
vaizdinės užduotys

XXiii -oji Respublikinė Geografijos olimpiada

tema: žemė – melsvoji planeta

vertinimo instrukcija

Girionys, Kauno rajonas
2011 m. gegužės 6-7 d.

taškai

1 užduotis 4

2 užduotis 6

3 užduotis 4

4 užduotis 4

5 užduotis 6

6 užduotis 4

7 užduotis 6

8 užduotis 4

9 užduotis 3

10 užduotis 3

11 užduotis 3

12 užduotis 3



Dalyvio Nr. ___________________

4 tšk.

6 tšk.

4 tšk.

1 užduotis     

1.	 Įvardykite Pietų Amerikos sostinę, kuri pavaizduota šioje palydovinėje nuotraukoje?
Brazilija

2.	 Kokį objektą vaizduoja šio miesto planas?
lėktuvą

3.	 Kokia buvo ankstesnė šios šalies sostinė?
Rio de Žaneiras

4.	 Kodėl šios šalies sostinė buvo perkelta į naują vietą?
Norima paskatinti žmonių migraciją į vidinius šalies regionus

2 užduotis

1.	 Į pirmąją lentelės skiltį įrašykite krioklius žyminčias raides.   

2.	 Į trečiąją lentelės skiltį įrašykite valstybes, kuriose yra šie kriokliai.

Surinkti
taškai

eilės raidė Krioklys Šalis (ys)

E Anchelis Venesuela

B Fukuroda Japonija

D Igvasu Brazilija/Argentina

A Niagara JAV/Kanada

C Reino Šveicarija

F Viktorija Zimbabvė/Zambija

3 užduotis

1.	 Kurių valstybių vėliavos A– C čia pavaizduotos?

A	 Australijos 

B	 Papua Naujosios Gvinėjos

C	 Naujosios Zelandijos

2.	Visos šios šalys yra Pietų pusrutulyje. Kaip tai atsispindi jų valstybinėse vėliavose? 
Šių šalių vėliavose pavaizduotas Pietų Kryžiaus žvaigždynas, kuris yra matomas tik 
Pietų pusrutulyje
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Po 0,5 taško už teisingą raidę ir šalies pavadinimą



Dalyvio Nr. ___________________

4 tšk.

6 tšk.

4 tšk.

4 užduotis

Kurios mikro valstybės pavaizduotos šiose iliustracijose? 

A	– San Marinas 

B	– Monakas 

C	– Andora

D	– Vatikanas
     
5 užduotis

1.	 Į lentelės pirmąją skiltį surašykite 10 valstybių, kuriose yra šie kultūros objektai 
 (eilės tvarka – nesvarbi).

valstybė (0,3 taško) miestas (0,3 taško)
Kanada Torontas

JAV Niujorkas

Kinija Pekinas

Malaizija Kvala Lumpūras

Australija Sidnėjus

Rusija Maskva

Egiptas Kairas

Indija Agra

Prancūzija Paryžius

Italija Piza

Jungtinė Karalystė Londonas

2.	 Į lentelės antrąją skiltį surašykite 10 miestų, kuriuose yra šie kultūros objektai 
 (eilės tvarka – nesvarbi).

6 užduotis

1.	 Koks pusiasalis čia  pavaizduotas? 
Kamčatkos

2.	 Kuriai valstybei jis priklauso? 
Rusijai

3.	 Kokiais gamtiniais objektais jis traukia turistus? 
Ugnikalniais, karštosiomis versmėmis, kitais vulkaniniais reiškiniais

4.	 Koks salynas išsidėstęs į pietus nuo šio pusiasalio? 
Kurilų 
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Dalyvio Nr. ___________________

7 užduotis

1.	 Atpažinkite nuotraukose pavaizduotus kanalus, 
 prie jų pavadinimų į lentelę įrašykite atitinkamą raidę.

2.	 Kuriose šalyse jie iškasti?

3.	 Kokias jūras (vandenynus) jie jungia? 

9 užduotis

1.	 Kaip vadinamas siužete parodytas gamtinis reiškinys? 
Pororoka – potvynio banga upėje

2.	 Kurioje pasaulio upėje šis reiškinys vyksta? 
Amazonėje

3.	 Paaiškinkite šio reiškinio priežastį. 
Šis reiškinys vyksta dėl potvynių Atlanto vandenyne   

6 tšk.

3 tšk.

4 tšk.

Kanalas nuotraukos raidė Šalis Kokios jūras (vandenynus) jungia?

Korinto D Graikija Egėjo ir Jonijos

Kylio B Vokietija Baltijos ir Šiaurės

Panamos A Panama Karibų (Atlanto v.) ir Ramųjį v.

Sueco C Egiptas Viduržemio ir Raudonąją

8 užduotis

1.	 Kokiose salose gyvena nuotraukose matomi gyvūnai? 
 Į antrąją lentelės skiltį įrašykite atitinkamą raidę. 

2.	 Į trečiąją lentelės skiltį įrašykite gyvūnų pavadinimus. 

sala nuotraukos raidė Gyvūnas

Kalimantanas (Borneo) C Orangutanas

Madagaskaras A Lemūras

Naujoji Gvinėja D Rojaus paukštis

Naujoji Zelandija B Takahė

4

Po 0,5 taško už teisingą raidę, šalį ir jūrą (vandenyną)

Po 0,5 taško už teisingą raidę ir gyvūno pavadinimą



Dalyvio Nr. ___________________

3 tšk.

3 tšk.

3 tšk.

10 užduotis

1.	 Kaip vadinasi Žemės rutulio modelyje parodytas geografinis reiškinys? 
El Ninjo srovė

2.	 Paaiškinkite šio geografinio reiškinio esmę. 
Tam tikrais metais šiltosios srovės, tekančios Ramiajame vandenyne iš rytų į vakarus, 
apsigręžia ir ima tekėti iš vakarų į rytus 

3.	 Kokie šio reiškinio padariniai:

a)	Australijos rytų pakrantės klimatui? 
Ilgai trunkančios sausros, miškų ir krūmynų gaisrai  

b)	Pietų Amerikos vakarų pakrantės klimatui? 
Stiprios, ilgai trunkančios liūtys, upių potvyniai, nuošliaužos, sumažėję žuvų laimikiai

11 užduotis

1.	 Jums buvo parodytas fragmentas iš vieno prieš kelis dešimtmečius sukurto kino filmo. 
 Kurioje šalyje vyksta šio filmo veiksmas? 

Kazachijoje / Uzbekijoje 

2.	 Kurioje jūroje norėjo išsimaudyti filmo herojai ir kodėl jiems tai nepavyko? 
Aralo jūroje / todėl, kad šios jūros krantas stipriai atsitraukė 

3.	 Dėl kokios žmogaus ūkinės veiklos šiame regione įvyko ekologinė katastrofa? 
Dėl intensyvaus medvilnės ir kitų kultūrų laukų drėkinimo, imant vandenį iš į Aralo 
jūrą tekančių Amudarjos ir Syrdarjos upių 

12 užduotis

1.	 Kurioje šalyje nufilmuotas video siužetas? 
Kinijoje

2.	 Kokia upė parodyta? 
Jangdzė

3.	 Kodėl per pastaruosius kelerius metus siužete parodytos upės kraštovaizdis 
 labai stipriai pasikeitė? 

Todėl, kad šioje atkarpoje buvo pastatyta didžiausia pasaulyje vandens jėgainė  
(Trijų tarpeklių užtvanka)
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