Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
40. ročník, školský rok 2011/2012
Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník) a OG (4. ročník)
Monotematická a teoretická časť - úlohy
Meno a priezvisko: ...............................................................................................................................................
Škola a trieda: .......................................................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. *Veľkú časť zemského povrchu tvoria lesy. Doplň do nasledujúcich viet správne pojmy. Vyberaj z:
mangrovový, boreálny, tvrdodrevinný, eukalyptový, mäkkodrevinný, dažďový
a) V pásme okolo rovníka sa vyskytuje tropický .................................................... les, ktorý absorbuje
ročne až 4000 mm zrážok.
b) V juhovýchodnej Austrálii rastie voči suchu odolný ........................................................ les.
c) V trópoch a subtrópoch sa v slaných bažinách vyskytuje ..................................................... les,
v ktorom stromy a kríky vypúšťajú z kmeňa oporné korene.
d) Ihličnatý les nazývame aj .................................................................. . Rastú v ňom najčastejšie jedľa,
borovica alebo smrek, preto sa tento les podľa kvality ich dreva nazýva aj ........................................ .
e) Dub, javor, brest, jaseň, či jelša sú najbežnejšie zastúpené dreviny v lese, ktorý nazývame listnatý
.......................................................... les mierneho pásma.
2. *V nasledujúcich slovách sú ukryté názvy živočíchov alebo rastlín, ktoré súvisia s jedným konkrétnym
typom krajiny. Odhalíš ich tak, že z nápisov vyčiarkneš niektoré písmená. Ako pomôcku uvádzame
v zátvorke počet písmen, ktoré majú zostať nevyčiarknuté a ktoré tvoria názov živočícha alebo
rastliny. Potom urči, o aký typ krajiny ide:
a) S L O B O D A (3) .......................................

d) M Ô J R O Ž O K (4) ..........................................

b) M L A D O S Ť (3) ......................................

e) Ú T U L N Á S I E Ň (5) .....................................

c) M L A D U CH A (3) ...................................

f) Typ krajiny: ...........................................................

3. *Zostav správne trojice:
A. prérie
B. savany
C. pampy
D. subtropické krajiny

I. povodie Zambezi
II. povodie Missouri
III. pobrežie Kalifornie
IV. ústie La Plata

1. 30. rovnobežka severnej pologule
2. 38. rovnobežka južnej pologule
3. 18. rovnobežka južnej pologule
4. 40. rovnobežka severnej pologule

Správne trojice: A - ...... - ......., B - ....... - ......, C - ...... - ......., D - ...... - ......
4. Priraď nasledujúce výroky k mužom, ktorí ich povedali:
A: Našu krajinu nazývajú aj Helvétia.
B: Moja krajina je Mozartovým rodiskom.
C: U nás pramení Dunaj.
D: V našej krajine časť obyvateľov používa keltský jazyk.
E: V mojej krajine môžete zažiť polárnu noc.
F: Viac ako polovicu rozlohy našej krajiny tvorí orná pôda.
a) Ír - .........

b) Nór- ...........

c) Nemec - ...........

d) Maďar - .........

e) Švajčiar - ...........

f) Rakúšan- ..........

5.

Do nasledujúcej doplňovačky doplň názvy hlavných miest štátov severnej Európy. Pri niektorých ti
pomôžu predtlačené písmená. Písmená z tajničky po správnom zoradení vytvoria názov hlavného
mesta ďalšieho štátu severnej Európy. Je to mesto T _ _ _ _ _ _ . Je hlavným mestom štátu
................................................... .
K
K
K

Nasledujúce výroky sú o štáte, ktorého hlavné mesto si poskladal z písmen v tajničke. Označ symbolom
 tie výroky, ktoré sú pravdivé a symbolom  tie, ktoré sú nepravdivé.
a)
b)
c)
d)
e)

Susedí s Ruskom.
Jeho rozloha je menšia ako rozloha Slovenskej republiky.
Je členom Európskej únie.
Jeho územie nikde nedosahuje nadmorskú výšku nad 300 metrov nad morom.
Jeho obyvateľstvo je prevažne slovanského pôvodu.

6. Predstav si mapu Európy. Nie je ťažké uhádnuť, ktorý štát je znázornený na nasledujúcom obrázku. Vieš
však pomenovať more, ostrov a polostrov označené písmenami A, B a C a štáty označené číslami 1 až 4?

A - .............................................
B - .............................................
C - .............................................
1 - .............................................
2 - .............................................
3 - ..............................................
4 - .............................................

7. V nasledujúcom texte je zašifrovaných šesť slovenských miest. Nájdi ich a podčiarkni:
Ako občerstvenie mu predložili na úrade tvarohové koláčiky. Jeho líčka sa sfarbili do červena. Chuť
koláčikov zvýraznila vanilka. Ani traja ľudia ho teraz od stola neodtrhnú. Šťastie, že sem prišiel.

8. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o prirodzenom pohybe obyvateľstva štátov X, Y a Z. Doplň do
prázdnych políčok správne číselné údaje. Vyberaj z čísel:
7

6

13

Štát:
Počet narodených na 1000 obyvateľov za rok:
Počet zomrelých na 1000 obyvateľov za rok:
Prirodzený prírastok za rok:

11

18

8

X

Y

Z

3‰

12‰

–6‰

Doplň do nasledujúcich tvrdení označenie štátu:
a) Najviac ľudí na 1000 obyvateľov pribudlo v roku 2011 prirodzeným spôsobom v štáte ............... .
b) Najviac ľudí na 1000 obyvateľov ubudlo v roku 2011 prirodzeným spôsobom v štáte ............... .
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