
 

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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (5. ročník)  
*Monotematikus és elméleti rész - feladatok 

Név: ............................................................................................................................................... 
Iskola és osztály: .......................................................................................................................................................  
Elért pontszám: .............................. 
1. *Arnold, a nagy utazó a világot járva fényképeket készített, melyek közül kiválasztotta az öt legszebbet. A 

képek mellett található számokat írd be helyesen a képek alatti térképvázlatba. 

 

 



 

2. *Arnold a képek mellé ceruzával megjegyzéseket írt, azonban néhány betű a sok nézegetés közben 
megkopott. Pótold a hiányzó betűket. 

1 – az I.....azú-vízesés   2 -  az A….a-i Tádzs Mahal  3 -  Ayers Rock, U.....ru 

  4 - a Gol.....n Gate híd  5 – a Grand C.....yon nemzeti park  

3. Egy gyártó elhatározta, hogy gyermekeknek fog labdákat gyártani, amelyek a Naprendszer bolygóinak és 
azok holdjainak kicsinyített másai lesznek. A legtöbb labda a képeken látható modellekből fogyott. Írd a 
labdák alá, mely bolygókat, ill. holdakat ábrázolják. Az alábbiak közül választhatsz: 

Vénusz, Io, Jupiter, Phobos, Hold 
 

  
 A: ........................................    B: ..........................................     C: ............................................. 

4. Keresd meg és húzd ki az alábbi többirányú rejtvényben a meghatározások által felismerhető híres világ- és 
szlovákiai utazókat és felfedezőket. Ezután írd be neveiket a megfelelő helyre. 

 M P S I K L  

N A I C O O K N 

Á R C O E L E K 

J A C T S U O T 

M I A T S M L P 

E A R V Š B T E 

D F D Á N U I K 

 A K T O S P  

a) A vikingek megelőzték őt, róla neveztek el egy dél-amerikai államot. ................................................. 

b) Megállapította, hogy Új-Zéland sziget, a Hawaii-szigeteken halt meg. ..................................................... 

c) Az apja által épített batiszkáffal rekordot döntött.  .......................................................... 

d) Apjával és nagybátyjával átutazta Ázsiát, fogságba esett, majd börtönbe került. ...................................... 

e) A sarkért és az életért vívott harcban is alul maradt.  .................................................. 

f) Meghódította a Mount Everestet, de nem tért haza onnan.  .................................. 

g) Négy kontinens legmagasabb csúcsút is megmászta.  ................................................. 

h) Beutazta a világot, a Tátrában érte a halál.   .................................................. 

A ki nem húzott betűk egy neves szlovákiai utazó nevét adják. A meghatározások őt jellemzik. Jelöld a 
mondatok előtti mezőben  jellel azokat, amelyek igazak. 

 Róla nevezték el a pozsonyi (Bratislava) repülőteret.. 
 Tahitire utazott, hogy láthassa a Halley üstökös átrepülését a napkorong előtt. 
 Síremlékéről látható Brezová pod Bradlom városa. 

 



 

5. Néhány év múlva ünnepeljük a világ első körbeutazásának 500. évfordulóját, amely Magellán (Fernão de 
Magalhães) vezetésével valósult meg. Karikázd be helyesen az IGAZ vagy HAMIS állításokat a következő 
kijelentések után. 

a) A hajóút keletről nyugat felé haladó irányban valósult meg..   IGAZ  HAMIS 
b) A világ körüli út több, mint három évig tartott.     IGAZ  HAMIS 
c) A küldetés vezetője Borneó szigetén meghalt.     IGAZ  HAMIS 
d) A hajóút során kapta nevét Tűzföld és a Csendes-óceán.   IGAZ  HAMIS 

6. A szürkével árnyékolt kifejezések közül karikázd be a helyeset az alábbi mondatokban. 

a) Gyuri Új-Zélandon kirándult. A megérkezés után MMS-t küldött anyjának, amelyen az látható, hogy 
éppen érett almát szed. Gyuri az MMS-t márciusban / szeptemberben / júniusban küldte. 

b) A déli félteke 60. szélességén a tárgyak délben vetett árnyéka december 22-én / szeptember 23-án / 
június 22-én a legrövidebb. 

c) A Föld egyszeri megfordulása saját tengelye körül 23 óráig, 48 / 52 / 56 percig és 4 másodpercig tart.. 
d) Dél-Ausztráliában az év folyamán pontosan délben az árnyék mindig északi / déli / keleti irányba 

mutat. 
e) 2018-ban az első holdtölte január 2-án volt. Az ezt követő holdtölte időpontja január 31. / február 1. / 

február 2. volt. 
f) Ha most a Jeges-tengeren hajóznánk a sark környékén / az Antarktiszen sétálnánk a sark környékén, 

egész nap nem láthatnánk a Napot az égbolton. 

7. 2018 szeptemberében az egyik kassai (Košice) iskola ötödik osztályába új diák érkezett. Az 
osztálytársainak ismerkedés közben ezt mondta: „Február 29-én születtem. Találjátok ki, melyik évben!“ 
Osztálytársai rögtön tudták, hogy az új tanuló születési éve ................ . 

A különös ismerkedés folytatódott: „Van egy négy évvel fiatalabb húgom, aki március utolsó napján 
született. Ha kitaláljátok, mikor lesz a legközelebbi születésnapja , és hány éves lesz akkor, meghívlak 
benneteket a születésnapi bulijára.“ A tanulók jól ismerték a naptárt, és gyorsan rájöttek, hogy a lány 
legközelebbi születésnapja március .........-n lesz, és ebben az évben lesz .......... éves.  

8. Janka minden évben a karácsonyi, tavaszi és nyári szünidőben meglátogatja nagymamáját Közép-
Szlovákiában. Minden alkalommal, pontosan délben, pontosan ugyanarról a helyről lefényképezi a régi 
harangtornyot. Mikor készültek a lenti fényképek? Írd be helyesen a képek alá! 

 
a ........................... szünidőben    a ........................... szünidőben   a ................................. szünidőben 

a) Melyik képen volt a Nap a legmagasabban az égbolton? A kép betűjele: ............. . 

b) Melyik világtáj irányába néz az, aki a harangtorony egyetlen ablakából néz kifelé?  

..................................... irányba. 

9. Három osztálytárs a nyári szünidőben a szülőkkel Afrikába utazott. Mindhárman közülük csupán egy-egy 
országot látogattak meg, azt az országot viszont alaposan körbejárták. Aladár Algériában, Heni Kenyában, 
Kamil pedig Kamerunban járt. A lenti térképen ezeket az országokat az 1, 2 és 3 számokkal jelöltük. Útjuk 
során a gyerekek melyik féltekén fordulhattak meg? A táblázatba a megfelelő mezőkbe rakj  jelet. 
Segítség: Összesen 8  jelnek kell lennie a táblázatban. 
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