Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu H (6. ročník, sekunda)
Praktická časť – úlohy
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. Nájdi na mape sveta bod so zemepisnými súradnicami 30˚ severnej šírky a 45˚ západnej dĺžky. Je
to miesto v ............................................. oceáne. Napíš názvy krajín, do ktorých by si sa dostal,
keby si sa plavil pod azimutom:
a) 0˚ - ..............................................
b) 90˚ - ............................................

c) 270˚ - .............................................
d) 185˚ - .............................................

2. Arabský obchodník Alidedo putoval so svojou karavánou z oázy Datľa do oázy Palma. Cesta im
trvala 6 dní. Každý deň prešla karavána rovnakú vzdialenosť, vždy však v inom smere, aby obišla
obrovské piesočné duny. Prvý deň smerovala priamo na severovýchod, druhý deň priamo na
juhovýchod, tretí deň pod azimutom 90˚, štvrtý deň priamo na juh, piaty deň priamo na juhozápad
a napokon šiesty deň pod azimutom 180˚. Zakresli čo najpresnejšie do nasledujúceho plánu trasu
karavány. Polohu oázy Palma označ krížikom.

Na mape s mierkou 1:250 000 merala denná trasa karavány presne 4 cm. Koľko kilometrov prešla
karavána za 6 dní? .......................... km
3. Vyhľadaj v atlase:
a) krajinu, do ktorej zasahuje Atlas, ale neprechádza ňou nultý poludník: ......................................
b) africkú krajinu, ktorou prechádza rovník, ale nemá prístup k moru: ............................................
c) krajinu, cez ktorú preteká rieka Amazon, ale do ktorej nezasahujú Andy: ..................................
d) kontinent, ktorý obmývajú dva oceány, ale neprechádza ňou najdlhšia rovnobežka:
.............................................

4. Z nasledujúcich dvojíc zakrúžkuj tú krajinu, ktorá oslávila Nový rok 2008 skôr:
a) Veľká Británia – Ukrajina
b) USA – Austrália
c) Španielsko – Portugalsko
Ktorá z uvedených šiestich krajín oslávila Nový rok 2008 v rovnakom momente ako Slovensko?
............................................
5. Roztrieď nasledujúce objekty zemského povrchu do štyroch skupín podľa toho, či sa nachádzajú
na severnej alebo južnej pologuli, na východnej alebo západnej pologuli.
Šalamúnove ostrovy, Bermudy, Samoa, Maurícius, Taiwan, Honolulu, Chimborazo, Kuba
západná pologuľa

východná pologuľa

severná
pologuľa

južná
pologuľa

6. a) Čo spája Panamský prieplav? ............................... oceán a .................................. more
b) Čo spája Kórejský prieliv? .................................... more a .................................. more
c) Čo oddeľuje Makasarský prieliv? Ostrov ................................... a ostrov .....................................
d) Čo oddeľuje Drakeov prieliv? Ostrov ........................................ a ostrovy ...................................

7. a) V Južnej Amerike sú dve krajiny, ktoré nesusedia s Brazíliou:
......................................................... a ...................................................
b) V Afrike sú dve krajiny, ktoré majú iba jedného suseda:
......................................................... a .....................................................
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