Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník)
Monotematická a teoretická časť – úlohy
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. *Doplň chýbajúce slová.
Na miestach stretania litosferických dosiek môžu vznikať pri nahromadenom tlaku zemetrasenia
a ..................................................... . Štúdiom zemetrasení sa zaoberajú vedci - ............................ .
Na meranie intenzity zemetrasení používajú dve stupnice:
a) .......................................... stupnica, ktorá meria účinky zemetrasenia na ľudí a budovy,
b) ......................................... stupnica, ktorá meria silu seizmických vĺn.
2. *Zemská litosféra je rozlámaná na pevné, ale pohyblivé dosky, ktoré sa pohybujú po roztavenej
astenosfére. Medzi doskami sú tri druhy hraníc. Vymenuj ich a ku každému druhu hranice priraď
charakteristický typ reliéfu z nasledujúcich pojmov: oceánska priekopa, oceánsky chrbát,
transformačný zlom.
a) ..................................................... hranice, medzi ktorými vzniká .................................................,
b) ..................................................... hranice, medzi ktorými vzniká .................................................,
c) ..................................................... hranice, medzi ktorými vzniká ................................................ .
3. V každej z nasledujúcich viet je jeden pojem nesprávny. Nájdi nesprávny pojem a nahraď ho
správnym pojmom.
a) Za najstaršie mestá považujeme Jericho v Izraeli, Babylon v Egypte ako aj Eridu a Ur v Iraku.
.....................................................................
b) Na nivách riek, ktoré sú ovplyvňované podzemnou a záplavovou vodou, vznikli černozeme.
..........................................................
c) NAFTA je zoskupenie 23 krajín vo východnej a juhovýchodnej Ázii vrátane Číny, Japonska,
Ruska a Austrálie. ...............................................................
d) Jazyky národov Severnej Európy švédčina, nórčina a dánčina patria do germánskej jazykovej
skupiny a fínčina do indoárijskej jazykovej skupiny. .........................................................
4. Po správnom zoradení písmen si v skratke zhrnieš základné pojmy, ktoré súvisia s problematikou
odpadov:
a) á k l e r c i a c y ..............................................

b) p a ľ o n e s i v a ............................................

c) e d n i e i e r t ..................................................

d) k y s l á k d ....................................................

e) s t o k o p o v m a n i e ................................................
5. K nasledovným charakteristikám doplň štát:
a) Krajina je známa ťažbou kvalitnej železnej rudy pri mestách Kiruna a Gällivare. .........................
b) Tradičnou dopravou v krajine je námorná doprava s najväčšími prístavmi v Bilbao a Tarragona.
.............................................................

c) Krajinu v minulosti nazývali aj Hibernia, čo v preklade znamená „Západná zem“. Zároveň je to
krajina s najväčším podielom pastvín v Európe. .................................
6. Vytvor správne trojice: forma vlády - štát - hospodárska vyspelosť.
A. absolútna monarchia

1. Thajsko

I. ropný štát

B. parlamentná republika

2. Sudán

II. novoindustrializovaný štát

C. konštitučná monarchia

3. Saudská Arábia

III. najmenej rozvinutý štát

D. štát pod vojenskou správou

4. Izrael

IV. rozvinutý štát

Správne trojice: A - ...... - ....., B - ...... - ....., C - ...... - ....., D - ...... - ...... .
7. Vyrieš krížovku, v ktorej sa skrýva odborný názov poškodenia a narušenia krajiny neuváženou
činnosťou ľudí.
1. najdôležitejšia vlastnosť pôdy

1

2. zvýšená citlivosť organizmov na určité látky alebo vplyvy
3. obnova zničenej krajiny

2

3

4. ľubovoľná časť zemského povrchu

4

5. hustá hmla z výfukových plynov motorov

5

6. silným vetrom polámaný les

6

7. zmes vody a škodlivých oxidov v ovzduší

7

8. chemické prípravky na hubenie živých organizmov

8

9. premena vidieckej krajiny na mestskú krajinu

9

10. odpad pri ťažbe nerastných surovín

10

Krížovka: .........................................................................................................
8. Ktoré štáty západnej a severnej Európy ťažia najviac ropy a zemného plynu v Severnom mori?
a) ............................................................
b) ..............................................................
c) ............................................................
d) ..............................................................
9. Rozhodni, či sú nasledujúce tvrdenia pravdivé (P) alebo nepravdivé (N):
a) Zo všetkých svetadielov má Ázia najvyššiu hustotu zaľudnenia. ...............
b) Mesto Dubnica nad Váhom plní predovšetkým obytnú funkciu. ................
c) Štvrtý sektor hospodárstva tvoria veda, výskum, informatika a finančníctvo. ............
10. Kukučie vajce. V každej skupine pojmov zakrúžkuj jeden, ktorý medzi ne nepatrí.
a) Malawi

Ukerewe

Tanganika

Atlas

b) Serengeti

Sahel

Tsavo

Kruger
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