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

1. V každom riadku prečiarkni jedno slovo, resp. slovné spojenie (mesto, okres, rieku), ktoré
tam nepatrí:
a)
b)
c)
d)

Banská Bystrica, Zvolen, Žilina, Prešov, Trnava
Banská Štiavnica, Kremnica, Levoča, Modra, Bardejov
Medzilaborce, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Spišská Nová Ves
Laborec, Orava, Latorica, Ondava, Bodrog

2. Doplň do tabuľky chýbajúce údaje:
Súľovské vrchy

Vnútorné Západné Karpaty

Vihorlat
Pieniny

Flyšové pohorie

Bukovské vrchy
Poľana

3. Ku každému zo živočíchov doplň živočíšnu oblasť, resp. živočíšne spoločenstvo, pre
ktoré je daný živočích typický:
a)
b)
c)
d)

medveď
kamzík
bocian
hraboš

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

4. Pri každom výroku urči, či je pravdivý (zakrúžkuj P) alebo nepravdivý (zakrúžkuj N):
a) Celková dĺžka železníc na Slovensku nepresahuje 3 000 km.

P

N

b) So stúpajúcou nadmorskou výškou ubúda množstvo zrážok.

P

N

c) Priemysel na Slovensku sa začal rozvíjať v 19. storočí.

P

N

d) Najpočetnejšie zastúpenie obyvateľov rómskej národnosti je
na južnom Slovensku.

P

N

e) Gréckokatolícke vyznanie patrí k trom najvýznamnejším
vierovyznaniam na Slovensku.

P

N

5. Z rozhádzaných hlások poskladaj názvy štátov:
a)
b)
c)
d)
e)

RIEKUBOSOL
ŠOTKLYSO
KUCOTER
NÚZKACROFS
NOSÁBKAL

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

6. V predchádzajúcej úlohe sa nachádza štát, ktorý do uvedenej skupiny štátov nepatrí.
Napíš jeho názov: .................................................. a čím sa odlišuje od ostatných štátov:
.................................................................................................................................................
7. Odpovedz na nasledujúce otázky:
a) Koľko národných parkov je v súčasnosti na Slovensku?
b) Ktorý je náš najmladší národný park?
c) Ktorý z národných parkov Slovenska je najmenší?
d) Ktorý je najvýchodnejší z národných parkov Slovenska?

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

8. Roztrieď písmenká zoskupené do slabík tak, aby vznikli názvy štyroch pamiatkových
rezervácií ľudovej kultúry na Slovensku:
NECBRHVLNYCELÍPODČIČLOVMAKOBIEL
.................................

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

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

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

9. Doplň nasledovný výrok:
Na Slovensko sa ropa dopravuje ropovodom ................................. z .................................. ,
na ktorý sa v Šahách napája ropovod ................................. z ostrova Krk. Zemný plyn
(z Ruska) je prepravovaný plynovodom ................................. .
10. * Doplň nasledujúce tvrdenie:
Kontinenty, v tej podobe ako ich poznáme dnes, sa vyvinuli pred mnohými miliónmi
rokov z dvoch kontinentov ................................... a .................................... . Ešte pred nimi
však na Zemi existoval len jeden prakontinent, ktorý nemecký astronóm, meteorológ
a geofyzik Wegener nazval ................................... .
11. * Roztrieď nasledovné horniny podľa typu:
bridlica, žula, mramor, vápenec, čadič, andezit, pieskovec
a) Vyvreté:

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

b) Usadené: ...................................................................................................................
c) Premenené: .................................................................................................................
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