Zelenou – správne odpovede
Rok 2016 je rokom svetového sviatku športu v podobe XXXI. letných olympijských hier (LOH),
ktoré sa už o necelé tri mesiace uskutočnia v najrozľahlejšom a najľudnatejšom štáte Južnej
Ameriky. Rozhodli sme sa preto, vytvoriť pre Vás úlohy, ktoré budú športovo-geografické,
geograficko-športové a niektoré aj juhoamerické.
Na každú otázku s výberom odpovede z možností A-D je práve jedna správna odpoveď.
Za každú správnu odpoveď získate 1 bod.
01. Ktorý z uvedených štátov má viac obyvateľov ako usporiadateľská krajina LOH 2016?
A) Japonsko
B) Indonézia
C) Rusko
D) Nemecko
02. Pri lete do Rio de Janeira prekonajú naši športovci veľkú vzdialenosť. V závislosti od letovej dráhy
lietadla sa môžu vzdialenosti, ktoré preletia líšiť. Odhadnite najkratšiu vzdialenosť z Bratislavy do miesta
konania LOH 2016. (9 870 km)
A) menej ako 6 000 km B) 6 001 až 9 000 km
C) 9 001 až 12 000 km
D) nad 12000 km
03. Doteraz sa konali LOH v týchto mestách a štátoch Atény (Grécko), Paríž (Francúzsko), St.
Louis (USA), Atény (Grécko), Londýn (Spojené kráľovstvo), Štokholm (Švédsko), Antverpy (Belgicko),
Paríž (Francúzsko), Amsterdam (Holandsko), Los Angeles (USA), Berlín (Nemecko), Londýn (Spojené
kráľovstvo),
Helsinki (Fínsko),
Melbourne
(Austrália),
Rím (Taliansko),
Tokio (Japonsko),
Mexiko (Mexiko), Mníchov (Nemecko), Montreal (Kanada), Moskva (Rusko), Los Angeles (USA),
Soul (Južná Kórea), Barcelona (Španielsko), Atlanta (USA), Sydney (Austrália), Atény (Grécko),
Peking (Čína), Londýn (Spojené kráľovstvo). Ktorý z grafov zobrazuje správny počet zastúpení
jednotlivých svetadielov na usporiadaní novodobých LOH?
A)
Ázia - 12, Európa - 3, Amerika - 6, Afrika -0, Austrália - 0
B)
Ázia - 6, Európa - 8, Amerika - 4, Afrika - 3, Austrália - 2
C)
Ázia - 4, Európa - 6, Amerika - 12, Afrika -0, Austrália - 5
D)
Ázia - 3, Európa - 13, Amerika - 6, Afrika - 0, Austrália - 2
04. Jednotlivé LOH sa konali v rôznych vzdialenostiach od stredu Zeme. Ktoré LOH sa uskutočnili
najbližšie k stredu našej planéty?
A) v Moskve
B) v Aténach
C) v Barcelone
D) v Atlante
05. Viaceré LOH sa konali v mestách, ktoré ohrozujú zemetrasenia. Kde museli usporiadatelia obzvlášť
dbať na bezpečnosť z hľadiska otrasov zemskej kôry? V ktorom z uvedených miest je riziko zemetrasení
najväčšie?
A) Peking
B) Los Angeles
C) Montreal
D) Sydney

Úlohy 6 – 10 sa vzťahujú na mapu Južnej Ameriky. Obsahujú chybne zakreslené alebo
pomenované skutočnosti.
06. Ktoré z uvedených miest je zakreslené na nesprávnom mieste?
A) La Paz
B)Lima
C) Santiago

D) Buenos Aires

07. Jedna z významných riek Južnej Ameriky má výrazne odlišný tok od zakreslených riek. Určte, ktorá to
je.
A) Amazonka
B)Paraguaj
C) Orinoco
D) Uruguaj
08. V zobrazení štátov je tiež chyba. Ktorý z juhoamerických štátov má iné hranice. ?
A) Bolívia
B) Čile
C) Ekvádor
D) Guyana
09. Povrch na mape Južnej Ameriky sa odlišuje od skutočného povrchu tohto svetadielu. V ktorom štáte
je dokreslené pohorie, ktoré v súčasnosti neexistuje?
A) Brazília
B) Kolumbia
C) Uruguaj
D) Surinam
10. Posledným nesprávne zakresleným prvkom na mape je jedno vymyslené jazero. Kde je na mape
zakreslené?
A) na severe Južnej Ameriky
B) na juhu Južnej Ameriky
C) na východe Južnej Ameriky D) na západe Južnej Ameriky
11. V ktorom zo štátov, do obrysov ktorých sú vkreslené obrázky, sa doteraz nekonali LOH?
A)
B)
C)
D)
12. Na ktorom z uvedených svetadielov žije vo voľnej prírode živočích, ktorý by na olympijských hrách
zvierat zvíťazil v šprinte na 100 m?
A) Afrika
B) Ázia
C) Amerika
D) Austrália
13. Ktoré miesto podľa vzdialenosti od rovníka obsadzuje Rio de Janeiro medzi mestami usporiadania
LOH v doterajšej histórii?
A) prvé
B) druhé
C) štvrté
D) šieste
14. V histórii konania novodobých LOH bolo doteraz zrušené konanie troch LOH. Uveďte prečo.
A) pre teroristické útoky B) pre cunami
C) pre hurikány
D) pre vojnu
15. V roku 2012 sa LOH v Londýne zúčastnilo 10 768 súťažiacich. Koľko členských štátov OSN má
menej obyvateľov, ako bolo súťažiacich atlétov na OH v Londýne v roku 2012?
A) ani jeden
B) 1-3
C) 4-6
D)7-9
16. Určte, ako bude natočená naša Zem k Slnku počas konania LOH 2016?
A)
B)
C)

D)

17. Olympijský rekord v plávaní na 1,5 km drží čínsky plavec Sun Jang. Zaplával túto vzdialenosť voľným
spôsobom približne za 14 a pol minúty. Keby vydržal plávať rovnako rýchlo okolo rovníka vo svetovom
oceáne, koľko by mu trvalo čistého času (bez spánku a i.)oboplávať Zem? Samozrejme plával by len vo
vode . Po súši by sa premiestnil vrtuľníkom a tento čas by sa mu nezapočítal. 40 000 (obvod) – 12 000
(súš) = 28000/1,5*14,5/60= 4511 hodín = približne 188 dní
A) 80-119 dní
B) 110-129 dní
C) 140-169 dní
D) 170-200 dní
18. Ktorá zo štátnych vlajok bude symbolizovať hostiteľskú krajinu LOH 2016?
A) Brazília
B) Nový Zéland
C) Tanzánia
D) Austrália
19. Rio de Janeiro – miesto konania LOH 2016 je druhým najľudnatejším mestom usporiadateľskej
krajiny olympiády. Určte, od ktorého štátu má viac obyvateľov.
A) Peru
B) Slovensko
C) Bangladéš
D) Poľsko
20. Ktorými výrobkami a potravinárskymi produktami sa preslávila usporiadateľská krajina LOH 2016?
A) klinčeky, slivky, výrobky zo skla
B) pivo, ovčia vlna, veterné turbíny

C) zemiaky, víno, bicykle

D) káva, hovädzie mäso, lode

21. Aký je materinský jazyk prezidenta usporiadateľskej krajiny LOH 2016?
A) portugalský
B) španielský
C) francúzsky

D) brazílsky

22. Vodné športy sú silnou stránkou našich olympionikov. Pokiaľ by rozhodovala o kvalite vodákov
hustota riečnej siete (množstvo riek) v krajinách odkiaľ sú súťažiaci, pretekári z ktorého z uvedených
štátov by mali najväčšiu šancu na víťazstvo?
A) Niger
B) Kazachstan
C) Austrália
D) India
23. Uvedené obrázky predstavujú svetoznáme pohľady na rôzne prírodné atrakcie sveta. Ktorá z nich sa
nachádza v Rio de Janeiro?
A) Eyers rock
B) Grand Canyon
C) Cukrová homoľa
D) Niagara falls
24. Dokončite vetu tak, aby bola pravdivá. V Brazílii je najväčšia koncentrácia veľkých miest
A) pri rieke Amazon.
B) na pobreží Atlantického oceána.
C) na hraniciach s Peru.
D)vo vnútrozemí štátu.
25. Pomenovanie mesta, v ktorom sa uskutočnia LOH 2016 znamená v preklade do slovenčiny:
A) Januárová rieka
B) Jantárová rieka
C) Jasný záliv
D) Kráľovská lagúna
26. Najpopulárnejším športom v Brazílii je futbal. Viac ako 10 000 brazílskych hráčov hrá vo svete futbal
profesionálne. V krajine bol zaznamenaný aj návštevnícky rekord divákov na jedinom zápase, ktorý videlo
takmer toľko divákov, koľko má obyvateľov druhé najľudnatejšie slovenské mesto. Určte, koľko divákov
bolo na tomto zápase.
A) 50 tis. – 99 tis.
B) 100 tis. – 149 tis
C)150 tis.–249 tis
D) vyše 250 tis.
27. Pre Rio de Janeiro neplatí jedno z nasledujúcich tvrdení. Určte, ktoré.
A) V Rio de Janeiro je leto v januári.
B) V meste Rio de Janeiro sa nachádza svetoznáma socha Ježiša Krista.
C) Mesto Rio de Janeiro leží bližšie k Žiline ako k Tokiu.
D) V Rio de Janeiro bývajú často zemetrasenia.
28. Krajinu usporiadateľov LOH 2016 navštívi ročne mnoho miliónov turistov. Z kultúrnych podujatí
v štáte je svetoznáme a najnavštevovanejšie podujatie:
A) karneval
B) majstrovstvá sveta
C) filmový festival
D) vianočný koncert
29. Na LOH sú tradičné jazdecké súťaže. V ktorom z uvedených štátov sa chová najviac koní v pomere
na jedného obyvateľa?
A) Taliansko
B) Island
C) Slovensko
D) Belgicko
30. Jachtárske olympijské súťaže sa uskutočňujú na mori alebo oceáne. Do akého úmoria patrí Rio de
Janeiro?
A)Karibského mora
B) Mexického zálivu
C) Sargasového mora D) Atlantického oceána

