Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
41. ročník, školský rok 2012/2013
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. *Do vyplňovačky doplň správne odpovede na otázky a odhaľ tajničku vo vyznačených políčkach.
- Akým pojmom označujeme utláčanie jednej rasy inou?
- Pre ktorý štát je typická politika rodiny s jedným dieťaťom?
- Ako sa inak nazýva čierna rasa?
- Ktorá časť sveta (svetadiel) je považovaná za kolísku ľudstva?
- Ako sa nazýva veda skúmajúca ľudskú populáciu?
- Ako sa nazýva človek, ktorý sa usadí v novej krajine?

V tajničke sa ukrýva názov významnej kultúrnej pamiatky v juhovýchodnej Ázii, zapísanej na
Zoznam svetového dedičstva UNESCO a zároveň jedného z najvýznamnejších pútnických miest
sveta: _ _ _ _ _ _ S ktorým náboženstvom je toto miesto spojené? ............................................
2. * Do štvorčekov doplň znamienko nerovnosti „>” alebo “<“.
a)

hustota zaľudnenia na Islande

b)

počet narodených dievčat vo svete

hustota zaľudnenia na Cejlóne
počet narodených chlapcov vo svete

3. Adamovi sa minulý rok splnil sen. Podarilo sa mu navštíviť niektoré významné svetové
metropoly. Dokážeš podľa obrázkov určiť miesta, ktoré navštívil?
Ku každému z obrázkov uveď správnu odpoveď. Vyberaj z nasledujúcich možností:
San Francisco, Rio de Janeiro, Kapské mesto, Sydney, Toronto, New York

A: ...........................................

B: ................................................

C: ............................................

Odpovedz na nasledujúce otázky, ktoré sa týkajú miest z obrázkov:
a) Ktoré z miest je najväčšie z hľadiska počtu obyvateľov? .....................................................
b) Ktoré z miest leží na brehu jazera? ...................................................... Ako sa toto jazero volá?
..............................................
c) V ktorom meste budú vítať Nový rok ako prví? .....................................................
d) V ktorých dvoch mestách sa Adam bez problémov dorozumel po anglicky? ...................................
a ............................... ? Aký úradný jazyk sa používa v zostávajúcom meste? ...................................
4. V každom riadku podčiarkni práve dve správne odpovede:
a) Ktoré dva štáty majú podobný počet obyvateľov ako Slovensko?
Sudán
Líbya
Sierra Leone
Mali

b) Ktoré dve mestá nie sú hlavnými mestami?
Abidjan
Monrovia
Mogadišo
Lagos
c) Ktoré dve suroviny sa vo významnom množstve ťažia v Namíbii?
urán
zlato
diamanty
ropa
d) Ktoré dve oblasti patria medzi bezodtokové?
horný tok Volty
oblasť jazera Malawi delta rieky Okavango oblasť Čadského jazera
5. K Afrike geograficky zaraďujeme aj územia, ktoré politicky patria k inému svetadielu. Z každej
skupiny vyber jeden pojem a číslo a doplň do tabuľky k závislým územiam tak, aby v stĺpcoch
vznikli logické štvorice. Každý pojem a údaj môžeš použiť práve jedenkrát.
Štát: Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko
Počet obyvateľov: 7 600, 790 000, 1 980 000
Hustota zaľudnenia (obyv./km2): 314, 266, 25
Svätá Helena

Kanárske ostrovy

Réunion

6. V nasledujúcich slovách doplň chýbajúce spoluhlásky tak, aby z nich vznikli zemepisné názvy:
a)
b)
c)
d)
e)

_ a _ _ a _ _ _ á ...... veľká americká nížina.
_ a _ a _ á _ y ...... súostrovie, na ktorom Charles Darwin robil výskumy o pôvode druhov.
_ e _ i _ o ....... štát v Latinskej Amerike.
_ e _ a _ ...... veľký štát na juhu USA známy ťažbou ropy.
_ a _ _ a _ _ a _ ....... časť mesta New York, ostrov, známy množstvom mrakodrapov.

7. Na mape Afriky identifikuj a urči objekty:
1 – (rieka) .............................................
2 – (záliv) ..............................................
3 – (súostrovie) .....................................
4 – (prieliv) ...........................................

Do mapy zakresli a označ písmenom:
A – pohorie Ahaggar
B – púšť Namib
Na mape označ písmenom a šípkou:
C – jazero Malawi
D – mesto Addis Abeba
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