Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník)
Praktická časť – úlohy
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. Julo z Londýna strávil celý júl na prázdninách v Namíbii. Ešte nikdy nebol tak ďaleko a všeličo sa
mu tam videlo zaujímavé. Rozhodol sa, že si zapíše všetky pozoruhodné zistenia o tejto krajine.
Doplň vynechané slová do viet z jeho zápisníka.
a) Časť hraníc Namíbie tvoria rieky. Okrem Zambezi a jej prítoku sú to ...............................,
........................... a .................................. . Južnú časť východnej hranice tvorí .......-ty poludník
.............................. zemepisnej ...................... .
b) Hneď, ako som pricestoval do Namíbie, som si musel nadstaviť miestny čas. Hodinky som si
posunul o ....... hodiny do................. .
c) V krajine sa hovorí po ............................... .
d) Severnú časť Namíbie tvorí trávnatá krajina s roztrúsenými zvláštnymi stromami. Niektoré
pripomínajú fľaše, iné vyzerajú ako dáždniky. Tento typ krajiny sa nazýva
...................................... . Striedajú sa tam len dve ročné obdobia: obdobie ...........................
a obdobie ................................ .
e) Najzápadnejšie a najvýchodnejšie miesto krajiny sú od seba vzdialené ........... km.
Najsevernejšie a najjužnejšie miesto krajiny sú od seba vzdialené ............ km.
f) Prevažná časť územia Namíbie má hustotu zaľudnenia menej ako ......... ob./km2.
2. Čísla v nasledujúcej tabuľke charakterizujú podnebie v troch mestách sveta. Niektoré údaje sú
však popletené. Poprehadzuj ich v rámci každého stĺpca tak, aby prislúchali k danému mestu.
V poslednom stĺpci pomenuj podnebné pásma, ktoré tieto hodnoty reprezentujú.
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3. Urči čo najpresnejšie nasledujúce azimuty:
a) azimut severný pól – Praha:

..............°

b) azimut severný pól – České Budějovice:

..............°

c) azimut Praha – České Budějovice:

..............°

d) azimut České Budějovice – Praha:

..............°

e) Aká je vzdialenosť České Budějovice – Praha v skutočnosti?

................... km

f) Koľko centimetrov je to na mape s mierkou 1:2 000 000?

................... cm

4. V každom riadku zakrúžkuj tri plodiny, ktoré sa pestujú
a) v Novom Južnom Walese:
kávovník

bavlník

vinič

ovos

kakaovník

ryža

b) na Kube:
ľan

cukrová trstina

proso

bavlník

sisal

kávovník

c) na Filipínach:
palma kokosová

vinič

olivovník

cukrová repa

kaučukovník

cukrová trstina

5. Krajina K mala na začiatku roka 2006 dva milióny obyvateľov. V priebehu roka 2006 sa narodilo
50 000 živých detí a zomrelo 30 000 ľudí. Prisťahovalo sa 20 000 osôb a vysťahovalo sa 40 000
osôb.
a) Aký bol prirodzený prírastok krajiny K v roku 2006?

.................... ľudí

b) Akú hustotu mala krajina na konci roka 2006, ak jej rozloha je 20 000 km2? ................ ob./km2
c) Je táto hustota väčšia, menšia alebo rovnaká ako hustota Slovenska? ...........................
6. Na obrázku je znázornený zjednodušený prierez jedným kontinentom po obratníku Kozorožca.

O ktorý kontinent ide? .............................................
Identifikuj objekty zemského povrchu označené písmenami A-D.
A - .................................................... pohorie (vrchy)
B - ..................................................... pohorie
C - .................................................... púšť
D - vrch ............................................
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