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)
Monotematická a teoretická časť - úlohy
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. *Usporiadaj slabiky tak, aby vznikli tri geografické pojmy :
ZOL
............................................

GA

BI

TAJ

ZEM

POD

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

KAM
............................................

Všetky pojmy súvisia s jedným typom prírodnej krajiny. Vieš ktorým? ...........................................
2. * Nasledujúce pojmy doplň tak, aby vznikli logické trojice. Každý z pojmov môžeš použiť iba raz:
tundra, Austrália, púšť, vačkovce, hady a hlodavce, Grónsko
a) ....................................... Líbya
- ......................................
b) ....................................... - ............................................. tuleň
c)
step
- ............................................. - ......................................
3. V každom riadku prečiarkni jeden pojem, ktorý tam nepatrí. V zátvorke máš uvedenú malú
pomôcku.
a) Uganda, Somálsko, Gabon, Etiópia (rovník)
b) Kongo, Níl, Zambezi, Niger (úmorie)
c) Mt. Kosciuszko, Popocatépetl, Vezuv, Tico de Teide (vznik pohoria)
d) pravoslávie, islam, budhizmus, judaizmus (typ náboženstva)
e) antilopa, leopard, žirafa, kengura (kontinent)
4. Do štvorčekov doplň znamienko nerovnosti „>” alebo “<“.
a)

priemerná nadmorská výška Afriky

priemerná nadmorská výška Austrálie

b)

prietok rieky Kongo

c)

rozloha subtropickej oblasti na juhu Afriky

rozloha subtropickej oblasti na severe Afriky

d)

dĺžka tieňa 5-metrovej palmy 23.9. v Keni

dĺžka tieňa 5-metrovej palmy 23.9. v Egypte

e)

rozloha Afriky

f)

priemerná hustota zaľudnenia Afriky

prietok rieky Níl

rozloha Európy
priemerná hustota zaľudnenia Slovenska

5. Vytvor správne dvojice:
A. Bermudy
B. Tasmánia
C. Kanárske ostrovy
D. Yucatán
E. Newfoundland

1. Mexiko
2. Veľká Británia
3. Kanada
4. Španielsko
5. Austrália

Správne dvojice: A - ......... , B - ......... , C - ......... , D - ......... , E - .........

6. Z nasledujúcich miest zakrúžkuj tie tri, ktoré nie sú hlavnými mestami:
Lagos

Mombasa

Pretória

Nairobi

Kinshasa

Alexandria

7. V nasledujúcich slovách sú ukryté názvy štyroch krajín. Odhalíš ich tak, že z nápisov vyčiarkneš
niektoré písmená. Ako pomôcku uvádzame v zátvorke počet písmen, ktoré majú zostať
nevyčiarknuté a ktoré tvoria názvy krajín:
a) M A L Ý P I R Á T (4)

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

b) K M E Ň O V Á B U N K A (4)

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

c) P O M A L É R O K O V A N I E (6)

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

d) B L E D Ý N O V I N Á R (5)

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

e) Ktorá z uvedených krajín leží najsevernejšie? ..............................................
f) Cez ktorú z týchto krajín prechádza rovník? ..............................................
g) Ktorá z týchto krajín nemá prístup k moru? ..............................................
h) Do ktorej z týchto krajín chodia turisti na safari? ..............................................
8. Vyplň krížovku. Tajničku odhalíš tak, že správne zoradíš písmenká vo vyznačených políčkach.
- prieliv oddeľujúci Afriku od Európy
- zmenšený dvojrozmerný obraz Zeme
- známa pláž v Riu de Janeiro
- juhoafrická rieka
- prirodzená družica Zeme
- krajina javorového listu
- fľašový strom
- spája severný a južný pól
- jedno z najvýznamnejších náboženstiev sveta
- známe vodopády na hraniciach Brazílie a Argentíny
Tajnička: ..............................................................
V ktorom oceáne sa tento ostrov nachádza? .......................................................
Ako sa nazýva prieliv, ktorý ho oddeľuje od pevniny? .........................................................
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