Písomný test pre študentov stredných škôl bez výučby geografie

Krajské kolo Geografickej olympiády pre stredné školy
36. ročník, školský rok 2007/2008
Meno a priezvisko
Škola a trieda
Kategória
Počet bodov
01. Do tabuľky dopíšte písmeno P k pravdivému tvrdeniu a N k nepravdivému tvrdeniu.
A Cez Bratislavu prechádza nekonečne veľa poludníkov.
B V Maroku medzi úradné jazyky patrí angličtina.
C Najväčší pevninský ľadovec je v Grónsku.
D Spraš vzniká usadzovaním zrniečok prachu pôsobením vetra.

body
...........
...........
...........
...........

02. K jednotlivým mestám dopíšte názov rieky, ktorá ním preteká.
A Paríž
B Londýn
C Rím
D Praha

body
...........
...........
...........
...........

03. Vyberte z uvedených štátov (Čile, Thajsko, Čína, Vietnam, Austrália, Keňa, Kanada)
tie, v ktorých žijú vo voľnej prírode:
A lamy
B koaly

body
...........
...........

04. Ktorý mesiac je na Slovensku najchladnejší?
Najchladnejší mesiac je: ....................................
05. Určte, aký podiel na obyvateľstve Slovenska tvoria (v percentách) obyvatelia Bratislavy.
Postup:
Bratislavčania tvoria ................ % z obyvateľstva Slovenska.
06. Do štvorca dokreslite stalagmit.
strop jaskyne

body
.......
body
.......
body
.......

dno jaskyne
07. Hustota zaľudnenia regiónu N je 22 obyvateľov na km². Rozloha regiónu N je 10 000 km². Určte počet
obyvateľov regiónu N.
Postup:
body
Počet obyvateľov regiónu N je: ...................................... .......
08. Doplňte pojem do každej vety tak, aby vzniklo pravdivé tvrdenie.
A) Čiara, ktorá spája miesta s rovnakou geografickou šírkou sa nazýva ..........................................
B) Jaskyne vznikajú najmä vo ........................................ horninách.
C) Vekové zloženie obyvateľstva znázorňuje veková ..................................
D) Na Zemi najmenej ľudí patrí k ................................. rase.
body: .....................

body
.......
.......
.......
.......
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09. Ku ktorému z uvedených miest ležia Košice najbližšie?
A)
Kyjev.
C) Budapešť.
   B) Bratislava.









10. Do Váhu sa nevlieva rieka:
A)
Turiec.    B) Orava.









body
.......
D) Varšava.
body
.......

C) Kysuca.

D) Morava.

Otázky 11.-14. sa vzťahujú k pracovnej mape.

body
11. Zakreslite do mapy, kde sa nachádza Oravská priehrada a označte ju písmenom D.
.......
body
12. Doplňte vžitý názov regiónu R.
..................................... .......
body
13. Doplňte názov pohoria P.
..................................... .......
body
14. Ako sa nazýva rieka označená písmenom K?
...................................... .......
body
15. Napíšte názov najzápadnejšieho európskeho štátu, ktorý nie je členom EÚ.
.....................................
.......
body
16. Medzi prevažne islamské štáty patrí:
.......
A)
India.
C) Nepál.
D) Filipíny.
   B) Indonézia.









body
................................................................ .......
body
18. V ktorom z uvedených miest žije najviac obyvateľov?
.......
A)
Trnava.    B) Banská Štiavnica.
C) Nové Zámky.
D) Zvolen.
17. Doplňte názov najväčšieho jazera na Slovensku:









19. Ktorý, z uvedených názvov regiónov nie je dodnes aj názvom samostatného štátu?
A)
Čierna Hora.
C) Palestína.
D) Macedónsko.
   B) Východný Timor.









20. Ktoré vierovyznanie je na Slovensku druhé najpočetnejšie?
A)
Baptistické.   
B) Evanjelické AV. C) Gréckokatolícke. D) Judaistické.







body
......
body
.......
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