Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
40. ročník, školský rok 2011/2012
Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník)
Praktická časť - úlohy
Meno a priezvisko: .....................................................................................................................................
Škola a trieda: ................................................................................................................... .........................
Počet bodov: ..............................
1. K nasledujúcim turisticky významným lokalitám doplň krajiny, v ktorých sa nachádzajú:
a) národný park Tsavo

..........................................................

b) opera v Sydney

..........................................................

c) Veľkonočné ostrovy

..........................................................

d) Galapágy

..........................................................

e) Machu Picchu

..........................................................

f) Ktorá z uvedených lokalít leží najjužnejšie? ..........................................................
g) Ktorá z uvedených lokalít leží najsevernejšie? ..........................................................
h) Ktoré dve lokality sú si priestorovo najbližšie a aká je medzi nimi priama vzdialenosť?
................................................. a .......................................................; .......................... km
i)

Návštevníci ktorej lokality privítali Nový rok 2012 ako prví? ...........................................

2. Patrik si na medzinárodnom stretnutí skautov našiel nových kamarátov. Chcel zistiť, z akých
krajín pochádzajú, ale chlapci mu to nechceli prezradiť. Rozhodol sa, že na to príde sám pomocou
indícií. Poprosil chlapcov, aby každý na kartičku napísal nejaké zaujímavé fakty o svojej krajine.
Pozorne si preštuduj kartičky a pomôž Patrikovi odhaliť pôvod jeho kamarátov.
Lars napísal:

Norodom napísal:

Lulu napísal:

Nie sme člen mi Európskej
únie, ale sme člen mi
Schengenského priestoru.
Okrem rozv inutého rybolovu
máme veľké zásoby ropy
a zemného plynu, ale hlavne
vody, ktorú využívame na
výrobu elektrickej energie.
Turisti k nám chodia
obdivovať fjordy a vodopády,
národné parky ale aj históriu.
Sme totiž potomkami
Vikingov.

Moja krajina leží na jednom
z najväčších polostrovov
Ázie a preteká cez ňu jedna
z najväčších riek. Podnebie
ovplyvňujú časté monzúny.
Aj preto sa u nás darí
pestovaniu ryže. Patríme
k najchudobnejším krajinám,
vyvážame h lavne drevo.
Najnavštevovanejšou
pamiatkou sú pozostatky
chrámu z obdobia
stredovekej ríše Kh mérov.

Názov mo jej krajiny sa skladá
z názvov dvoch kedysi
samostatných štátov. Väčšinu
povrchu pokrýva savana
a podnebie ovplyvňujú pasáty.
Nie sme bohatá krajina,
pestujeme klinčeky, tabak,
sisal, vyvážame bavlnu, kávu
a orechy. Navštevujú nás
najmä tí, ktorých láka divoká
príroda. Nachádza sa tu aj
najvyšší vrch nášho „čierneho“
kontinentu.

Krajina : ................................

Krajina: .................................

Krajina: .................................

a) Ako sa nazýva hlavné mesto krajiny, z ktorej pochádza Lars? ...................................................
b) Ako sa volá polostrov, na ktorom žije Norodom? ..............................................................
c) O ktorom vrchu písal Lulu? ...................................................
d) Z akej krajiny pochádza Patrik, ak: býva na ostrove; jeho krajina je členom Európskej únie;
povrch je prevažne nížinatý a na takmer vždy zelených lúkach je rozšírený najmä chov oviec;

krajina je známa tiež keltskou kultúrou a tradičnými tancami a každý rok v apríli sa po celom
svete oslavuje Deň svätého Patrika – jej patróna. Vieš, o ktorú krajinu ide? ...............................
e) Ktorý z chlapcov môže vo svojej krajine vidieť na oblohe polárnu žiaru? .................................
f) Ktorí dvaja chlapci by sa mohli vo svojej krajine zúčastniť korunovácie nového kráľa alebo
kráľovnej? ....................................... a ...............................................

3. Na obrázku je plán miest označených A-H.

A

B

Urči azimut:
a) z A do D

...........................

b) z C do G

...........................

c) z F do E

...........................

d) z B do H

...........................

H

C

G

D

Obrázok je v mierke 1: 50 000. Urči najkratšiu
skutočnú vzdialenosť medzi uvedenými dvojicami miest.
Vzdialenosť určuj po vyznačených cestách (úsečkách),
nie vzdušnú.
e) z A do D

...........................

f) z C do G

...........................

g) z F do E

...........................

h) z B do H

...........................

F

E

4. Vypíš všetky juhoamerické krajiny, cez ktoré prechádza obratník Kozorožca:
..............................................................................................................................................................
a) Ktoré z hlavných miest týchto krajín je zároveň prístavom? .................................................
b) V jednej z týchto krajín sa dohovoríš iným jazykom ako v ostatných. Je to krajina
................................................a úradným jazykom je ........................................................ .. .

5. Správne odpovedz na otázky:
a) Aké sú zemepisné súradnice hlavného mesta Austrálie? ............˚ 18´ ......................... šírky,
............˚ 07´ ........................ dĺžky.
b) Koľko je tam hodín, keď je u nás poludnie? ........................ hod.
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