Písomný test pre študentov hotelových akadémií

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 S Poľskom hraničia dva národné parky Slovenska.
B V Austrálii je najviac turistov v mesiaci júl.
C Jedným z motívov cestovného ruchu je práca.
D Strediskom cestovného ruchu môže byť aj obec s obyvateľstvom zamestnaným prevažne v
priemysle.

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

02. Do ktorého štátu cestuje návštevník, keď ide do:
A Sixtínskej kaplnky.
B Louvru.
C Ermitáže.
D Tádž Mahálu.

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

03. Určte, aké štátne zriadenie majú krajiny:
A
B

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

Belgicko
Fínsko

04. Medzi aké centrá cestovného ruchu patria Grenoble a Sapporo?
body
Patria medzi: .................................................. .......
05. Určte, ktoré z uvedených letovísk je k Banskej Bystrici najbližšie.
A) Mamaia.
B) Split.
C) Monte Carlo.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

D) Rujana.

body
.......

06. Do obdĺžnika načrtnite tvar ľadovcovej doliny.

body
.......

07. Keď je v Banskej Bystrici jar, v Južnej Kórei je:

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

......................................................................
08. Doplňte slovo do každej vety tak, aby vzniklo pravdivé tvrdenie.
A) Vo väčšine štátov EÚ sa platí ...........................
B) Najstarším národným parkom na svete je ............................................... národný park.
C) V ...................................... národnom parku je typická plavba na pltiach.
D) Choroba AIDS sa začala šíriť zo svetadielu ........................

body: .....................
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09. Z významných turistických lokalít neleží na pobreží Čierneho mora:
A) Konstanca.
B) Burgas.
C) Dubrovník.
D)Varna.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.
10. K pútnickým miestam Slovenska patrí mesto:
A) Lučenec.
B) Lipany.
C) Levice.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

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

D) Levoča.

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

body
11. Zakreslite do mapy najnižší bod Slovenska a označte ho písmenom D.
.......
body
12. Doplňte vžitý názov regiónu R.
............................................................. .......
body
13. Doplňte názov pohoria P.
............................................................. .......
body
14. Doplňte názov rieky K.
............................................................. .......
body
15. Ako sa nazýva najvýchodnejší vrch Nízkych Tatier, pod ktorým pramenia významné slovenské rieky?
............................................
.......
body
16. V ktorom pohorí Slovenska sú lesy zaradené do zoznamu prírodných pamiatok UNESCO?
.......
A) Poloniny.
B) Malá Fatra.
C) Vysoké Tatry.
D) Nízke Tatry.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.
body
17. Doplňte názov afrického ostrova, kde žijú chránené lemure.
..................................... .......
body
18. Na území ktorého z uvedených štátov môžu turisti navštíviť jaskyňu Postojná?
.......
A) Poľsko.
B) Slovinsko.
C) Chorvátsko.
D) Srbsko.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.
body
19. Symbolom Kanady je:
.......
A) javorový list.
B) lipový list.
C) dubový list.
D) bukový list.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.
body
20. Ktoré z uvedených jazier je najnavštevovanejšie?
.......
A) Neziderské.
B) Štrbské pleso.
C) Balaton.
D) Skalnaté pleso.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.
Autori: L. Tolmáči, D. Gurňák, recenzenti: I. Rakytová, P. Spišiak, V. Tomášiková
Vydal: IUVENTA 2008
body: .....................
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