Geografiniai tyrimai
internete
XXX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada

Tema: Lietuva pasaulyje –
Pasaulis lietuvoje
Dalyvio Nr. _________

Kaunas
2018 m. gegužės 2–4 d.

Dalyvio Nr. ___________________

Geografiniai tyrimai internete

28 taškai
Surinkti
taškai

Remkis pateiktomis nuotraukomis ir atlik tyrimą.

1 objektas

1. Kurioje šalyje yra šis objektas? _____________________________________________________________________________________

1 tšk.

2. Kodėl nuotraukoje dominuoja tokia spalva? _______________________________________________________________

2 tšk.

3. Koks yra šio objekto pavadinimas? _______________________________________________________________________________

1 tšk.

4. Koks mažiausias atstumas nuo šios vietovės iki arčiausiai esančios gyvenvietės?

1 tšk.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 objektas

1. Koks tai gamtinis objektas? _________________________________________________________________________________________

1 tšk.

2. Koks laiko skirtumas tarp šios vietovės ir Lietuvos?

1 tšk.

__________________________________________________

3. Koks atstumas nuo šios vietovės iki Kauno? _______________________________________________________________

1 tšk.

4. Koks yra pigiausias booking.com pasiūlymas dviem žmonėms vienai nakčiai
gegužės 31 d.? ______________________________________________________________________________________________________________

1 tšk.
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Dalyvio Nr. ___________________

3 objektas

Surinkti
taškai

1. Koks tai objektas? ___________________________________________________________________________________________________

1 tšk.

2. Kokiame aukštyje yra ši vietovė? ___________________________________________________________________________

1 tšk.

3. Kokia vidutinė metinė oro temperatūra šioje vietoje? _________________________________________

1 tšk.

4. Kokios kilmės nuotraukoje matomas vandens telkinys? ______________________________________

1 tšk.

4 objektas

1. Koks nacionalinės reikšmės objektas yra greta šios vietos?

1 tšk.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Koks klimatas šioje vietoje buvo prieš 250 mln. metų?

1 tšk.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Dalyvio Nr. ___________________
Surinkti
taškai

5 objektas

1. Koks ugnikalnis užfiksuotas šioje palydovinėje nuotraukoje? ______________________________________

1 tšk.

2. Kokia yra šio kraterio apimtis ties išorine briauna?________________________________________________________

1 tšk.

3. Kuriuos tarptautinius oro uostus tektų skubiai uždaryti, išsiveržus šiam
ugnikalniui ir pučiant stipriam vakarų krypties vėjui? ____________________________________________________

1 tšk.

6 objektas
1. Surask trumpiausią sienos atkarpą tarp nurodytų valstybių, nustatyk maždaug
viduryje tos ribos geografines koordinates ir išmatuok sienos ilgį.
Duomenis įrašyk į lentelę.

Valstybės

Koordinatės

10 tšk.

Sienos ilgis

Ispanija – Marokas
Botsvana – Zambija
Saudo Arabija – Bahreinas
Švedija – Suomija
Rusija – Šiaurės Korėja
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