Okresné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
36. ročník, školský rok 2007/2008
Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník)
Praktická časť – úlohy
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. Roztrieď nasledujúce krajiny do dvoch skupín podľa toho, či Nový rok 2008 oslávili skôr alebo
neskôr ako my na Slovensku.
Maroko, Nový Zéland, Rumunsko, Filipíny, Argentína
a) Nový rok 2008 oslávili skôr: ........................................................................................................
b) Nový rok 2008 oslávili neskôr: ....................................................................................................
c) Ktorá z uvedených krajín oslavovala Nový rok 2008 ako prvá? .................................................
2. Účastníci orientačného behu dostali na štarte do ruky plán trasy, ktorú mali absolvovať, v mierke
1:25 000. Skladala sa zo štyroch etáp:
1.
2.
3.
4.

etapa (Š – E1) bola dlhá 1,5 km a smerovala presne na juhovýchod.
etapa (E1 – E2) merala 1 km s azimutom 100˚.
etapa (E2 – E3) bola najkratšia, mala dĺžku 0,5 km a azimut 25˚.
etapa (E3 – C) mala dĺžku 1,75 km a azimut 300˚.

Nakresli čo najpresnejšie, ako plán orientačného behu vyzeral.
Š
x

Odpovedz na nasledujúce otázky:
a) Ako ďaleko boli od seba vzdialené štart a cieľ vzdušnou čiarou v skutočnosti? .................. km
b) Odmeraj azimut štart – cieľ (Š – C): .......... ˚
Vypočítaj, aké by boli azimuty trás jednotlivých etáp, keby bežci mali bežať v opačnom smere:
c) azimut C – E3: ............ ˚
e) azimut E2 – E1: ............ ˚
d) azimut E3 – E2: ............ ˚
f) azimut E1 – Š: ............ ˚

3. Zo slabík v nasledujúcej tabuľke zostav štvoricu geografických názvov.
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a) ázijská krajina: ..........................................................

RI
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HI

b) vysoké pohorie: ...........................................................

MA HA

LI

CO

c) rieka i štát v USA: .......................................................

RA

KA

PÍ

d) púšť: ............................................................................

LÁ

4. Loď kapitána Džejmsa Kúka sa plavila po južnej pologuli. Jedného dňa námorníci vylovili
z oceána fľašu s nejakým odkazom. Kapitán Kúk vybral papier z fľaše a pokúšal sa ho prečítať.
Nanešťastie, text správy bol na niekoľkých miestach poškodený morskou vodou. Kapitán Kúk bol
však vynikajúcim geografom, a tak mu nerobilo problém doplniť správne slová na rozmazané
miesta textu. Dokážeš to aj ty?
Vyplávali sme z prístavu H.................... na ostrove ...........................a a plavili sme sa priamo na
.......................d po 4... . rovnobežke .............ej zemepisnej šírky. Naším cie om bol ............ý ostrov
N.........ého ...................ndu. Tesne pred polovicou cesty nás v T.................................... mori
postihla strašná búrka a naša lo sa stala neovládate nou. Prudký vietor nás hnal priamo na juh,
kde sme narazili na útesy Ma...............................ých ostrovov. Teraz akáme na pomoc. Prosím,
zachráte nás!
Kapitán Stano Smoliar
5. Pomocou atlasu oprav zvýraznené slová v nasledujúcich tvrdeniach tak, aby ich znenie bolo
pravdivé:
a) Mesto Turku leží v Turecku. ....................................
b) Hlavné mesto Saudskej Arábie je Ribát. ...................................
c) Rieka Volga sa vlieva do Čierneho mora. ...................................
d) Kansas-City leží v štáte Kansas. .................................
e) Španielske mesto Ceuta sa nachádza v Európe. ...................................
f) Edinburgh je hlavným mestom Walesu. ...................................
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