Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu G (7. ročník, tercia)
Praktická časť – úlohy
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. Hľadači pokladov objavili starý pergamen, na ktorom bola zaznačená cesta k pokladu ukrytému
v podzemí jedného prastarého hradu. Mierka plánu bola 1:2 500. Podľa neho najprv bolo potrebné
prejsť 100 m pod azimutom 150˚, potom 50 m priamo na východ, ďalej 25 m pod azimutom 50˚
a napokon 75 m pod azimutom 0˚. Miesto, kde bol ukrytý poklad, bolo označené krížikom. Ako
vyzeral plán?

Jedna z chodieb vedúcich k pokladu však bola zasypaná. Hľadači sa rozhodli vykopať novú
priamu chodbu vedúcu k pokladu. Podľa plánu zistili, že poklad je ukrytý ............... m vzdušnou
čiarou od vchodu do podzemia, a že musia kopať pod azimutom ............˚.
2. V každom riadku zakrúžkuj názvy dvoch krajín, o ktorých platia nasledujúce tvrdenia:
a) Zimné ročné obdobie v rovnakom čase ako Slovensko majú:
Argentína

Austrália

Rusko

USA

Angola

b) 20. 3. a 23.9. sa dajú nájsť miesta, na ktorých predmety na poludnie nevrhajú tieň v:
Keni

Egypte

Brazílii

Číne

Kanade

c) Noc trvajúcu viac ako 24 hodín môžeme zažiť v:
Nemecku

Švédsku

Antarktíde

Turecku

Austrálii

d) V tomto momente majú na hodinkách o dve hodiny viac:
na Islande

vo Veľkej Británii

v Egypte

v Etiópii

e) Tsunami môžu zasiahnuť:
Indiu

Japonsko

Čad

Laos

Lesotho

na Ukrajine

3. Roztrieď nasledujúce sídla na dve skupiny podľa toho, na ktorom brehu Dunaja sa nachádzajú:
Smeredevo, Novi Sad, Giurgiu, Ruse
Ľavý breh Dunaja: ...................................................................................
Pravý breh Dunaja: ...................................................................................
4. Pomocou atlasu oprav zvýraznené slová v nasledujúcich tvrdeniach tak, aby ich znenie bolo
pravdivé:
a) Kansas-City leží v štáte Kansas. .................................
b) Štát Washington leží na brehu Atlantického oceánu. ....................................
c) Rieka Angara sa vlieva do Bajkalského jazera. .......................................
5. Doplň „áno“ alebo „nie“ do nasledujúcej tabuľky podľa toho, či trojica pojmov v prvom stĺpci
súvisí alebo nesúvisí s uvedenými krajinami.
Brazília

Argentína

Ekvádor

španielčina
Andy
dažďové lesy
6. S pomocou atlasu urči krajiny, ktoré zasahujú do dvoch svetadielov. Uveď všetky možnosti:
a) do Európy a Ázie: .......................................................................
b) do Európy a Afriky: ....................................................................
c) do Afriky a Ázie: .........................................................................
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