre megtalálható a világ tíz leglátogatottabb 

országai között? Ez az állam: .................................................................... . 

b) Az utóbbi években hány külföldi turista látogat el évente ebbe az országba?  

Megközelítőleg 35 / kb. 50 / több, mint 70 millió turista évente. (Karikázd be a helyes választ.) 

3. Ázsia legnagyobb alföldjei közé tartozik a Hindusztáni-alföld és a Kínai-alföld. Miben mutat hasonlóságot 
egymással ez a két alföld? A sorok előtti mezőben jelöld  jellel azokat állításokat, amelyek mindkét alföldre 
érvényesek, ill.  jellel azokat, amelyek legalább az egyik alföldre ne érvényesek.  

a)  Egyetlen állam területén fekszik. 

b)  Kiterjedése Szlovákia területének kétszerese. 

c)  A világ legsűrűbben lakott területei közé tartozik. 

d)  Az alföld területének döntő részét mérsékelt égövi erdők borítják. 

e)   Éghajlatát a monszun befolyásolja. 

f)  Termékeny talajain búzát is termesztenek. 

g)  Gyakran sújtják árvizek. 

4. Mindhárom alföldnél húzd ki a sorból azt a fogalmat, amely az adott alföldet nem jellemzi. 

a) Nyugat-szibériai-alföld: kőolaj, vasút, kukorica, artézi kút 

b) Amazonas-alföld: kaucsukültetvények, Rio Negro, őserdő, barnaszén 

c) Mississippi-alföld: pampák, hurrikánok, gyapot, Memphis 

5. Bár Európa legmagasabb csúcsai 4 ezer méter fölé is emelkednek, a világrész átlagos tengerszint feletti 
magassága mindössze 320 méter. Hasonló magasságban fekszik pl. Rozsnyó (Rožňava), Medzilaborce, Myjava 
vagy Žilina. A földrész alacsony tengerszint feletti magasságának fő oka, hogy a terület nagy részét alföldek 
alkotják.  



a) Az alábbi térképen azonosítsd a felsorolt alföldeket. A négyzetekbe írd be a megfelelő számokat. 

1 – Pó-síkság  2 – Kaszpi-mélyföld 3 – Mazovi-síkság 4 – Balti-pajzs 

 

b) Nevezd meg a betűkkel jelölt alföldeket. A következők közül választhatsz:  

Francia, Sziléziai, Nyugat-európai, Kelet-európai, Germán (Észak-német), Volgamenti 

A - ........................................................................... -alföld (-síkság) 

B - ........................................................................... -alföld (-síkság) 

C - ........................................................................... -alföld (-síkság) 

6. Mit tudsz a Földközi-tengerről? Karikázd be helyesen az IGEN vagy a NEM választ az állítások mellett. 

a) Kiterjedése nagyjából Európa kiterjedésének egynegyedével megegyező. IGEN NEM 

b) Legnagyobb szigete Szardínia       IGEN NEM 

c) Vize sósabb a Balti-tenger vizénél.      IGEN NEM 

d) 3 világrész partjait mossa       IGEN NEM 

e) A tengerbe torkollik a Rhône és a Tevere.     IGEN NEM 

f) Legészakabbra fekvő kikötője Marseille.     IGEN NEM 



7. Szonja nem csak utazni szeret, kedvencei közé tartozik a történelem is. Nemrégiben az ókori sumér 
birodalomról olvasott egy újságcikket. A birodalom lakói találták fel többek között az ékírást, akadtak köztük 
jeles matematikusok, építészek, sikerrel alkalmazták a kereket. Az ősi civilizáció megismerésénél fontos 
szerepet játszottak a régészek, akik az utókor számára feltárták az egykori sumér városok maradványait (pl. Ur 
vagy Uruk városa). Az újságcikk annyira felkeltette Szonja érdeklődését, hogy elhatározta, még többet megtud 
az ókori sumérokról. Mit tudott meg még Szonja? Az alábbi mondatokban pótold a helyes fogalmakat. 

A sumér birodalom kb. 4 ezer évvel időszámításunk előtt létezett.  A(z) .................................... és a(z) 

.................................... folyók között, a(z) ........................................................-alföldön terült el. A terület szinte 

teljes egészében a ................................................ éghajlati övezetben található. A nagy szárazság miatt a 

lakosság öntözőrendszereket épített. Ennek köszönhetően a mezőgazdaságban fel tudták használni az említett 

folyók vizét. Jelenleg a térség egyik legnagyobb városa Bagdad, ......................................., Irak fővárosa. 

Napjainkban nagy problémát jelent a talajok elértéktelenedése, ami a többezer éves árasztásos gazdálkodás 

eredménye. Enviromentális veszélyt jelent a(z) .................................................-öböl vízszennyezése, ami szintén 

ebben a térségben fekszik. Több tudós úgy véli, hogy az ókori civilizáció kipusztulását az életkörnyezet 

megváltozása idézte elő. 

8. Fejtsd meg a Földközi-tengerrel kapcsolatos keresztrejtvényt. [Szlovákul!] A megfejtés egy szigetcsoport nevét 
rejti.  

           
 egy másik állam fennhatósága alá tartozó terület 

Spanyolország déli részén 

           
 

nagy olasz kikötő a Ligur-tenger partján 

           
 

európai szigetország  

           
 

tenger, Görögország keleti partvidékét mossa 

           
 

kedvelt üdülőterület Horvátországban 

           
 

aktív tűzhányó, a Lipari-szigetek része 

           
 

két állam között felosztott sziget 

 
 Megfejtés: _  _  _  _  _  _  _ 

a) Nevezz meg legalább két nagyobb szigetet ebben a szigetcsoportban:  

..........................................................., ............................................................  

b) Melyik államhoz tartozik a megfejtésben szereplő szigetcsoport? ...................................................... 
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