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Dalyvio Nr. ___________________

1. Kuris didmiestis turi didžiausią pasaulyje  
 gyventojų tankumą?

a) Londonas

b) Los Andželas

c) Manila

d) Pekinas

2. Kurio iš nurodytų Europos miestų svarbiausia   
 yra švietimo ir mokslo centro funkcija?

a) Asyžiaus

b) Giotingeno

c) Granados

d) Reimso

3. Kas procentais rodoma šiame Didžiojo  
 Londono žemėlapyje?

a) „baltųjų britų“ dalis

b) žalumos (parkų, skverų ir miškų) plotų dalis

c) imigrantų dalis

d) nuosavų namų dalis

4. Kokia valstybinė kalba yra Pakistane?

a) bengalų

b) pendžabų

c) sindhų 

d) urdu

5. Kurio Kinijos miesto gyventojų skaičiaus  
 augimas parodytas diagramoje?

a) Čongčingo

b) Gvandžou

c) Šendženo

d) Tiandzino 

6. Kokie išoriniai procesai suformavo šį kraštovaizdį?

a) erozija

b) karstas

c) eoliniai procesai

d) akumuliacija
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7. Kokia nauja to meto mokslo šaka rėmėsi  
 Berdžesas, kurdamas savo miesto modelį?

a) architektūra

b) ekologija

c) genetika

d) inžinerija

8. Kuris iš išvardytų miestų modelių yra sukurtas   
 vėliausiai?

a) Berdžeso

b) Hoito

c) Mano

d) Ulmano ir Hariso

9. Kuri kreivė rodo urbanizacijos raidą  
 Jungtinėje Karalystėje?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

10. Pagal kurį požymį išskiriami megalopoliai?

a) gyventojų skaičių ir plotą

b) BVP dalį šalies biudžete

c) tarptautinių organizacijų skaičių 

d) tarptautinių bendrovių skaičių

11. Kuriame paveikslėlyje vaizduojamas  
 kontrurbanizacijos procesas?

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4

12. Ką vaizduoja šis žemėlapis?

a) miestų gyventojų skaičiaus augimą per   
 metus

b) lūšnynuose gyvenančių žmonių skaičių

c) megalopolių skaičių šalyse ir jų augimo   
 tempą

d) suburbanizacijos proceso pokyčius per   
 metus
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13. Kuriame iš šių miestų yra aukščiausias pastatas  
 Pietų pusrutulyje?

a) Keiptaune

b) Oklande

c) San Paule

d) Singapūre

14. Kurio miesto verslo rajonas vaizduojamas  
 nuotraukoje?

a) Londono

b) Niujorko

c) San Francisko

d) Sidnėjaus

15. Kuriame lūšnyne gyvena nuotraukoje  
 pavaizduoti žmonės? Šiame lūšnyne didesnė   
 dalis gyventojų perdirba plastikinius indus,   
 išdirba odą, atlieka remonto darbus.

a) Dharavi

b) Favela

c) Kibera

d) Orangi

16. Kaip geologiškai vadinamas Santorini salos   
 darinys Egėjo jūroje? 

a) kalnagūbris 

b) kaldera

c) karštasis taškas

d) ugnikalnio krateris



Dalyvio Nr. ___________________

17. Kaip vadinama ši besitraukiančio ledyno  
 pakraščio zonoje susidariusi reljefo forma? 

a) drumlinas

b) keimas

c) ozas

d) zandras

18. Kuri iš šių viršūnių įamžinta šioje nuotraukoje? 

a) Akonkagva

b) Makinlis

c) Džomolungma

d) Kilimandžaras

19. Kuri iš šių organizacijų nepriklauso  
 Jungtinėms Tautoms? 

a) FAO

b) UNICEF

c) UNESCO

d) WTO

20. Kaip vadinama tokios formos fosilija? 

a) amonitas

b) belemnitas

c) strombolitas

d) trilobitas

21. Dėl kokios priežasties upės vanduo  
 Madagaskaro saloje yra tokios raudonos spalvos? 

a) dėl intensyvios dirvožemio erozijos 

b) dėl mineralų, kuriuos išplauna vanduo 

c) dėl požeminio vandens spalvos

d) taip vanduo atrodo dėl specifinio saulės  
 apšvietimo 
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22. Ši nuotrauka padaryta Malaizijos džiunglėse.   
 Kas kabo ant virvių? 

a) banano lapai 

b) džiunglių gyventojų skalbiniai

c) latekso lakštai 

d) tušti vandens maišai

23. Kurio proceso darinys užfiksuotas šioje  
 nuotraukoje? 

a) dykumėjimas

b) karstas

c) korazija

d) vandens erozija

24. Kurioje ypač vaizdingoje Kinijos upėje  
 plaukioja štai tokie nedideli kruiziniai laivai? 

a) Jangdzėje

b) Hvanghėje

c) Lidziange 

d) Mekonge

25. Kuriame iš išvardytų dirvožemio tipų gruntinio  
 vandens lygis yra aukščiausias? 

a) glėjiniuose dirvožemiuose

b) jaurinių dirvožemiuose 

c) juodžemiuose

d) kaštonžemiuose

26. Kurios Europos upės vandens lygio svyravimai   
 parodyti diagramoje?

a) Senos

b) Oderio 

c) Tacho

d) Pečioros
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27. Fotografas virš Grenlandijos fjordų užfiksavo   
 ryškią ribą ledyne. Ką reiškia ši riba?

a) ledyno kraštą, nuo kurio atskyla ledo luitai

b) ledokritį, kuriame ledynas pereina į   
 žemesnį lygį

c) šiaurės elnių pramintą taką

d) žemės drebėjimo metu susidariusį sprūdį

28. Kokios paskirties yra tokios konstrukcijos tiltai   
 virš „ledynų greitkelio” Banfo nacionaliniame   
 parke Kanadoje? 

a) jais nematomai vedami naftotiekiai ir   
 dujotiekiai

b) juose kelius kerta elektros perdavimo   
 linijos

c) jie skirti pėstiesiems turistams 

d) tai žvėrių migracijos keliai

29. Kur yra ši žvaigždė garsiai lietuvių kilmės aktorei? 

a) Holivudo šlovės alėjoje 

b) Kanų šlovės grindinyje

c) Niujorko Time skvere 

d) Paryžiaus Eliziejaus laukuose

30. Kaip vadinamas šis gausiai turistų lankomas   
 Šri Lankos objektas, viduramžiais ant uolos   
 įkurta viena garsiausių Azijos miestų-rezidencijų?

a) Adžanta

b) Meteora

c) Polonaruva

d) Sigirija


