Multimediálny test GO – kategória Z

Celoslovenské kolo geografickej olympiády pre stredné školy
40. ročník, školský rok 2011/2012
Meno a priezvisko
Škola a trieda
Kategória
Počet bodov

Z

Na každú otázku so 4 možnosťami je práve jedna správna odpoveď. Na napísanie testu máte 30 minút. Za každú
správnu odpoveď získate 1 bod.
01. Na premietnutom obrázku je významná lokalita pomenujte ju:

02. V staroveku vznikol najstarší cestopis, ktorý opisuje návrat kráľa z vojny do mesta:

03. V apríli 2012 sa konali preteky Formuly 1 pri meste:

04. 21. 4. 2012 sú z uvedených miest najvyššie denné teploty zaznamenané v:
A) Tokiu.
B) Sydney.
C) Buenos Aires.

D) Dubaji.

05. Najbližšia zimná olympiáda sa bude konať v štáte:

06. Na nasledujúcom videu sú zábery z mesta:

07. Najviac zlatých medailí z olympiády získalo Slovensko v disciplínach:

08. Ako sa označuje domáca mena používaná na Ukrajine:?

09. V roku 2011 v jednom z európskych štátov s demokratickými tradíciami sa udiala krvavá tragédia, pri ktorej
bolo zavraždených vyše 70 ľudí. V ktorom štáte sa tragédia odohrala?
10. V ktorom roku bola uskutočnená posledná misia raketoplánov?

body: .....................
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11. Najkvalitnejšia hokejová súťaž klubov v Európe sa nazýva:

12. Čo znamená projekt Nord Stream?

13. V akom znamení je tento rok v čínskom kalendári?

14. Kto sa stal novým ministrom školstva na Slovensku v apríli roku 2012?

15. Ktorý horolezec (na obrázku) zdolal ako prvý všetky vrchy vyššie ako 8 000 m?

16. Na ktorej z uvedených rovnobežiek nenastane v roku 2012 polárna noc?

17. Naše najstaršie astronomické observatórium bolo založené v:

18. Na kreslenom obrázku je znázornený štát:

19. Koľko z uvedených štátov (Nemecko, Poľsko, Argentína, Austrália) má na čele vlády ženu?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
20. Známe filmy natočené podľa románov Mária Puza sa viažu na prostredie:
A) maliarske.
B) morské.
C) mládežnícke.

D) mafiánske

21. Pre Mongolsko je typická potravina::
A) suši.
B) kumis.

C) garam masala.

D) takos.

22. V Austrálii medzi najpopulárnejšie hry nepatrí:
A) kriket.
B) golf.

C) curling.

D) rugby.

23. Najviac bicyklov na 100 obyvateľov pripadá v štáte::
A) Čína.
B) Holandsko.

C) Taliansko.

D) USA.

24. Život Napoleona sa neviaže k ostrovu
A) Kréta.
B) Korzika.

C) Elba.

D) Sv. Helena.

25. Určte podľa štátnej vlajky štát, ktorému patrí.

Autori testu: L. Tolmáči, F. Križan
Test posúdili: K. Čižmárová, A. Madziková
body: .....................

2

