Krajské 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. V nasledujúcich vetách z dvojice vyznačených pojmov zakrúžkuj ten správny.
a) Mesto Padang sa nachádza južne – severne od rovníka.
b) Rieka Kolyma ústí do Mora Laptevovcov – Východosibírskeho mora.
c) Prístav Archangeľsk leží v Dvinskom – Onežskom zálive.
d) Ostrovy Turks a Caicos sú závislým územím Veľkej Británie – Francúzska.
2.

Zo štvorice geografických názvov vyčiarkni ten, ktorý tam nepatrí z hľadiska polohy:
mys: Mys Roca, Mys Nordkinn, Biely mys, Mys Lizard
mesto: Tabríz, Isfahán, Kirkuk, Šíráz
jazero: Lobnor, Dongting, Tengrinor, Tonlesap

3. Doplň do viet správne údaje a zakrúžkuj slovo skôr alebo neskôr.
a) V ruskom meste Vladivostok sa Nový rok oslavuje vždy o ........... hodín skôr – neskôr ako u nás
na Slovensku.
b) V Havane na Kube je to o ........... hodín skôr – neskôr ako u nás na Slovensku.
4. Správne doplň chýbajúce geografické názvy.
a)

Viktóriin

ostrov

je

druhým

najväčším

ostrovom

Kanady

nachádzajúcim

sa

v ............................................................................................ oceáne. Najrozľahlejším kanadským
ostrovom je však ........................................................... ostrov.
b) Viktóriina zem sa nachádza na kontinente, ktorým je .................................................... .
Najvyšší vrch ........................................................ s nadmorskou výškou 4 897 m sa nachádza
v západnej časti tohto kontinentu.
c)

Mosi-Oa-Toenja

alebo

inak

Viktóriine

vodopády

sa

nachádzajú

na

rieke

......................................................., na hranici dvoch štátov: ............................................... a
.............................................. .
d) Jazero Ukerewe, čiže Viktóriino jazero leží na hranici troch štátov: .....................................,
..................................... a ..................................... . Vyteká z neho najdlhšia rieka Afriky – rieka
..................................... .

5. Vypíš vnútrozemské štáty, ktorými prechádza obratníka Raka alebo obratník Kozorožca.
V zátvorke je uvedený počet štátov.
a) obratník Raka (1)

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

b) obratník Kozorožca (2)

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

6. Pracuj s mapami Ameriky v školskom atlase sveta:
Geoško a jeho kamaráti sa vydali na dobrodružnú cestu za pokladom. Cestu k pokladu ti opísali
v liste. Tvojou úlohou je zistiť, aké miesta navštívili a kde poklad nakoniec našli.
Naša cesta za pokladom sa začala v najsevernejšom štáte Spojených štátov amerických –
......................................., ktorý je známy rybolovom, obdobím zlatej horúčky a veľmi chladným
podnebím. Naša loď vypláva z najväčšieho prístavu tohto štátu s názvom .......................................
a plavila sa smerom na juh k 120. poludníku na západnej pologuli, až po 0. rovnobežku. Odtiaľ
smerovala približne 3 000 km na východ ku „Korytnačím ostrovom“, ktoré sú v mapách nazývané
............................................................. . Majú jedinečnú faunu a flóru. Tieto ostrovy patria štátu
............................................................ . Odtiaľ naša plavba smerovala severovýchodným smerom
cez ...................................................... prieplav. Tu naša loď nabrala nový kurz a bola nasmerovaná
na sever po 80. poludníku na západnej pologuli, kde sme sa plavili cez nebezpečné
....................................... more až k 20. rovnobežke na severnej pologuli. Pokračovali sme smerom
na západ k polostrovu ....................................... a tu, na území bývalej ríše Mayov, sme hľadaný
poklad konečne našli.
7. Doplň do tabuľky pohorie a štát, v ktorom sa daný vrch nachádza.
Pohorie

Vrch
Ras Dašan
Mulhacén
Moldoveanu
Demávend
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