Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
41. ročník, školský rok 2012/2013
Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník)
Monotematická a teoretická časť - úlohy
Meno a priezvisko:...................................................................................................................................
Škola a trieda...........................................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. *Pri uvedených vetách zakrúžkuj P, ak je veta pravdivá alebo N, ak je veta nepravdivá.
a) Vznik rás podmienili prírodné podmienky.
P/N
b) Biela rasa prevláda v Európe, severnej Afrike, západnej a juhozápadnej Ázii,
Austrálii a Amerike.
P/N
c) Najviac ľudí na svete rozpráva po anglicky.
P/N
d) Na Zemi žije viac žien ako mužov, pretože dievčat sa rodí viac.
P/N
2. *Z uvedených slov vytvor v riadkoch tabuľky trojice pojmov, ktoré logicky patria k sebe. Vyberaj z:
Austrália, kresťanstvo, Niger, Kambodža, budhizmus, islam
štát

prevládajúca rasa
mongoloidná
europoidná
negroidná

prevládajúce náboženstvo

3. Slovensko má v zozname kultúrnych pamiatok UNESCO zaradené viaceré lokality. Napíš názvy dvoch z nich:
.....................................................,

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

4. Doplň chýbajúce slová vo vete.
a) Na celej Zemi deň a noc trvá rovnako dlho iba dvakrát v roku. Je to počas dní, ktoré voláme
................................................................................... a ........................................................................... .
b) Najdlhší

deň

a najkratšia

noc

na

južnej

pologuli

je

počas

dňa,

ktorý

nazývame

............................................................................ a pripadá na dátum ...................................... .
c) Na

severnej

pologuli

slnko

vystúpi

najvyššie

nad

obzor

počas

dňa,

ktorý

voláme

........................................................................................... .
5. Vytvor správne dvojice.
A. Veľké Antily
B. Malé Antily
C. Melanézia
D. Polynézia
E. Mikronézia

1. Nová Guinea
2. malé ostrovy v SZ časti Tichého oceána
3. Havajské ostrovy
4. malé ostrovy v Z časti Atlantického oceána
5. Haiti

Správne dvojice: A ......., B ......., C ......., D ......., E .......
6. Zoraď písmená v popletených názvoch v prvom stĺpci tabuľky tak, aby vznikli správne názvy troch
geografických objektov. Potom doplň, kde sa tieto geografické objekty nachádzajú.
správny názov
laStineHen
gDinarl
maJakaj

geografický
objekt
sopka
rieka
ostrov

poloha
štát:
kontinent:
súostrovie:

7. Pracuj s nasledujúcou mapou:
a) Do legendy pri mape dopíš názvy podnebných pásem.
b) Do mapy čiarkovane zaznač obratníky a pomenuj ich.
c) Šípkami zakresli prúdenie západných vetrov na severnej pologuli.

8. Vyplň krížovku a odhaľ tajničku:
1. Spoločné pomenovanie pre väčšie ostrovy
severne a východne od Austrálie.
2. Veda, ktorá skúma počasie.
3. Najmenší kontinent na Zemi.
4. Označenie pre občasný vodný tok v Austrálii.
5. Hlavné mesto Austrálie.
6. Najväčší záliv na juhu Severnej Ameriky.

7. Vyteká z nej láva.
8. Názov miesta (zlomu) vzniku veľkých
zemetrasení v štáte Kalifornia v USA.
9. Označenie pre chladné oblasti na sever od
severnej polárnej kružnice.
10. Označenie pre stepi v Severnej Amerike.
11. Dlhodobý stav ovzdušia.
12. V 5. storočí sa doplavili do Ameriky.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tajnička: .......................................................................... . Ktorý ostrov sa v preklade takto označuje?
................................................................................................
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