Písomný test pre študentov 1. ročníka gymnázií

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 písmeno N k nepravdivému tvrdeniu.
A Miosféra sa rozprestiera medzi troposférou a exosférou.
B Poludník 0 º je dlhší ako poludník 45 º.
C Bludné balvany vznikli činnosťou vetra.
D Pasáty vanú od obratníkov smerom k rovníku.

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

02. K jednotlivým národným parkom dopíšte štáty, kde sa nachádzajú.
A NP Serengeti
B NP Hohe Tauren
C Bielovežský NP
D NP Mount Cook

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

03. Ako ďaleko od Bratislavy je::
A rovník (po povrchu Zeme)
B južný pól (po povrchu Zeme)
C stred Zeme

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

04. Na základe grafickej mierky
určte číselnú mierku mapy.
Postup:
Číselná mierka mapy je: ................................................
05. Ako sa nazýva zmena rastlinstva a živočíšstva so zmenou geografickej šírky?
..............................................................................................................................

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

06. V štáte N žilo v roku 2007 približne 5 mil. obyvateľov. V mestách tam žilo 3 mil. ľudí. Akú urbanizáciu mal
štát N v roku 2007?
Postup:
body
Urbanizácia:................................
.......
07. Doplňte pojem do každej vety tak, aby vzniklo pravdivé tvrdenie.
A) Dánsko leží na ................................. polostrove.
B) Vysvetlivky mapových znakov obsahuje .............................................
C) Černozem patrí medzi pôdne .....................................
D) Stredomorie Európy má ................................... podnebie.

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

08. Na mape vyznačte povodie rieky D:

body
.......

body: ............................

1

Písomný test pre študentov 1. ročníka gymnázií
09. V štáte M pribudne ročne taký istý počet obyvateľov ako na Slovensku.
V porovnaní so Slovenskom má štát M:
A) viac obyvateľov ako Slovensko.
B) menej obyvateľov ako Slovensko.
C) rovnaký počet obyvateľov ako Slovensko.
D) nedá sa určiť počet obyvateľov štátu M.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

body
.......

10. V ktorom časovom pásme na Zemi žije najviac obyvateľov?
A) V stredoeurópskom.
B) V stredoeurópskom - 1 hodina.
C) V stredoeurópskom + 7 hodín. D) V stredoeurópskom - 7 hodín.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

body
.......

11. Ktorý z uvedených štátov nepatrí medzi štáty Strednej Ameriky?
A) Belize.
B) Guatemala.
C) Honduras.
D) Surinam.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

body
.......

12. Napíšte názov najväčšieho polostrova Afriky.
13. Medzi monzúnové regióny nepatrí:
A) India.
B) Líbya.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

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

body
.......
body

C) Srí Lanka.

D) Bangladéš.

.......

body
14. Ako sa nazýva ostrov, ktorý vzniká činnosťou morských organizmov? .................................................... .......
body
15. Lesy, v ktorých rastú prevažne vŕby a topole sa nazývajú:
.................................................... .......
16. Ktoré z uvedených jazier sa nenachádza v Severnej Amerike?
A) Hurónske.
B) Michiganské.
C) Titicaca.
D) Ontárijské.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

body
.......

17. Pozostatky najstarších predchodcov ľudí objavili v:
A) Afrike.
B) Amerike.
C) Austrálii.
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

D) Európe.

body
.......

D) Poľana.

body
.......

18. Ktoré z uvedených pohorí je sopečné?
A) Pyreneje.
B) Tatry.
Zakrúžkujte správnu odpoveď

C) Himaláje.

19. Z celkového počtu obyvateľov Zeme žije v súčasnosti v Európe približne:
A) 5 %.
B) 10 %.
C) 15 %.
D) 20 %.
Zakrúžkujte správnu odpoveď

body
.......
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