Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník)
Monotematická a teoretická časť – úlohy
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................

1. *Horniny tvoriace litosféru členíme podľa spôsobu ich vzniku na tri skupiny. Vymenuj ich a ku
každej skupine priraď jednu horninu z nasledujúcej trojice: mramor, žula, pieskovec.
a) v.............................: napr. ....................................
b) u............................: napr. .....................................
c) p............................: napr. .....................................

2. *V nasledujúcich tvrdeniach z trojice vyznačených slov zakrúžkuj jedno tak, aby veta bola
pravdivá.
a) Stredozemné more sa zmenšuje – sa zväčšuje – zostáva rovnako veľké.

b) Vnútorné jadro Zeme je tekuté – plynné – pevné.
c) Prevažnú väčšinu oceánskej zemskej kôry tvorí žula – čadič – vápenec.
d) Autorom teórie pohybu litosferických dosiek je Richter – Mercalli – Wegener.
3. Roztrieď nasledujúce pojmy do dvoch skupín:
francúzština, javorový list, Aljaška, Yellowstone, Alberta, Las Vegas, Nové Anglicko.
USA: ...................................................................................................................................................
Kanada: ................................................................................................................................................
4. Namiesto písmen A až F doplň k príslušným zemepisným šírkam rastlinné pásmo:
púšte a polopúšte, dažďové lesy, tundry, lesy mierneho pásma, savany, stepi

Lesy mierneho pásma sa členia na dve pásma – južnejšie položené pásmo .................................
lesov a severnejšie rozšírené pásmo ........................................ lesov, ktoré sa nazýva ..................... .

5. S ktorými ázijskými krajinami sú spojené osudy slávnych cestovateľov? Doplň z krajín Filipíny,
India, Čína.
a) Marco Polo - ...............................................
b) Vasco da Gama - .......................................
c) Fernão de Magalhães - ...............................
6. Vytvor správne trojice:
A. Čína

I. pásmo Gazy

1. Mŕtve more

B. Rusko

II. Tibet

2. Kaspické more

C. Izrael

III. Čečensko

3. Ochotské more

D. Azerbajdžan

IV. Náhorný Karabach

4. Žlté more

Správne trojice: A - ..... - ....., B - ..... - ....., C - ..... - ......, D - ..... - .......
7. Do prázdnych obdĺžnikov doplň výraz, ktorý sa týka všetkých štyroch pojmov zoskupených okolo
nich:
a)

Vietnam

Kambodža

Kuvajt
_E _ _ _ _ Ý

___I_

_Á___
Thajsko

Japonsko

Cyprus

d)

Katar

Irán

kibuc

judaizmus

____O__
Filipíny
e)

____E_
Srí Lanka
Ču-mu-lang-ma

Sagarmatha

8848 m n.m.

Irak

_A___
Laos
c)

b)

f)

Hebron

Tel Aviv

pampy

Patagónia

_O__

____Á

____E__

____I__
E. Hillary

Andy

Brazílsky štít

8. K nasledujúcim tvrdeniam doplň do rámčeku P alebo N, podľa toho či sú pravdivé (P) alebo
nepravdivé (N).
Okolo Slnka obieha 8 planét.
Zimný monzún neprináša zrážky.
Japonsko má viac ako sto miliónov obyvateľov.
Kolumbus a jeho posádka boli prví Európania, ktorí prekonali Atlantický oceán.
Niagarské vodopády vznikli medzi Hurónskym a Michiganským jazerom.
9. Doplň v správnom poradí názov územia podľa rozdielov v nadmorskej výške:
rovina

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

vrchovina

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

Autor: Mgr. Gabriela Nováková
Recenzenti: doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc., RNDr. Hilda Kramáreková
Vydal: Iuventa 2008

veľhory

