Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
40. ročník, školský rok 2011/2012
Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník)
Praktická časť - úlohy
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. Uhádni názvy tajných miest, ktorých geografické súradnice sú uvedené v zátvorke. Pri pátraní
použi atlas sveta.
a) ............................................... jazero (60º vých. g. d., 45º sev. g. š.)
b) ostrov ................................................ (110º záp. g. d, 70º sev. g. š.)
c) štát .................................................... (0º g. š., 80º záp. g. d.)
d) svetadiel ............................................ (80º vých. g. d., 80º juž. g. š.)
2. Predstav si, že si kapitánom námornej flotily a musíš doplniť ku každému prístavu more alebo
oceán, ktorý ho obmýva a štát, v ktorom sa prístav nachádza, aby si mohol urobiť plán plavby.
prístav

more alebo oceán

štát

Adan
Dar es - Salaam
Jacksonville
Gdynia
3. Vyhľadaj najvyššie vrchy nasledujúcich pohorí:
a) Ural - ......................................................
b) Himaláje - ..............................................
c) Karpaty - ................................................

d) Kordillery - .............................................
e) Alpy - .....................................................
f) Pyreneje - ...............................................

4. Zisti pomocou máp v atlase, v ktorom štáte pramení rieka Dunaj, ktorými hlavnými mestami
štátov preteká (uveď tri z nich) a do ktorého mora táto rieka ústi:
Dunaj pramení v štáte ........................................................... . Preteká hlavnými mestami
..................................................., ...................................................... a ............................................. .
Ústi do ...................................................... mora.
5. Podľa mapy urči studené oceánske prúdy, v blízkosti ktorých sa nachádzajú púšte :
púšť

oceánsky prúd

a) Atacama
b) Namib
c) Veľká piesočná púšť
d) Sahara
6. Z vyznačených dvojíc pojmov v nasledujúcich tvrdeniach zakrúžkuj správnu možnosť tak, aby
bola veta pravdivá:
a) Východné pobrežie Južnej Ameriky obmýva Benguelský – Brazílsky oceánsky prúd.
b) Prieliv, ktorý oddeľuje Čierne more od Marmarského mora, sa nazýva Dardanely – Bospor.
c) Obratník Kozorožca prechádza Gibsonovou – Veľkou Viktóriinou púšťou.
d) Ostrov Grónsko patrí štátu USA – Dánsko.

7. Pomocou atlasu sveta pomenuj objekty, ktoré sú označené číslami na mape Južnej Ameriky:
1 jazero ...................................................

4 ostrovy .........................................................

2 ostrov ...................................................

5 prieliv ...........................................................

3 mesto/prístav......................................... 6 mys ...............................................................

8. Priraď k nasledujúcim štátom druh elektrární, ktoré v nich vyrábajú najväčšiu časť elektrickej
energie. Pomôžu ti mapy v atlase:
atómové, vodné, tepelné
a) Francúzsko - ......................................................
b) Slovensko - .........................................................
c) Rakúsko - ...........................................................
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