Testy 20. rocníku
ˇ
Testy
Zemepisné
ˇ19. rocníku
olympiády
2017/2018 olympiády
Zemepisné
Jakub Jelen a kolektiv
2016/2017
Silvie R. Kucerová a kolektiv

Zemepisná olympiáda – porozumet svetu

Testy 20. rocníku
ˇ
Zemepisné
ˇ
olympiády
2017/2018
Jakub Jelen a kolektiv

ˇ
					
Ceská
geografická spolecnost
ˇ
							
Praha 2020

Recenzent:
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

© Česká geografická společnost, 2020
Editor © Jakub Jelen, 2020

Text and Illustrations ©, Jan Bartoš, Radek Durna, Jan Dvořák, Eduard Hofmann, Filip Hulec, Jakub
Jelen, Petra Karvánková, Adam Klsák, Silvie R. Kučerová, Tomáš Matějček, Luboš Mrkva, Zuzana
Petříčková, Jan Pulec, Jiří Riezner, Vendula Svobodová, Ondřej Šerý, Miroslav Šobr, Miloš Tichý,
Petr Trahorsch, Adam Valík, Matěj Vrhel, 2018
Maps © Jakub Lysák, Kateřina Novotná, 2018
ISBN 978-80-907728-1-6

ˇ
PREDMLUVA

Zeměpisná olympiáda (dále též ZO) představuje geografickou zájmovou činnost, která by měla pomoci rozvíjet myšlení a nadání mladých lidí v oblasti fyzické i humánní geografie a kartografie. Je také
nástrojem propagace a šíření geografického myšlení a geografické gramotnosti ve společnosti.

Mezi lety 2016 až 2017 vydala Česká geografická společnost pět souborných publikací zadání a autorských řešení všech úloh, které vytvořil tým pod vedením organizační garantky ZO, Silvie R. Kučerové, pro pět ročníků ZO (od školního roku 2012/2013 po 2016/2017). Tato publikace na danou edici
navazuje a přináší úlohy 20. ročníku, školního roku 2017/2018.
Organizace a struktura Zeměpisné olympiády

ZO je soutěž jednotná pro celé území Česka, pořádá se každoročně a představuje jedinečnou soutěž
v oboru zeměpis/geografie v Česku pro žáky základních i středních škol. ZO vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy a pořádá jí instituce pověřená ministerstvem. Tou byla ve školním
roce 2017/2018 Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ovšem ve spolupráci
s dalšími univerzitními geografickými pracovišti v Česku.

Do dvacátého ročníku vešla totiž soutěž s několika změnami. První z nich byla změna na pozici hlavního organizačního garanta, kterou po Silvii R. Kučerové převzal Jakub Jelen z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Další novinkou byla téměř
kompletní obměna organizačního týmu a také změna systému garantování jednotlivých soutěžních
kategorií. Nově jednotlivé kategorie garantují zástupci geografických pracovišť napříč Českem. K této
změně došlo především z důvodu stále se zvyšujících se nároků na kvalitu vytvářených otázek a s tím
spojené rozložení sil i mezi další pracoviště. Od školního roku 2017/2018 je tedy garance jednotlivých věkových soutěžních kategorií následující:
Kategorie A: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Kategorie B: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Katedra geografie, Pedagogická fakulta

Kategorie C: RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
Katedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
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Kategorie D: Mgr. Jan Bartoš, RNDr. Jan Pulec
Geografická sekce, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Struktura soutěže zůstala nezměněna. Odbornost ZO dále garantuje pořadatelské geografické pracoviště a Ústřední komise ZO složená ze zástupců profesních geografů (např. učitelů zeměpisu, metodiků a dalších profesionálů v geografickém vzdělávání) a Česká geografická společnost, která je
stavovskou organizací českých geografů (www.geography.cz).
ZO byla stejně jako v předchozích letech vyhlášena pro čtyři věkové kategorie žáků:
A (6. ročník ZŠ + 1. ročník osmiletých gymnázií),
B (7. ročník ZŠ + 2. ročník osmiletých gymnázií),
C (8. a 9. ročník ZŠ + 3. a 4. ročník osmiletých gymnázií + 1. a 2. ročník šestiletých gymnázií),
D (1.–4. roč. SŠ + 5.–8. ročník osmiletých gymnázií + 3.–6. ročník šestiletých gymnázií).

Soutěž je pořádána ve čtyřech postupových soutěžních kolech: školním, okresním, krajském, ústředním/celostátním (nejvyšší celostátní kolo je od roku 2012 vyhlašováno pouze pro soutěžní věkové
kategorie C a D). Ročně se ZO ve všech soutěžních věkových kategoriích, počínaje koly školními a konče ústředním národním kolem, účastní přibližně 15 000 žáků základních a 4 000 žáků středních škol.
V ústředním kole v kategorii C a D pak soutěží vítězové z každého kraje a 10 dalších nejúspěšnějších
řešitelů z celého Česka (tj. celkem 48 soutěžících).
Ústřední (celostátní) kolo se ve školením roce 2017/2018 již po šesté uskutečnilo na Geografické sekci
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na pražském Albertově. Nad celou akcí převzaly záštitu
významné osobnosti, jako např. rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, radní
hlavního města Prahy Ing. Mgr. Irena Ropková, prezident České geografické společnosti prof. RNDr.
Bohumír Janský, CSc. či proděkan geografické sekce PřF UK doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D.
První den probíhala terénní část, která se uskutečnila v Jílovém u Prahy a nad kterou převzal záštitu
starosta města pan Pavel Pešek. Po úvodním představení města a předání upomínkových materiálů
následovala krátká prohlídka radniční budovy a poté se soutěžící pustili do plnění úkolů. První úkol
probíhal v centru města, ostatní pak v areálů místní základní školy, která poskytla soutěžícím nejen
ideální prostor pro realizaci terénních úkolů, ale jako sponzorský dar i drobné občerstvení a prostory
pro společenský večer.
Z vítězů ústředního kola kategorie D vzešly dva reprezentační týmy, které odjely na mezinárodní
olympiády. Další změnou od dvacátého ročníku je spolupráce Zeměpisné a Geologické olympiády, a to především v tom, že na mezinárodní Mezinárodní olympiádu věd o Zemi (IESO) nově odjíždějí Česko reprezentovat dva výherci ze Zeměpisné a dva výherci z Geologické olympiády. Tato
změna především posiluje konkurenceschopnost českého týmu. Na Mezinárodní geografickou
olympiádu iGeo pak i nadále odjel čtyřčlenný tým složený z nejúspěšnějších řešitelů ústředního kola ZO. Dále také pokračuje tradice letních škol ZO, na které se účastníci připravují na mezinárodní soutěže, v červenci 2018 proběhla letní škola v Dobrušce (okres Rychnov nad Kněžnou).
Ve školním roce 2017/2018 také proběhnul již druhý ročník doplňkové soutěže „O nejlepší mapu
na geografické téma“. V devatenáctém ročníku ZO se této doplňkové soutěže mohli zúčastnit pouze
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účastníci ústředního kola. Pro tento rok bylo velkou změnou to, že se do soutěže „O nejlepší mapu“
může zapojit každý účastník krajského kola Zeměpisné olympiády kategorie C a D. Soutěžící se zapojovali vlastnoručním vytvořením mapy na libovolné geografické téma, kterou v den konání krajského
kola odevzdávali příslušné krajské komisi. Mapy, splňující zadaná kritéria, byly vyhodnoceny odděleně v kategoriích C a D po geografické a kartografické stránce a autoři nejlepších map byli odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami v rámci slavnostního vyhlašování výsledků celostátního kola ZO dne 24. dubna 2018 v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.
Kurikulární ukotvenost Zeměpisné olympiády a didaktické zaměření soutěžních úloh

ZO svým koncepčním i tematickým zaměřením vychází ze současných klíčových strategických dokumentů rozvoje vzdělávání v Česku (Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2020, rámcové vzdělávací programy pro příslušné stupně vzdělávání). Navazuje na vzdělávací oblasti Člověk
a příroda (vzdělávací obor Zeměpis/Geografie), rozvíjí průřezová témata Environmentální výchova,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana.

Již tradičně je práce ve všech věkových kategoriích i ve většině soutěžních kol rozdělena do několika
okruhů testovaných znalostí a dovedností. Výjimku tvoří kolo školní, které si každá škola zajišťuje
sama podle svých zásad a metodické pomoci publikované organizačními garanty prostřednictvím
internetových stránek nebo též časopisu pro geografické a environmentální vzdělávání Geografické
rozhledy – geograficke-rozhledy.cz (např. Kučerová, Šobr, Bláha 2013; Kučerová, Šobr, Bláha, Svobodová 2013; Šobr, Kučerová 2014; Kučerová, Bláha 2015).
Testované okruhy představují: (1) práce s atlasem, (2) práce bez atlasu, (3) praktická část. Úspěšný
řešitel by tak měl prokázat:

1. práce s atlasem
• dovednost pracovat s atlasem a mapou (práce s rejstříkem, využití legendy a znakového klíče,
měřítka mapy a dalších kompozičních prvků),
• dovednost číst informace z různých druhů map (map s topografickým obsahem, tematických
map),
• dovednost analyzovat obsah map a provést komparaci jevů znázorněných v mapách,
• dovednost interpretovat informace v mapách, provést syntézu poznatků a vyvodit geografické
závěry.
Za účelem zajištění jednotného řešení úloh práce s atlasem zveřejňuje pořádající organizace v propozicích soutěže přehled doporučených atlasů pro jednotlivá soutěžní kola.

2. práce bez atlasu
• specifické oborové znalosti v oblasti různých disciplín geografie, kartografie či příbuzných environmentálních, ekonomických a společenských vědních oborů, a to na různých (zpravidla hierarchicky vyšších) úrovních klasifikace kognitivních cílů (viz Bloom, ed. 1956; Anderson, Krathwohl,
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eds. 2001; Byčkovský, Kotásek 2004);
• oborové znalosti: faktů, tj. terminologie a charakteristických znaků (včetně lokalizace míst
na zemském povrchu), konceptů, tj. klasifikací, principů, generalizací, teorií a modelů, procedur,
tj. algoritmů, specifických technik a metod,
• dovednost získat, zpracovat a interpretovat informace z nejrůznější podoby uspořádání geografických dat (tabulky, grafy, grafické a kartografické podklady),
• dovednost vyjádřit a prezentovat geografická data (např. formou náčrtu nebo mapy).
Při této práci nesmí mít soutěžící k dispozici atlas ani jinou geografickou publikaci.

3. praktická část
• dovednost třídit, klasifikovat a zpracovávat geografické informace v textové i vizuální podobě,
• dovednost analyzovat údaje, provést jejich syntézu,
• dovednost zhodnotit informace a údaje a formulovat vlastní úsudek.

Charakteristiky řešitele ověřované v praktické části se pohybují zejména v oblasti dovedností, ovšem
soutěžící zároveň používá specifické oborové znalosti. Soutěžící prokazuje svoji geografickou gramot-

nost: kompetenci k praktickému řešení problémů s geografickou tematikou. V nejvyšším soutěžním
kole (ústředním/celostátním) je tento okruh koncipován formou zjišťování primárních dat přímo
v terénu.

Obtížnost úloh pochopitelně odpovídá věkovým kategoriím soutěžících. Autoři nicméně usilují o testování vyšších kognitivních operací odpovídajících soutěžícím nadaným v geografii. Autoři vycházejí
z definice žáka nadaného v geografii podle Kučerové, Řezníčkové, Růžičkové (2012, s. 18): „Nadaný
žák dovede rozpoznávat, identifikovat a zobecňovat vzájemné souvislosti mezi organizací a fungováním
lidské společnosti a jejího prostředí a sledovat jejich vývoj v čase a projevy na různých měřítkových úrovních (tj. od celé planety přes stát až po místní region).“
Význam Zeměpisné olympiády
Přínos ZO lze vnímat v několika rovinách.

(A) V rovině výchovně-vzdělávací (pedagogické) se v zaměření na cílovou skupinu žáků základních
a středních škol jedná o podporu, zvýšení kvality a rozšíření péče o talentované žáky. Práce s talentovanými žáky vede prostřednictvím jejich osobnostního rozvoje ke zkvalitnění jejich specifických
oborových i obecných znalostí, dovedností a postojů. Tím přispívá také k vytváření potenciálu rozvoje lidského kapitálu české společnosti. Prostřednictvím navazujících mezinárodních geografických
soutěží pak spoluvytváří základnu pro možnou budoucí úspěšnost českých odborníků v mezinárodní
konkurenci. ZO lze považovat za jeden z nástrojů evaluace procesu vzdělávání, kdy nám její výsledky mimo jiné umožňují poznávat myšlení (nejen talentovaných) žáků. Například Kopp, Beránková
(2012) a Kopp, Kučerová (2012) na základě odpovědí soutěžících okresního kola ZO demonstrovali,
jak lze s využitím ZO odhalit některé chybně utvořené představy studentů o fungování významných
společenských a přírodních jevů na příkladu tématu „environmentální problémy atmosféry“.
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(B) V rovině rozvojově-strategické má geografie – stojící na pomezí přírodních a společenských
věd, zabývající se prostorovými vztahy mezi jevy a procesy – výrazné uplatnění v řešení globálních,
regionálních a lokálních environmentálních, rozvojových a celospolečenských problémů (interakce
společnost – prostředí, člověk – příroda). V souladu s celospolečenskými požadavky je žádoucí zapojení mladé generace do aktivní participace na řešení těchto otázek (Mezinárodní charta geografického vzdělávání / The International Charter on Geographical Education). Vědní obor geografie (a jeho
předstupeň zeměpis na základní škole) se zabývá např. takovými tématy jako výzkum a prevence
proti přírodním rizikům (např. eroze, svahové procesy, povodně, extrémní výkyvy počasí); klimatické
změny a jejich důsledky; hodnoty přírody a krajiny a jejich ochrana; populační vývoj a jeho důsledky v environmentální, hospodářské a společenské oblasti; regionální rozvoj a management území;
prostorové vztahy v ekonomice; dopady hospodářské činnosti na prostředí a zdraví člověka; proměny osídlení a využívání krajiny; regionální identita a symbolika území; prostorová organizace měst
(aktuálně např. v souvislosti takových jevů jako suburbanizace, segregace menšin); migrace a její důsledky v ekonomické a kulturní oblasti lidské společnosti; kartografie a proces kartografické tvorby
(od uživatele k tvůrci mapy a kartografické produkci); využití geografických informačních systémů
(GIS) v nejrůznějších oblastech lidského života (krizový management, dálkový průzkum Země, výzkum využití ploch) apod.

(C) V rovině vědecko-výzkumné přispívá koncepční řešení otázek ZO, práce s talentovanými žáky
v zeměpise/geografii a analýza jejich úspěšnosti v řešení úloh rozvíjejících různé intelektové dovednosti k rozvoji samotné vědní disciplíny geografie a geografického vzdělávání. ZO představuje jeden
z nástrojů komunikace oboru (podle komunikačního pojetí oborových didaktik – viz Brockmeyero-

vá-Fenclová, Čapek, Kotásek 2000). Je totiž svým způsobem prezentací geografických znalostí a dovedností široké veřejnosti, čímž pomáhá vytvářet image geografie a jejího společenského významu
(Kučerová 2016; Matlovič, Matlovičová 2012). Přispívá k utváření a definici penza geografických znalostí a dovedností a zprostředkovává komunikaci napříč vzdělávacím systémem (žáci – učitelé – akademická sféra – ministerstvo školství – soukromá i veřejná sféra). Poznatky z této práce s talentovanými žáky jsou pravidelně diskutovány mezi odborníky v geografickém vzdělávání (např. Řezníčková
2003; Kučerová, Řezníčková, Růžičková 2012; Kučerová 2016), představeny na poli příbuzných vědních disciplín (např. pedagogiky – Novák 2009) i v mezinárodním prostředí (Schee, Kolkman 2010).
Výsledky ZO i navazujících mezinárodních geografických soutěží jsou pravidelně publikovány nejen
na oficiálních internetových stránkách ZO, ale též v odborných periodikách – Informace ČGS a Geografické rozhledy aj. (např. Jeřábek, Peštová, Šimbera 2011; Kolejka, Ruda 2011; Suda 2011; Kučerová,
Hofmann 2012; Kučerová, Hulíková 2012, Šobr, Kučerová 2014). Mají návaznost na další činnosti ve
vzdělávání (např. tvorba učebních textů a výukových pomůcek, diskuse a tvorba evaluačních standardů, rozvoj výukových strategií pro talentované žáky aj.)

- vii -

Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval všem kolegům, kteří se na průběhu 20. ročníku Zeměpisné olympiády podíleli. Poděkování patří především garantům jednotlivých kategorií, jejich asistentům i dalším pomocníkům za tvorbu otázek, studentům PřF UK a PřF UJEP za organizaci ústředního kola,
vyučujícím ze ZŠ Jílové u Prahy za terénní část, tutorům letního soustředění za přípravu celé akce,
doprovodům mezinárodních týmů za vynikající reprezentaci Česka, fotografce, sazečce, Ústřední komisi ZO a všem ostatním, bez kterých by soutěž nemohla proběhnout. Velké poděkování zároveň patří
všem sponzorům a partnerům, kteří soutěži poskytli záštity nebo materiální či finanční podporu.
V neposlední řadě patří velký dík organizátorům Geologické olympiády a především doc. RNDr. Rostislavu Melicharovi, Dr., za pomoc při organizaci letního soustředění.
Jakub Jelen
organizační garant ZO a editor publikace
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Soutežící:
ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie A

PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

16 bodů

a. Přišel ti e-mail od kamaráda, který je na dovolené ve Spojených státech amerických.
12 bodů
Tvůj e-mailový klient ale nezobrazuje některá jeho slova. Ty si s tím však poradíš
a s pomocí atlasu chybějící výrazy snadno najdeš. S využitím atlasu doplň vynechané pojmy.
Ahoj,

píši Ti z cesty po USA. Nejprve jsme přiletěli do velkoměsta .......................................... (abys ho snáz našel
na mapě, napíši Ti jeho souřadnice: 40° 30‘ s. š. a 74° z. d.). Bydleli jsme tu přímo u moře, na velkém

ostrově ............................................ , na kterém se rozkládá část města. Hned druhý ráno jsme pokračovali
na severozápad, k Niagarským vodopádům. Ty se nacházejí mezi dvěma jezery ..........................................

a .......................................... . Dále jsme navštívili město Pittsburgh, které leží ve státě ........................................ .
Odtud jsme dnes přeletěli až na západní pobřeží, do města Los Angeles, kde máme zítra den volna

na prohlídku města. Pozítří odsud pojedeme na severovýchod, přes ................................................... poušť

do města Las Vegas. Odtud si uděláme výlet do nedalekého národního parku .............................................. ,
který leží na řece Colorado ve státě Arizona. Poté se vrátíme do Kalifornie. Její hlavní město

........................................................ sice nenavštívíme, ale prohlédneme si nedaleké San Francisco. Nakonec

navštívíme stát Washington na pobřeží .................................... oceánu. Na hranicích s Oregonem uvidíme

kaňon řeky ….................................................... a podíváme se i na sopku Mt. Rainier v .............................................
pohoří. Domů poletíme z největšího města Washingtonu, .................................................... .

PS: Jestli chceš slyšet o mojí cestě více, zítra ráno v 7 hodin (zdejšího času) si s Tebou můžu zavolat
přes Skype.
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ˇ

b. Protože tě zajímají další zážitky Tvého kamaráda, chceš si s ním zavolat přes Skype.
2 body
Vypočítej, kolik hodin bude v Praze, pokud ti kamarád bude volat z Los Angeles
v 7:00 (místního času), a zároveň dle jednotlivých kroků uveď postup řešení (u rozdílů
místních časů od UTC nezapomeň na znaménka).
Postup řešení:

1. rozdíl losangeleského času od světového času (UTC):
2. rozdíl pražského času od světového času (UTC):

Místní čas v Praze po započetí hovoru:

c. Vypočítej, jakou vzdálenost dnes letěl tvůj kamarád, když cestoval z Pittsburghu
do Los Angeles. Použij mapu největšího měřítka (1 : 20 000 000), která
je v tvém atlase k dispozici, a uveď postup řešení.
Vzdálenost mezi městy na mapě:

2 body

Postup výpočtu:
Výsledek:

2

5 bodů

U následujících tvrzení o afrických zemích rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, či nikoliv.
Zakroužkuj ANO či NE. Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak chybnou část označ (podtrhni).
•

Guinea leží na pobřeží Atlantského oceánu a převládá zde biom (šířkové vegetační pásmo)

•

Madagaskar leží v tropickém podnebném pásu, průměrné roční srážky na jeho území

•
•

-2-

savan.											

ANO × NE

nepřesahují 1 000 mm.									

ANO × NE

												

ANO × NE

chráněných území na její rozloze nečiní ani 1 %.					

ANO × NE

Botswana leží v nadmořské výšce přes 500 m, převážně v úmoří Atlantského oceánu.

Libye leží převážně v biomu (šířkovém vegetačním pásmu) pouští a polopouští, podíl
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3

9 bodů

a. Vyplň do křížovky názvy států a měst Asie:

6 bodů

Hlavní město Gruzie 					

Ostrovní stát v Perském zálivu			
Největší město Kazachstánu			

Sultanát (absolutistická monarchie) na Borneu
Hlavní město Ománu				

Hlavní město na pobřeží Kaspického moře
Největší město ostrova Hokkaidó
Tajenka:

b. Vyhledej v atlase doplňující informace o zemi z tajenky:

3 body

1. Jaké je v této zemi převládající náboženství?
2. V minulosti byla tato země známa pod jiným jménem. Jaké bylo jméno této země v roce 1914?
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

4

6 bodů

K vybraným topografickým značkám přiřaď jejich správný význam (využij pojmy v rámečku).
Ale pozor! Zeměpisný šotek přimíchal některé pojmy navíc!
restaurace

–

kaple

samostatně stojící budova

1

4

lávka, most

–

–

–

zřícenina

jeskyně

osamělé skály

2

–

–

–

kostel

hájovna

–

pomník

železniční stanice

5

3

6

5

6 bodů

U následujících tvrzení vyber (zakroužkuj) z nabídky vždy jen jeden správný pojem.
1. Středooceánské hřbety jsou místa vzniku – zániku oceánské zemské kůry.
2. Pevninský šelf je tvořen pevninskou – oceánskou zemskou kůrou.

3. Hlubokooceánské příkopy jsou místem vzniku – zániku oceánské zemské kůry.
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6

10 bodů

a. Obrázek znázorňuje meandrující úsek řeky. Rozhodni, v jakém místě (označeném
čísly 1 a 2) dochází k podemílání a boční erozi či naopak k usazování sedimentů.
Doplň správné číslo do rámečku k následujícím tvrzením:

4 body

1. Podemílání a boční erozi znázorňuje
na obrázku číslo

2. Usazování sedimentů znázorňuje
na obrázku číslo

Zdroj: Holý (1978)

b. Z pojmů uvedených v tabulce vyber a zakroužkuj ty, jejichž vznik souvisí
s činností tekoucí vody (vyskytují se přímo či v blízkosti vodních toků). Za chybně
zakroužkované pojmy se body odečítají.
říční terasa
delta

duna

písečná kosa

pouštní dlažba

meandr

koryto řeky

kar

vodopád

fjord

niva

ledovcový splaz

7

12 bodů

a. K jednotlivým vrstvám atmosféry (A–D) vždy přiřaď platné tvrzení (1.–4.)
a vytvoř tak správné dvojice.
1.
2.
3.
4.

6 bodů

vrstva atmosféry, která je nejvýše nad zemským povrchem
vrstva atmosféry, v níž se tvoří polární záře
vrstva atmosféry s „dobrým“ ozónem tvořícím ozónovou vrstvu Země
vrstva atmosféry, v níž se odehrávají nejvýznamnější povětrnostní vlivy
(počasí)
1

-5-

2

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

3

4 body
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b. V časopice Geografické rozhledy vyšel zajímavý článek o sopkách na Zemi. Ty jsi
8 bodů
však zjistil, že si jej zrovna přečetly Chobotnice z II. patra (alias Modrej a Zelená)
a při svém čtení vymazaly důležité pojmy. S využitím pojmů v rámečku doplň do textu
chybějící slova, tak, aby text dával smysl a byl zeměpisně správný. Pojmy správně skloňuj.
gejzír
Žhavý dech planety

pára

–

–

láva

–

litosférické desky

pyroklastika

–

sopouch

–

–

magmatický krb
stratovulkán

Sopečné výbuchy patří k nejmalebnějším přírodním úkazům. Jsou projevem vnitřní aktivity Země.

Magma je tekutá hmota složená z roztavených hornin s příměsí vody a plynů. Je žhavá (až 1 300 °C),
vzniká hluboko pod zemí a hromadí se v tzv. ..................................................................… . Vědci se domnívají,
že může vznikat až 250 km pod zemským povrchem. Pod tlakem okolních hornin proniká nahoru

přívodním kanálem, kterému se říká ............................................ . Místo, kde tryská na povrch, označujeme
jako sopku. Magma, které se dostalo na zemský povrch, se nazývá ............................................ .

Navrstvenou sopku, která se skládá z vrstev popela a lávy, které pronikly na povrch při jednotlivých
erupcích, označujeme odborně jako .................................................. . Sopečný popel, větší či menší kousky
lávy a hornin tvořících původně kráter sopky, nazýváme produkty sopečné exploze,

tzv. .......................................................... . Tento materiál je bohatý na fosfor, draslík a hořčík, což způsobuje,
že oblasti v okolí sopek patří k nejúrodnějším na světě. V okolí sopek se také často vyskytují horké
prameny, z nichž jednou za čas vytryskne sloup vody a ...................................................... . Řeč je

o ........................................................ . Od chvíle, kdy se voda vsákne do země, do okamžiku, než vytryskne,
urazí dlouhou cestu. Může to trvat dokonce až 500 let! Nejvíce sopečných erupcí a zemětřesení
se objevuje v místech kontaktu ............................................................ .
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8

6 bodů

Zakroužkuj vždy jen jednu správnou odpověď na následující otázky:
1. Planeta Země je stará přibližně:
a) 4 500 let

b) 45 milionů let

c) 4,5 miliardy let
2. Nejdelší rovnoběžkou na Zemi je:

a) 50° severní zeměpisné šířky
b) obratník Raka
c) rovník

3. Jedinou přirozenou družicí Země je:
a) Slunce
b) Měsíc

c) Proxima Centauri
4. V období, kdy je na severní polokouli léto, je na jižní polokouli:
a) jaro
b) léto

c) zima
5. Mezi důsledky oběhu Země kolem Slunce v našich zeměpisných šířkách nepatří:
a) změna intervalu mezi přílivem a odlivem
b) změna délky světelného dne
c) střídání ročních období

6. Hlavní (nultý) poledník prochází:
a) Prahou

b) Londýnem
c) Moskvou
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ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Právě ses dostal do vesmírného vědeckého programu. Tvým úkolem je, s pomocí Školního atlasu
světa, odpovědět na záludné otázky, které se při zkoumání vesmíru objevily.

9

4 body

Které planety sluneční soustavy mají prstence?

10

8 bodů

a. Seřaď obří plynné planety dle velikosti od největší (1.) po nejmenší (4.).

4 body

1.
2.
3.
4.

b. Z výše uvedených vyber ty plynné planety, jejichž velikost (střední průměr)
je maximálně 4x větší než velikost (střední průměr) Země. U každé z uvedených
planet následně napiš zjištěnou hodnotu (tedy kolikrát je střední průměr větší,
než průměr Země, pokud budeš počítat, že průměr Země je 1).
•

planeta:

; střední průměr

•

planeta:

; střední průměr

11

4 body

1 bod

Jak je velké jádro Halleyovy komety v kilometrech?
Jádro Halleyovy komety je velké
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12

8 bodů

a. Uveď datum, kdy je Země nejdále od Slunce a kdy je naopak Slunci nejblíže?
Dále uveď, jak se tento moment nazývá.

4 body

Země je nejdále

Moment se nazývá:
Země je nejblíže

Moment se nazývá:
b. Zjisti, ve kterém z výše uvedených momentů má Země nejvyšší oběžnou
rychlost po oběžní dráze. Jakou má v daný moment Země oběžnou rychlost?

13

4 body

6 bodů

Odpověz na následující otázky:
1. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Slunce?

2. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Měsíce?

3. Za jak dlouho po novu nastane opět nov?
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Soutežící:
ˇ

14

3 body

Žbleblovo mimozemské dobrodružství.
Mimozemšťan Žblebl z planety Blurb býval kosmickým průvodcem. Nyní má ale vlastní společnost
pro intergalaktické cestování za dobrodružstvím. Žbleblova cestovní kancelář nabízí, mimo jiné,
i cesty na Mars. Avšak v průvodci, který Žblebl poslal zájemcům o cestu po sluneční soustavě, chybějí
důležité údaje o planetě Mars. Pomůžeš Žbleblovi tyto chybějící údaje do průvodce doplnit, tak aby byl
správný?
Doplň chybějící údaje.
NÁZEV PLANETY: Mars

VELIKOST (průměr): ...................................................................

VELIKOST V POROVNÁNÍ SE ZEMÍ (střední průměr): ....................................................................
GRAVITACE V POROVNÁNÍ SE ZEMÍ: sotva třetinová

MĚSÍCE: 2, s názvy ...................................... a ..................................... mají průměr jen několik málo kilometrů
DÉLKA DNE (doba rotace na rovníku): .................................................................
DÉLKA ROKU: 687 pozemských dní

ATMOSFÉRA: pár obláčků oxidu uhličitého

POVRCH: .................................................................................................. dobrý pro horolezce

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ: Bude veliká zima (—30 °C), nebude ale pršet. Vlastně tu nepršelo už přes
miliardy let. Doporučujeme brýle, neboť hrozí prachová bouře trvající celé dny.

RADY PRO CESTOVATELE: Chemikálie v půdě mohou rozpustit tvé kosmické boty i některý
z tvých 24 prstů.

- 10 -

Inspirováno: Arnold, N., Saulles T., Tomlinson, D. (2003): Horrible Science: Teachers‘ Resources –
Earth and Beyond. Scholastic Ltd., London, United Kingdom. 48 p., upraveno autory (2018).
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

16 bodů

a. Přišel ti e-mail od kamaráda, který je na dovolené ve Spojených státech amerických.
12 bodů
Tvůj e-mailový klient ale nezobrazuje některá jeho slova. Ty si s tím však poradíš
a s pomocí atlasu chybějící výrazy snadno najdeš. S využitím atlasu doplň vynechané pojmy.

Ahoj,

píši Ti z cesty po USA. Nejprve jsme přiletěli do velkoměsta ... New York … (abys ho snáz našel
na mapě, napíši Ti jeho souřadnice: 40° 30‘ s. š. a 74° z. d.). Bydleli jsme tu přímo u moře, na velkém
ostrově … Long Island … , na kterém se rozkládá část města. Hned druhý ráno jsme pokračovali
na severozápad, k Niagarským vodopádům. Ty se nacházejí mezi dvěma jezery … Erijským …
a ... Ontario … (pozn. pro opravující: na pořadí jezer nezáleží). Dále jsme navštívili město
Pittsburgh, které leží ve státě … Pennsylvánie … . Odtud jsme dnes přeletěli až na západní
pobřeží, do města Los Angeles, kde máme zítra den volna na prohlídku města. Pozítří odsud
pojedeme na severovýchod, přes … Mohavskou … poušť do města Las Vegas. Odtud si uděláme
výlet do nedalekého národního parku … Grand Canyon … , který leží na řece Colorado ve státě
Arizona. Poté se vrátíme do Kalifornie. Její hlavní město … Sacramento … sice nenavštívíme,
ale prohlédneme si nedaleké San Francisco. Nakonec navštívíme stát Washington na pobřeží
… Tichého … oceánu. Na hranicích s Oregonem uvidíme kaňon řeky … Columbia … a podíváme
se i na sopku Mt. Rainier v …Kaskádovém … pohoří. Domů poletíme z největšího města
Washingtonu, … Seattlu … .

PS: Jestli chceš slyšet o mojí cestě více, zítra ráno v 7 hodin (zdejšího času) si s Tebou můžu zavolat
přes Skype.
Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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b. Protože tě zajímají další zážitky Tvého kamaráda, chceš si s ním zavolat přes Skype.
2 body
Vypočítej, kolik hodin bude v Praze, pokud ti kamarád bude volat z Los Angeles
v 7:00 (místního času), a zároveň dle jednotlivých kroků uveď postup řešení (u rozdílů
místních časů od UTC nezapomeň na znaménka).
Hodnocení: Za každý správně doplněný rozdíl od světového času (včetně znaménka) 0,5 bodu.
Za správné uvedení času 1 bod.
Řešení:
1. rozdíl losangeleského času od světového času (UTC): -8 h
2. rozdíl pražského času od světového času (UTC): +1 h
Místní čas v Praze při započetí hovoru: 16:00
c. Vypočítej, jakou vzdálenost dnes letěl tvůj kamarád, když cestoval z Pittsburghu
do Los Angeles. Použij mapu největšího měřítka (1 : 20 000 000), která
je v tvém atlase k dispozici, a uveď postup řešení.

2 body

Hodnocení: Za správně doplněnou vzdálenost mezi městy 1 bod. Za správný postup výpočtu 0,5 bodu
a za správný výsledek 0,5 bodu.
Řešení:
• Vzdálenost mezi městy na mapě: 17,3 cm (tolerance +/- 0,2 cm)
• Postup výpočtu:			
17,3 × 200 = 3460 km
• Výsledek:				
3460 km (tolerance +/- 50 km, tzn. 3410–3510 km)

2

5 bodů

U následujících tvrzení o afrických zemích rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, či nikoliv.
Zakroužkuj ANO či NE. Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak chybnou část označ (podtrhni).
•

Guinea leží na pobřeží Atlantského oceánu a převládá zde biom (šířkové vegetační pásmo)

•

Madagaskar leží v tropickém podnebném pásu, průměrné roční srážky na jeho území

savan.											

ANO × NE

nepřesahují 1 000 mm.								ANO × NE

•

Botswana leží v nadmořské výšce přes 500 m, převážně v úmoří Atlantského oceánu.

•

Libye leží převážně v biomu (šířkovém vegetačním pásmu) pouští a polopouští, podíl

												ANO × NE
chráněných území na její rozloze nečiní ani 1 %.					ANO × NE

Hodnocení: Za každé správné určení pravdivosti tvrzení 1 bod. Za každé správné podtržení chybného
tvrzení 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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3

9 bodů

a. Vyplň do křížovky názvy států a měst Asie:

6 bodů

Hlavní město Gruzie 					

Ostrovní stát v Perském zálivu			
Největší město Kazachstánu			

B

Sultanát (absolutistická monarchie) na Borneu

R

S

Největší město ostrova Hokkaidó

B

I

L

I

J

N

B

A

H

R

A

A

L

M A

T

I

U

N

E

J

M A

S

B

A

K

P

P

O

Hlavní město Ománu				

Hlavní město na pobřeží Kaspického moře

T

A

S

I

lze uznat
i MASKAT
I lze uznat i BAKU

Q

A

R

O

T

Tajenka: Thajsko

Hodnocení: Za každý správně doplněný řádek křížovky 0,5 bodu. Za správně určenou tajenku 2,5 bodu
(i pokud nejsou vyplněny všechny řádky).
Řešení: Viz text.

b. Vyhledej v atlase doplňující informace o zemi z tajenky:

3 body

1. Jaké je v této zemi převládající náboženství?
		... Buddhismus ...

2. V minulosti byla tato země známa pod jiným jménem. Jaké bylo jméno této země v roce 1914?
		... Siam ...

Hodnocení: Za každou správně doplněnou odpověď 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

4

6 bodů

K vybraným topografickým značkám přiřaď jejich správný význam (využij pojmy v rámečku).
Ale pozor! Zeměpisný šotek přimíchal některé pojmy navíc!
restaurace

–

kaple

samostatně stojící budova

1

lávka, most

2

–

–

–

zřícenina

jeskyně

osamělé skály

3

–

–

–

kostel

hájovna

–

pomník

železniční stanice

4

5

6

Hodnocení: Za každý správně doplněný název topografické značky 1 bod.
Řešení:
1 – kaple		
4 – lávka, most
		
2 – jeskyně		
5 – osamělé skály
		
3 – hájovna		
6 – pomník

5

6 bodů

U následujících tvrzení vyber (zakroužkuj) z nabídky vždy jen jeden správný pojem.
1. Středooceánské hřbety jsou místa vzniku – zániku oceánské zemské kůry.

2. Pevninský šelf je tvořen pevninskou – oceánskou zemskou kůrou.

3. Hlubokooceánské příkopy jsou místem vzniku – zániku oceánské zemské kůry.
Hodnocení: Za každou správně zakroužkovanou odpověď 2 body.
Řešení: Viz text.
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6

10 bodů

a. Obrázek znázorňuje meandrující úsek řeky. Rozhodni, v jakém místě (označeném
čísly 1 a 2) dochází k podemílání a boční erozi či naopak k usazování sedimentů.
Doplň správné číslo do rámečku k následujícím tvrzením:

4 body

1. Podemílání a boční erozi znázorňuje
na obrázku číslo

1

na obrázku číslo

2

2. Usazování sedimentů znázorňuje
Hodnocení: Za každé správně uvedené
číslo 2 body.
Řešení: Viz text v rámečcích.

Zdroj: Holý (1978)

b. Z pojmů uvedených v tabulce vyber a zakroužkuj ty, jejichž vznik souvisí
s činností tekoucí vody (vyskytují se přímo či v blízkosti vodních toků). Za chybně
zakroužkované pojmy se body odečítají.
říční terasa
delta
kar
vodopád

duna
koryto řeky
pouštní dlažba
fjord

6 bodů

písečná kosa
niva
meandr
ledovcový splaz

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 1 bod. Za každý špatně zakroužkovaný pojem odečíst
0,5 bodu. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

7

12 bodů

a. K jednotlivým vrstvám atmosféry (A–D) vždy přiřaď platné tvrzení (1.–4.)
a vytvoř tak správné dvojice.
1.
2.
3.
4.

vrstva atmosféry, která je nejvýše nad zemským povrchem
vrstva atmosféry, v níž se tvoří polární záře
vrstva atmosféry s „dobrým“ ozónem tvořícím ozónovou vrstvu Země
vrstva atmosféry, v níž se odehrávají nejvýznamnější povětrnostní vlivy
(počasí)
1

A

2

C

3

D

4 body

A. exosféra
B. troposféra
C. termosféra
4

D. stratosféra
B

Hodnocení: Za každou správně vytvořenou dvojici 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
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b. V časopice Geografické rozhledy vyšel zajímavý článek o sopkách na Zemi. Ty jsi
8 bodů
však zjistil, že si jej zrovna přečetly Chobotnice z II. patra (alias Modrej a Zelená)
a při svém čtení vymazaly důležité pojmy. S využitím pojmů v rámečku doplň do textu
chybějící slova, tak, aby text dával smysl a byl zeměpisně správný. Pojmy správně skloňuj.
gejzír
Žhavý dech planety

pára

–

–

láva

–

litosférické desky

pyroklastika

–

sopouch

–

–

magmatický krb
stratovulkán

Sopečné výbuchy patří k nejmalebnějším přírodním úkazům. Jsou projevem vnitřní aktivity Země.

Magma je tekutá hmota složená z roztavených hornin s příměsí vody a plynů. Je žhavá (až 1 300 °C),
vzniká hluboko pod zemí a hromadí se v tzv. ... magmatickém krbu … . Vědci se domnívají, že může
vznikat až 250 km pod zemským povrchem. Pod tlakem okolních hornin proniká nahoru přívodním
kanálem, kterému se říká … sopouch … . Místo, kde tryská na povrch, označujeme jako sopku.
Magma, které se dostalo na zemský povrch, se nazývá … láva … .

Navrstvenou sopku, která se skládá z vrstev popela a lávy, které pronikly na povrch při jednotlivých
erupcích, označujeme odborně jako … stratovulkán … . Sopečný popel, větší či menší kousky
lávy a hornin tvořících původně kráter sopky, nazýváme produkty sopečné exploze,

tzv. … pyroklastika… . Tento materiál je bohatý na fosfor, draslík a hořčík, což způsobuje,

že oblasti v okolí sopek patří k nejúrodnějším na světě. V okolí sopek se také často vyskytují

horké prameny, z nichž jednou za čas vytryskne sloup vody a … páry … . Řeč je o … gejzírech … .
Od chvíle, kdy se voda vsákne do země, do okamžiku, než vytryskne, urazí dlouhou cestu. Může

to trvat dokonce až 500 let! Nejvíce sopečných erupcí a zemětřesení se objevuje v místech kontaktu
... litosférických desek … .

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod. V případě doplnění správného pojmu,
ale chybného vyskloňování pouze 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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8

6 bodů

Zakroužkuj vždy jen jednu správnou odpověď na následující otázky:
1. Planeta Země je stará přibližně:
a) 4 500 let

b) 45 milionů let

c) 4,5 miliardy let

2. Nejdelší rovnoběžkou na Zemi je:

a) 50° severní zeměpisné šířky
b) obratník Raka
c) rovník

3. Jedinou přirozenou družicí Země je:
a) Slunce
b) Měsíc

c) Proxima Centauri

4. V období, kdy je na severní polokouli léto, je na jižní polokouli:
a) jaro
b) léto

c) zima

5. Mezi důsledky oběhu Země kolem Slunce v našich zeměpisných šířkách nepatří:
a) změna intervalu mezi přílivem a odlivem
b) změna délky světelného dne
c) střídání ročních období

6. Hlavní (nultý) poledník prochází:
a) Prahou

b) Londýnem
c) Moskvou

Hodnocení: Za každou správně zakroužkovanou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Právě ses dostal do vesmírného vědeckého programu. Tvým úkolem je, s pomocí Školního atlasu
světa, odpovědět na záludné otázky, které se při zkoumání vesmíru objevily.

9

4 body

Které planety sluneční soustavy mají prstence?
Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.

10

8 bodů

a. Seřaď obří plynné planety dle velikosti od největší po nejmenší.
1. … Jupiter …

2. … Saturn …

3. … Uran …

Hodnocení: Za každou planetu ve správném pořadí 1 bod.
Řešení: Viz text.

4 body

4. … Neptun …

b. Z výše uvedených vyber ty plynné planety, jejichž velikost (střední průměr)
je maximálně 4x větší než velikost (střední průměr) Země. U každé z uvedených
planet následně napiš zjištěnou hodnotu (tedy kolikrát je střední průměr větší,
než průměr Země, pokud budeš počítat, že průměr Země je 1).

4 body

Planety:
•

… Uran (3,98) ….

•

… Neptun (3,86) …

Hodnocení: Za každou správně uvedenou planetu 1 bod a za každou správně uvedenou hodnotu
středního průměru 1 bod.
Řešení: Viz text.

11

1 bod

Jak je velké jádro Halleyovy komety v kilometrech?
Hodnocení: Za správně uvedenou hodnotu 1 bod.
Řešení: 16 x 8 x 8 km
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8 bodů

a. Uveď datum, kdy je Země nejdále od Slunce a kdy je naopak Slunci nejblíže?
Dále uveď, jak se tento moment nazývá.

4 body

Země je nejdále … 3. – 6. 7. (uvedení data v tomto rozmezí je považováno za správnou odpověď,
nejčastěji dle Školního atlasu světa datum 4. 7.) …

Moment se nazývá: … odsluní …

Země je nejblíže … 2. – 5. 1. (uvedení data v tomto rozmezí je považováno za správnou
odpověď, nejčastěji dle Školního atlasu světa datum 3. 1.) …
Moment se nazývá: … přísluní …

Hodnocení: Za každé správně uvedené datum 1 bod. Za každé správně uvedené pojmenování momentu
1 bod.
Řešení: Viz text.

b. Zjisti, ve kterém z výše uvedených momentů má Země nejvyšší oběžnou
rychlost po oběžní dráze. Jakou má v daný moment Země oběžnou rychlost?

4 body

Hodnocení: Za uvedení buď přímo označení přísluní či správného data 2 body. Za uvedení rychlosti
2 body.
Řešení: V přísluní (2. – 5. 1.), 30,3 km/s (tolerance +/- 1 km/s)

13

6 bodů

Odpověz na následující otázky:
1. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Slunce?
... v novu ...

2. V jaké fázi je Měsíc při zatmění Měsíce?
… v úplňku …

3. Za jak dlouho po novu nastane opět nov?

… za 29,5 dne (lze uznat odpověď měsíc) …

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 2 body.
Řešení: Viz text.

-9-
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14

3 body

Žbleblovo mimozemské dobrodružství.
Mimozemšťan Žblebl z planety Blurb býval kosmickým průvodcem. Nyní má ale vlastní společnost
pro intergalaktické cestování za dobrodružstvím. Žbleblova cestovní kancelář nabízí, mimo jiné,
i cesty na Mars. Avšak v průvodci, který Žblebl poslal zájemcům o cestu po sluneční soustavě, chybějí
důležité údaje o planetě Mars. Pomůžeš Žbleblovi tyto chybějící údaje do průvodce doplnit, tak aby byl
správný?
Doplň chybějící údaje.
NÁZEV PLANETY: Mars

VELIKOST (průměr): … 6 780 – 6 800 km …

VELIKOST V POROVNÁNÍ SE ZEMÍ (střední průměr): …0,53 (zhruba poloviční průměr Země)…
GRAVITACE V POROVNÁNÍ SE ZEMÍ: sotva třetinová

MĚSÍCE: 2, s názvy … Phobos … a … Deimos … mají průměr jen několik málo kilometrů
DÉLKA DNE (doba rotace na rovníku): … 24,6 hod …

DÉLKA ROKU: 687 pozemských dní

ATMOSFÉRA: pár obláčků oxidu uhličitého

POVRCH: … kamenitý (a podobné varianty jako např. rozbrázděný/hornatý) apod. … dobrý

pro horolezce

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ: Bude veliká zima (—30 °C), nebude ale pršet. Vlastně tu nepršelo už přes
miliardy let. Doporučujeme brýle, neboť hrozí prachová bouře trvající celé dny.

RADY PRO CESTOVATELE: Chemikálie v půdě mohou rozpustit tvé kosmické boty i některý
z tvých 24 prstů.

Inspirováno: Arnold, N., Saulles T., Tomlinson, D. (2003): Horrible Science: Teachers‘ Resources –
Earth and Beyond. Scholastic Ltd., London, United Kingdom. 48 p., upraveno autory (2018).

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

5 bodů

a. Seřaď místa na Zemi od nejsevernějšího (1.) po nejjižnější (5.).
Assalská proláklina
1.

–

Bílý mys

–

Čadské jezero

–

Kilimandžáro

–

Komory

–

Oslo

2.
3.
4.
5.

b. Seřaď místa na Zemi od nejjižnějšího (1.) po nejsevernější (5.).

1.

Hamilton (Kanada)

–

Hobart

–

Jakarta

–

Mariánský příkop

2.
3.
4.

-1-
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2

4 body

Pan Bjørnstjerne Bjørnson letí ze San Francisca domů do Osla s přestupem v Reykjavíku.
Letadlo odlétá ve středu v 8:30 místního času. Cesta na Island trvá 7 hodin 45 minut. Na letišti
Reykjavíkurflugvöllur čeká 2 hodiny a 45 minut, proto si zajde pro kávu a sendvič. Poté nasedne
na letadlo mířící do Osla, kam trvá let 3,5 hodiny. Z letiště se domů dopraví taxíkem, na který
nejdřív 10 minut čeká a poté v něm stráví další půlhodinu.
a. V kolik hodin místního času a který den stojí před svým domem v Oslu?
Odpověď:

b. Kolik čistého času strávil pan Bjørnstjerne Bjørnson v dopravních prostředcích?
Odpověď:

3

9 bodů

Zjisti názvy geografických objektů zakreslených v zeměpisné síti.
a)

0°

30°

jezero

40°

Odpověď:

10°

b)

30°

20°

souostroví

10°
Odpověď:

20°

-2-
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c)

10°

160°

souostroví

Soutežící:
ˇ
180°

Odpověď:

30°

4

12 bodů

Doplň text o Jamesi Cookovi.
James Cook započal svou vědeckou dráhu jako poddůstojník královského námořnictva, kdy zhotovil
přesnou mapu řeky Svatého Vavřince. Tato řeka patří do úmoří ..........................................................................
a tvoří přirozenou hranici mezi Kanadskou provincií .......................................... a státem Spojených států
.............................................................. . V letech 1768–1771 uskutečnil svou první tichomořskou expedici.

V průběhu té obeplul nejjižnější část Afrického kontinentu – ..............................................................................
a v roce ..................................... zmapoval pobřeží Nového Zélandu, přičemž objevil průliv mezi jeho
ostrovy, označovaný jako ...................................................................... .

Mezi lety 1772–1775 proběhla druhá plavba, díky níž bylo objeveno souostroví Nová Kaledonie

s hlavním městem Nouméa, nacházející se severně od obratníku ................................................................... .
Tyto ostrovy se nachází v přímém vlivu Jižního rovníkového proudu, díky čemuž zde průměrné

roční srážkové úhrny dosahují .............................................. mm, což indikuje šířkové vegetační pásmo

........................................................................................................................ a pěstovaní ....................................................... .
Také se zde nacházejí bohatá naleziště ........................................... a ................................................. .

-3-
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

5

3 body

Doplň pojmy k uvedeným popisům tektonických prvků.
i.

Svrchní vrstva zemského tělesa je rozlámána na velký počet částí, tzv. 					

										

ii. Vrstva částečně nataveného materiálu, po které se tyto části pohybují. 		
										

iii. Superkontinent, ve který byly v minulosti (cca před 250 miliony lety) spojené všechny 		

6

kontinenty. 								

7 bodů

Přiřaď uvedené pojmy ke kontinentům, kde se nacházejí. Dvě pole zůstanou prázdná.
Aboriginci – Altaj – Antananarivo – Canberra – Ganga – Houston – Inkové – Kongo

Kordillery – Mitumba – Modré hory – Peking – Tasmanovo moře – Velké medvědí jezero

Kontinent

Město

Vodstvo

Pohoří

Původní obyvatelé

Afrika

Austrálie

Asie

Amerika

-4-
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7

9 bodů

Na mapě jsou pomocí linií vyznačeny celkem 3 trasy (AD, BE, CE) v blízkosti obce Veverské Bítýšky
(jihovýchod zobrazeného území). Veverskou Bítýškou protéká řeka Svratka od severu na jihovýchod
(bod „I.“ označuje místo, kudy řeka Svratka přitéká do vymezeného území). V obci se nachází soutok
Svratky a Bílého potoka (směr toku Bílého potoka je severovýchodní a bod „II.“ označuje místo,
kudy přitéká do vymezeného území).

Zdroj: Radek Durna, upraveno podle: ©ČÚZK, Analýza výškopisu, http://ags.cuzk.cz/dmr/

a) Uveď, který z bodů (A–E) má nejnižší nadmořskou výškou a svůj výběr zdůvodni.
Řešení:

Zdůvodnění:

-5-
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b) Vyber trasu (AD x BE x CE), která
je znázorněna pomocí výškového profilu.
Svůj výběr opět zdůvodni a popiš proč jsi
vybral/a právě tuto trasu.

Zdůvodnění:

400

výška (m n. m.)

Řešení:

500

300
0			

1 000

vzdálenost (m)

Zdroj: Radek Durna, upraveno podle: ©ČÚZK, Analýza výškopisu,
http://ags.cuzk.cz/dmr/

8

5 bodů

Na následující otázky označ vždy pouze jednu správnou odpověď z nabídky. Za chybně
označené odpovědi se odečítá 0,5 bodu.
1. V historii Severní Ameriky se před evropskou kolonizací zabývalo místní obyvatelstvo
především:

a) Zemědělstvím
b) Průmyslem
c) Službami

d) Informačními technologiemi a vývojem nových technologií

2. Ve vývoji Severní Ameriky sehrála migrace obyvatelstva důležitou roli.

Vyber, který z následujících migračních proudů nepatří mezi hlavní vlny:
a) Migrace obyvatelstva z Mexika do USA

b) Pohyb Afrických Američanů ze zemědělského jihu do velkých měst na severu
c)

Pohyb domorodých Američanů z původních rodných oblastí na západě do východních

oblastí na pobřeží Atlantského oceánu

d) Stěhování lidí do metropolitních oblastí (New York, Washington, D.C. a další)

-6-
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3. Na pobřeží Atlantského oceánu leží město, které můžeme mimo jiné označit za vstupní bránu
do Evropy, centrum turistiky, sídlo OSN a jedno z nejdůležitějších finančních center světa.
Zároveň se jedná o největší město v Severní Americe. Které město bylo právě popsáno?
a) Chicago

b) Toronto

c) New York

d) Washington D.C.
e) Los Angeles

4. Které dvě Kanadské provincie mají největší koncentraci francouzsky mluvícího obyvatelstva?
a) Quebec a New Brunswick
b) Ontario a Quebec

c) British Columbia a Saskatchewan
d) Nova Scotia a New Brunswick
e) Saskatchewan a Nova Scotia

5. Která plodina se nejčastěji střídá v hlavním kukuřičném pásu USA s kukuřicí?
a) Cukrová řepa
b) Sojové boby
c)

Ječmen

d) Pšenice

e) Brambory

-7-
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9

8 bodů

Pod/vedle fotografie napiš, o jaké australské město z nabídky se jedná a stručně zdůvodni,
podle čeho tak usuzuješ (napiš charakteristické stavby, dominanty apod.)
Canberra

–

Cobber Peady

–

Melbourne

–

Sydney

1)
Město:

Charakteristické
stavby či prvky:

2)
Město:

Charakteristické
stavby či prvky:
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3)
Město:
Charakteristické stavby či prvky:

4)
Město:
Charakteristické stavby či prvky:
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10

3 body

Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá?
1. Zemská kůra je od zemského pláště oddělena Mohorovičičovou vrstvou diskontinuity. 			
												

ANO × NE

												

ANO × NE

												

ANO × NE

2. Kontinentální šelf je mírně ukloněný, mořem zaplavený okraj kontinentu s hloubkou do 200 m. 		
3. Zemská kůra se dělí na tři typy: kontinentální, oceánská a přechodná.					

11

5 bodů

Přiřaď z následující nabídky názvy států / ostrovů / souostroví Austrálie a Oceánie k jejich
popisům. Pozor, některé názvy ti zbydou.
Cookovy ostrovy – Fidži – Havajské ostrovy – Nová Kaledonie – Nový Zéland
Papua–Nová Guinea – Srí Lanka – Tasmánie – Velikonoční ostrov

1. Tento stát tvoří především dva velké ostrovy – Severní a Jižní. Hlavním odvětvím hospodářství
je moderní zemědělství zaměřené na chov ovcí a mléčného skotu a na pěstování ovoce
(především kiwi).

2. Toto souostroví tvoří korálové a sopečné ostrovy. Zároveň se jedná o 50. federální stát USA,
důležitou součástí místní ekonomiky je cestovní ruch.

3. Tento ostrov představuje jeden ze spolkových států Austrálie, v minulosti se na jeho území
nacházelo několik trestaneckých osad.

4. Tento stát je největší zemí Oceánie, ale zároveň také nejméně vyspělou zemí. Vnitrozemí tohoto
státu je dodnes jen částečně probádáno.

5. Tento ostrov je zámořským územím Francie v Tichém oceánu, probíhá na něm rozsáhlá těžba
niklu.

- 10 -
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Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

JE TO JINÝ SVĚT. ALE ZA KRÁSNÉ PENÍZE, ŘÍKÁ JESLÍNEK O ANGAŽMÁ V KAZACHSTÁNU
13. října 2014 13:05 - Astana
Ještě čtyři zápasy a roční zkušenost s Kazachstánem bude u konce. I když fotbalový útočník Jiří Jeslínek
prožil při angažmá v Tobolu Kostanaj věci, o nichž se mu ani nesnilo, rád by v zemi zůstal. „Některé
záležitosti jsou neuvěřitelné, ale finanční stránka všechno trumfne,“ přiznává bez okolků syn bývalého
obránce, že opouštět asijskou zemi nehodlá.
Jakou kvalitu má nejvyšší soutěž v Kazachstánu?
Mnozí si řeknou, že je to Asie, tudíž zdejší liga nemůže být těžká. Ale krutě se mýlí ten, kdo žije
v přesvědčení, že zde snadno nastřílí patnáct gólů za sezónu a půjde za lepším. Je spousta faktorů,
které výkony ovlivňují.

Co přesně máte na mysli?
Na zápasy létáme v rámci země standardně čtyři, pět hodin. Někdy i více. Letadla jsou starší,
my máme například čtyřicet let staré. V zimě jsou tu kruté mrazy, čtyřicet pod nulou není výjimka.
V březnu a v dubnu se hraje jen na umělé trávě, při utkání je minus patnáct stupňů a strašidelný
vítr. Není to pak žádný hezký fotbal. Začínali jsme v polovině března, ale na přírodní trávu jsme
se dostali až druhý týden v květnu. A když říkám tráva, tak hodně přeháním. Je to udusaná hlína
s trsy trávy. Zde pořád mrzne, hřiště nejsou vyhřívaná, tudíž terény jsou strašidelné. I proto mnohé
týmy přešly na umělou trávu.

Nemáte ve čtyřicet let starém letadle obavy z přesunů za zápasy?
Piloti nám říkají, abychom se ničeho nebáli, že nová letadla jsou plná elektroniky a moderních
přístrojů, zatímco náš stroj je ověřený lety. Přesvědčují nás, že v případě výpadku motorů
doplachtíme a přistaneme kdekoliv, zatímco s novými typy to prý nejde. Jenom pro představu,
nad sedačkami nejsou žádná světélka, v oknech stínítka, ale člověk si zvykne. Některé kluby nelétají
a jezdí vlakem, což zabere třeba i více než čtyřiadvacet hodin.
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ˇ

Získal si fotbal v Kazachstánu místo v srdci fanoušků?
My máme stadión pro devět tisíc lidí, čtyři tisíce fanoušků v úvodu chodily. Teď se nám ve skupině
o záchranu moc nedaří, takže na tribunách jsou přibližně dva tisíce příznivců. Podpora při zápasech
venku je pak úplně nulová, což je dáno velkými vzdálenostmi. Nejbližší zápas máme v Astaně,
což je sedm set kilometrů. Tudíž je nepředstavitelné, aby za námi lidé cestovali. Zdejší dálnice
nejsou jako v Česku, jde o obyčejné cesty, mnohdy nezpevněné. Brněnská D1 je proti zdejším
dálnicím něco jako Las Vegas.
Jsou všechny nástrahy, ať už fotbalové či ty z běžného života, vykoupeny finančním
ohodnocením?
Rozhodně ano. Kazachstán nejde srovnat s Českem. Upřímně, ani ve Spartě bych jako nejlepší hráč
nevydělal, co zde. Možná si někdo řekne, že jsem doma byl průměrný hráč. Ale když šance přišla,
šel jsem si vydělat krásné peníze. Tady nic neutratím. Devadesát procent výplaty ušetřím, protože
je zde vše hodně levné a nic nepotřebuji.
Je hodně velké utrpení přežít rok v Kazachstánu bez syna a ženy?
Když přijedete z Prahy sem, je to těžké. Šok! Zde jsou pořád problémy. Není to jako u nás. Třeba
dva měsíce netekla teplá voda. Bojlery jsou jen v některých bytech, další mají smůlu. Nebo několik
dnů v týdnu nepřetržitě teče zkalená voda.

Se stravováním jste problémy neměl?
Jsou zde hezké restaurace. Jídlo na slušné úrovni. Horší je to s obsluhou. Personál nemá vzdělání.
Kdo je zvyklý z Česka, hodně by se divil. Myslím, že umění kuchařů je v pohodě, ale servis je šílený.
Nevědí, jak se obsluhuje. Jsou zcela mimo. To nelze se servisem u nás doma srovnávat.

Kvalifikační duel se uskuteční v Astaně. Je velký rozdíl mezi životem v metropoli a vaším
současným domovem?
Veliký, obrovský. Astana je hodně umělé město. Za pět let to má být něco jako Dubaj. Staví se nové
byty, obchodní centra, mrakodrapy. To město zažívá ohromný boom, progres je obrovský a viditelný
na první pohled. S Kostanají nelze vůbec spojovat či snad porovnávat.

Zdroj: upraveno dle: Radek Malina (Astana), Sport.cz, Právo
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12

17 bodů

S využitím výše uvedeného textu a atlasu správně odpověz na následující otázky.
a. Ve které části Asie se nachází Kazachstán a se kterými státy sousedí?
Kazachstán se nachází v

západní

–

jižní

–

severní

–

východní

6 bodů

–

Země sousedící s Kazachstánem:
b. Jakou rozlohu má Kazachstán?
Rozloha Kazachstánu:

Kazachstán patří mezi

malé

–

centrální

Asii.

3 body

středně velké

–

velké

Z úvodního textu vyber větu, která potvrzuje tvou volbu:

státy?

c. Jaké je podnebí v Kazachstánu, o který typ se jedná a čím se vyznačuje?

4 body

V jakém podnebném pásu se Kazachstán nachází?

Doplň: Průměrné teploty v Astaně jsou v lednu ..................................... a v červenci ..................................... .
Vyber správný pojem: Kazachstán se vyznačuje oceánským – přechodným – kontinentálním

podnebím.

d. Které nerostné suroviny mohou být zdrojem bohatství Kazachstánu?

4 body

Napiš alespoň 4 nerostné suroviny těžené v Kazachstánu:
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13

8 bodů

Na základě informací z výchozího textu rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá
či nikoliv (zakroužkuj ANO × NE). Za chybné odpovědi se body odečítají.

1. Do Kazachstánu přicházejí lidé z jiných zemí hrát fotbal kvůli vyšším výdělkům (lepším platům).
												

ANO × NE

3. Finanční podmínky fotbalistů v Kazachstánu jsou podobné jako v Česku.		

ANO × NE

2. Letadla v Kazachstánu jsou nová a moderně vybavená. 				

ANO × NE

4. V Kazachstánu jsou velké rozdíly mezi jednotlivými městy z hlediska jejich vyspělosti. 			
												

5. Většina silnic a dálnic v Kazachstánu je zpevněných.					

ANO × NE
ANO × NE

6. Veřejné služby v Kazachstánu (bydlení, dodávky teplé vody, veřejné stravování) jsou
na srovnatelné úrovni s Českem. 							

ANO × NE

vlakem, což trvá i více dní. 								

ANO × NE

												

ANO × NE

7. Významnější (bohatší) fotbalové týmy se dostávají na jednotlivé zápasy letadlem, chudší týmy

8. Město Kostanaj (sídlo FK Tobol Kostanaj) se nachází přibližně 700 km od Astany. 			

14

5 bodů

Pozorně si prohlédni mapu Kazachstánu a najdi jednu vodní plochu, o které se v současné
době intenzivně hovoří, především v souvislosti s životním prostředím a proč?
Vodní plocha:
Zdůvodnění:
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

5 bodů

a. Seřaď místa na Zemi od nejsevernějšího (1.) po nejjižnější (5.).
Assalská proláklina

–

Bílý mys

1. … Bílý mys …
2. … Čadské jezero …
3. … Assalská proláklina …
4. … Killimandžáro …
5. … Komory …

–

Čadské jezero

–

Kilimandžáro

–

Komory

–

Oslo

b. Seřaď místa na Zemi od nejjižnějšího (1.) po nejsevernější (5.).
Hamilton (Kanada)

–

1. … Hobart …
2. … Jakarta …
3. … Mariánský příkop …
4. … Hamilton …
5. … Oslo …

Hobart

–

Jakarta

–

Mariánský příkop

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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2

4 body

Pan Bjørnstjerne Bjørnson letí ze San Francisca domů do Osla s přestupem v Reykjavíku.
Letadlo odlétá ve středu v 8:30 místního času. Cesta na Island trvá 7 hodin 45 minut. Na letišti
Reykjavíkurflugvöllur čeká 2 hodiny a 45 minut, proto si zajde pro kávu a sendvič. Poté nasedne
na letadlo mířící do Osla, kam trvá let 3,5 hodiny. Z letiště se domů dopraví taxíkem, na který
nejdřív 10 minut čeká a poté v něm stráví další půlhodinu.
a. V kolik hodin místního času a který den stojí před svým domem v Oslu?
Odpověď: ... 8:10 čtvrtek ...

b. Kolik čistého času strávil pan Bjørnstjerne Bjørnson v dopravních prostředcích?
Odpověď: ... 11 hodin a 45 minut ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný časový údaj 2 body.
Řešení: Viz text.

3

9 bodů

Zjisti názvy geografických objektů zakreslených v zeměpisné síti.
a)

0°

30°

jezero

40°

Odpověď: ... Viktoriino jezero ...

10°

b)

30°

20°

souostroví

10°
Odpověď: ... Kanárské ostrovy ...

20°
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c)

10°

160°

souostroví

ˇ
REŠENÍ
180°

Odpověď: ... Nová Kaledonie ...

30°

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 3 body.
Řešení: Viz text.

4

12 bodů

Doplň text o Jamesi Cookovi.
James Cook započal svou vědeckou dráhu jako poddůstojník královského námořnictva, kdy zhotovil
přesnou mapu řeky Svatého Vavřince. Tato řeka patří do úmoří ... Atlantského oceánu ... a tvoří

přirozenou hranici mezi Kanadskou provincií ... Ontario ... a státem Spojených států ... New York ... .
V letech 1768–1771 uskutečnil svou první tichomořskou expedici. V průběhu té obeplul nejjižnější
část Afrického kontinentu – ... Střelkový mys ... a v roce ... 1769 ... zmapoval pobřeží Nového

Zélandu, přičemž objevil průliv mezi jeho ostrovy, označovaný jako ... Cookův průliv ... .

Mezi lety 1772–1775 proběhla druhá plavba, díky níž bylo objeveno souostroví Nová Kaledonie
s hlavním městem Nouméa, nacházející se severně od obratníku ... Kozoroha ... . Tyto ostrovy

se nachází v přímém vlivu Jižního rovníkového proudu, díky čemuž zde průměrné roční srážkové

úhrny dosahují ... 1000 – 2000 ... mm, což indikuje šířkové vegetační pásmo ... opadavých vlhkých

lesů (monzunové subtropické a tropické) ... a pěstovaní ... kokosovníku ... . Také se zde nacházejí
bohatá naleziště ... niklu ... a ... kobaltu ... .

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

5

3 body

Doplň pojmy k uvedeným popisům tektonických prvků.
i.

Svrchní vrstva zemského tělesa je rozlámána na velký počet částí, tzv. 					

										... Litosférických desek ...
ii. Vrstva částečně nataveného materiálu, po které se tyto části pohybují. 		

										... Astenosféra ...

iii. Superkontinent, ve který byly v minulosti (cca před 250 miliony lety) spojené všechny 		
kontinenty. 								

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

... Pangea ...

6

7 bodů

Přiřaď uvedené pojmy ke kontinentům, kde se nacházejí. Dvě pole zůstanou prázdná.
Aboriginci – Altaj – Antananarivo – Canberra – Ganga – Houston – Inkové – Kongo

Kordillery – Mitumba – Modré hory – Peking – Tasmanovo moře – Velké medvědí jezero

Kontinent

Město

Vodstvo

Pohoří

Původní obyvatelé

Afrika

Antananarivo

Kongo

Mitumba

Austrálie

Canberra

Tasmanovo
moře

Modré hory

–

Aboriginci

Asie

Peking

Ganga

Altaj

Amerika

Houston

Velké medvědí
jezero

Kordillery

–

Inkové

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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7

9 bodů

Na mapě jsou pomocí linií vyznačeny celkem 3 trasy (AD, BE, CE) v blízkosti obce Veverské Bítýšky
(jihovýchod zobrazeného území). Veverskou Bítýškou protéká řeka Svratka od severu na jihovýchod
(bod „I.“ označuje místo, kudy řeka Svratka přitéká do vymezeného území). V obci se nachází soutok
Svratky a Bílého potoka (směr toku Bílého potoka je severovýchodní a bod „II.“ označuje místo,
kudy přitéká do vymezeného území).

Zdroj: Radek Durna, upraveno podle: ©ČÚZK, Analýza výškopisu, http://ags.cuzk.cz/dmr/

a) Uveď, který z bodů (A–E) má nejnižší nadmořskou výškou a svůj výběr zdůvodni.
Řešení: E

Zdůvodnění: Jde o místo soutoku 2 vodních toků na daném území NEBO pomocí odečtení
vrstevnic.

Hodnocení: Za výběr správného bodu s nejnižší nadmořskou výškou 2,5 bodu.
Za správné zdůvodnění 2 body (hodnotit adekvátně k věku soutěžících).
Řešení: Viz text.
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b) Vyber trasu (AD x BE x CE), která
je znázorněna pomocí výškového profilu.
Svůj výběr opět zdůvodni a popiš proč jsi
vybral/a právě tuto trasu.

500

Řešení: BE

výška (m n. m.)

400

Zdůvodnění: Profil začíná ve výšce 400 m n. m.,
v takové výšce leží kóta B, zhruba v jedné

třetině leží nižší vrchol (cca 310 m n. m.),

poté již profil prudce klesá do nivy Svratky

300

(cca 230 m n. m.).

0			

Hodnocení: Za výběr správné trasy 2,5 bodu.
Za správné zdůvodnění 2 body (hodnotit adekvátně
k věku soutěžících).
Řešení: Viz text.

1 000

vzdálenost (m)

Zdroj: Radek Durna, upraveno podle: ©ČÚZK, Analýza výškopisu, http://ags.cuzk.cz/dmr/

8

5 bodů

Na následující otázky označ vždy pouze jednu správnou odpověď z nabídky. Za chybně
označené odpovědi se odečítá 0,5 bodu.
1. V historii Severní Ameriky se před evropskou kolonizací zabývalo místní obyvatelstvo
především:

a) Zemědělstvím
b) Průmyslem
c) Službami

d) Informačními technologiemi a vývojem nových technologií

2. Ve vývoji Severní Ameriky sehrála migrace obyvatelstva důležitou roli.

Vyber, který z následujících migračních proudů nepatří mezi hlavní vlny:
a) Migrace obyvatelstva z Mexika do USA

b) Pohyb Afrických Američanů ze zemědělského jihu do velkých měst na severu

c) Pohyb domorodých Američanů z původních rodných oblastí na západě 			
do východních oblastí na pobřeží Atlantského oceánu

d) Stěhování lidí do metropolitních oblastí (New York, Washington, D.C. a další)

-6-
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3. Na pobřeží Atlantského oceánu leží město, které můžeme mimo jiné označit za vstupní bránu
do Evropy, centrum turistiky, sídlo OSN a jedno z nejdůležitějších finančních center světa.
Zároveň se jedná o největší město v Severní Americe. Které město bylo právě popsáno?
a) Chicago

b) Toronto

c) New York

d) Washington D.C.
e) Los Angeles

4. Které dvě Kanadské provincie mají největší koncentraci francouzsky mluvícího obyvatelstva?
a) Quebec a New Brunswick
b) Ontario a Quebec

c) British Columbia a Saskatchewan
d) Nova Scotia a New Brunswick
e) Saskatchewan a Nova Scotia

5. Která plodina se nejčastěji střídá v hlavním kukuřičném pásu USA s kukuřicí?
a) Cukrová řepa
b) Sojové boby
c)

Ječmen

d) Pšenice

e) Brambory

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. Za každou chybnou odpověď -0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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9

8 bodů

Pod/vedle fotografie napiš, o jaké australské město z nabídky se jedná a stručně zdůvodni,
podle čeho tak usuzuješ (napiš charakteristické stavby, dominanty apod.)
Canberra

–

Cobber Peady

–

Melbourne

–

Sydney

1)
Město: Melbourne
Charakteristické stavby či prvky: tenis. kurty – popř. stadiony

2)
Město: Sydney
Charakteristické stavby či prvky: budova opery
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3)
Město: Canberra
Charakteristické stavby či prvky: hlavní město, parky – upravené velké plochy, parlament

4)
Město: Cobber Peady
Charakteristické stavby či prvky: opálové městečko – těžební krajina, bydlení v podzemí
Hodnocení: Za každé správně doplněné město 1 bod. Za každé správně uvedené odůvodnění 1 bod
(stačí alespoň jeden z nabídky).
Řešení: Viz text.
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10

3 body

Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá?
1. Zemská kůra je od zemského pláště oddělena Mohorovičičovou vrstvou diskontinuity. 			
												ANO × NE

2. Kontinentální šelf je mírně ukloněný, mořem zaplavený okraj kontinentu s hloubkou do 200 m. 		
												ANO × NE

3. Zemská kůra se dělí na tři typy: kontinentální, oceánská a přechodná.					
												ANO × NE

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

11

5 bodů

Přiřaď z následující nabídky názvy států / ostrovů / souostroví Austrálie a Oceánie k jejich
popisům. Pozor, některé názvy ti zbydou.
Cookovy ostrovy – Fidži – Havajské ostrovy – Nová Kaledonie – Nový Zéland
Papua–Nová Guinea – Srí Lanka – Tasmánie – Velikonoční ostrov

1. Tento stát tvoří především dva velké ostrovy – Severní a Jižní. Hlavním odvětvím hospodářství
je moderní zemědělství zaměřené na chov ovcí a mléčného skotu a na pěstování ovoce
(především kiwi). ... Nový Zéland ...

2. Toto souostroví tvoří korálové a sopečné ostrovy. Zároveň se jedná o 50. federální stát USA,
důležitou součástí místní ekonomiky je cestovní ruch. ... Havajské ostrovy ...

3. Tento ostrov představuje jeden ze spolkových států Austrálie, v minulosti se na jeho území
nacházelo několik trestaneckých osad. ... Tasmánie ...

4. Tento stát je největší zemí Oceánie, ale zároveň také nejméně vyspělou zemí. Vnitrozemí tohoto
státu je dodnes jen částečně probádáno. ... Papua–Nová Guinea ...

5. Tento ostrov je zámořským územím Francie v Tichém oceánu, probíhá na něm rozsáhlá těžba
niklu. ... Nová Kaledonie ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

JE TO JINÝ SVĚT. ALE ZA KRÁSNÉ PENÍZE, ŘÍKÁ JESLÍNEK O ANGAŽMÁ V KAZACHSTÁNU
13. října 2014 13:05 - Astana
Ještě čtyři zápasy a roční zkušenost s Kazachstánem bude u konce. I když fotbalový útočník Jiří Jeslínek
prožil při angažmá v Tobolu Kostanaj věci, o nichž se mu ani nesnilo, rád by v zemi zůstal. „Některé
záležitosti jsou neuvěřitelné, ale finanční stránka všechno trumfne,“ přiznává bez okolků syn bývalého
obránce, že opouštět asijskou zemi nehodlá.
Jakou kvalitu má nejvyšší soutěž v Kazachstánu?
Mnozí si řeknou, že je to Asie, tudíž zdejší liga nemůže být těžká. Ale krutě se mýlí ten, kdo žije
v přesvědčení, že zde snadno nastřílí patnáct gólů za sezónu a půjde za lepším. Je spousta faktorů,
které výkony ovlivňují.

Co přesně máte na mysli?
Na zápasy létáme v rámci země standardně čtyři, pět hodin. Někdy i více. Letadla jsou starší,
my máme například čtyřicet let staré. V zimě jsou tu kruté mrazy, čtyřicet pod nulou není výjimka.
V březnu a v dubnu se hraje jen na umělé trávě, při utkání je minus patnáct stupňů a strašidelný
vítr. Není to pak žádný hezký fotbal. Začínali jsme v polovině března, ale na přírodní trávu jsme
se dostali až druhý týden v květnu. A když říkám tráva, tak hodně přeháním. Je to udusaná hlína
s trsy trávy. Zde pořád mrzne, hřiště nejsou vyhřívaná, tudíž terény jsou strašidelné. I proto mnohé
týmy přešly na umělou trávu.

Nemáte ve čtyřicet let starém letadle obavy z přesunů za zápasy?
Piloti nám říkají, abychom se ničeho nebáli, že nová letadla jsou plná elektroniky a moderních
přístrojů, zatímco náš stroj je ověřený lety. Přesvědčují nás, že v případě výpadku motorů
doplachtíme a přistaneme kdekoliv, zatímco s novými typy to prý nejde. Jenom pro představu,
nad sedačkami nejsou žádná světélka, v oknech stínítka, ale člověk si zvykne. Některé kluby nelétají
a jezdí vlakem, což zabere třeba i více než čtyřiadvacet hodin.
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Získal si fotbal v Kazachstánu místo v srdci fanoušků?
My máme stadión pro devět tisíc lidí, čtyři tisíce fanoušků v úvodu chodily. Teď se nám ve skupině
o záchranu moc nedaří, takže na tribunách jsou přibližně dva tisíce příznivců. Podpora při zápasech
venku je pak úplně nulová, což je dáno velkými vzdálenostmi. Nejbližší zápas máme v Astaně,
což je sedm set kilometrů. Tudíž je nepředstavitelné, aby za námi lidé cestovali. Zdejší dálnice
nejsou jako v Česku, jde o obyčejné cesty, mnohdy nezpevněné. Brněnská D1 je proti zdejším
dálnicím něco jako Las Vegas.
Jsou všechny nástrahy, ať už fotbalové či ty z běžného života, vykoupeny finančním
ohodnocením?
Rozhodně ano. Kazachstán nejde srovnat s Českem. Upřímně, ani ve Spartě bych jako nejlepší hráč
nevydělal, co zde. Možná si někdo řekne, že jsem doma byl průměrný hráč. Ale když šance přišla,
šel jsem si vydělat krásné peníze. Tady nic neutratím. Devadesát procent výplaty ušetřím, protože
je zde vše hodně levné a nic nepotřebuji.
Je hodně velké utrpení přežít rok v Kazachstánu bez syna a ženy?
Když přijedete z Prahy sem, je to těžké. Šok! Zde jsou pořád problémy. Není to jako u nás. Třeba
dva měsíce netekla teplá voda. Bojlery jsou jen v některých bytech, další mají smůlu. Nebo několik
dnů v týdnu nepřetržitě teče zkalená voda.

Se stravováním jste problémy neměl?
Jsou zde hezké restaurace. Jídlo na slušné úrovni. Horší je to s obsluhou. Personál nemá vzdělání.
Kdo je zvyklý z Česka, hodně by se divil. Myslím, že umění kuchařů je v pohodě, ale servis je šílený.
Nevědí, jak se obsluhuje. Jsou zcela mimo. To nelze se servisem u nás doma srovnávat.

Kvalifikační duel se uskuteční v Astaně. Je velký rozdíl mezi životem v metropoli a vaším
současným domovem?
Veliký, obrovský. Astana je hodně umělé město. Za pět let to má být něco jako Dubaj. Staví se nové
byty, obchodní centra, mrakodrapy. To město zažívá ohromný boom, progres je obrovský a viditelný
na první pohled. S Kostanají nelze vůbec spojovat či snad porovnávat.

Zdroj: upraveno dle: Radek Malina (Astana), Sport.cz, Právo
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12

17 bodů

S využitím výše uvedeného textu a atlasu správně odpověz na následující otázky.
a. Ve které části Asie se nachází Kazachstán a se kterými státy sousedí?

6 bodů

Kazachstán se nachází v západní – jižní – severní – východní – centrální Asii.

Země sousedící s Kazachstánem: Rusko, Čína, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Turkmenistán

Hodnocení: Za správný výběr pojmu „centrální“ 1 bod. Za každou správně uvedenou sousední zemi
1 bod.
Řešení: Viz text.
b. Jakou rozlohu má Kazachstán?

3 body

Rozloha Kazachstánu: ... 2 724 900 km2 ...

Kazachstán patří mezi malé – středně velké – velké státy?
Z úvodního textu vyber větu, která potvrzuje tvou volbu:

… Na zápasy létáme v rámci země standardně čtyři, pět hodin …

		

Hodnocení: Za správně uvedenou rozlohu 1 bod. Za správný výběr pojmu 1 bod. Za výběr věty z textu
potvrzující tvrzení 1 bod (lze uznat i jinou adekvátní větu).
Řešení: Viz text.
c. Jaké je podnebí v Kazachstánu, o který typ se jedná a čím se vyznačuje?

4 body

V jakém podnebném pásu se Kazachstán nachází? ... mírném ...

Doplň: Průměrné teploty v Astaně jsou v lednu … -17,7 °C … a v červenci ... 20,4 °C … .

Vyber správný pojem: Kazachstán se vyznačuje oceánským – přechodným – kontinentálním
podnebím.

Hodnocení: Za každou správnou opověď 1 bod.
Řešení: Viz text.
d. Které nerostné suroviny mohou být zdrojem bohatství Kazachstánu?

4 body

Napiš alespoň 4 nerostné suroviny těžené v Kazachstánu:

… ropa, zemní plyn, uran, měď, zlato, olovo, polymetalické rudy, mangan, černé uhlí,
železo, hliník, molybden, zinek, wolfram, fosfáty …

Hodnocení: Za každou správně doplněnou nerostnou surovinu 1 bod (maximálně 4 body).
Řešení: Viz text.
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13

8 bodů

Na základě informací z výchozího textu rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá
či nikoliv (zakroužkuj ANO × NE). Za chybné odpovědi se body odečítají.

1. Do Kazachstánu přicházejí lidé z jiných zemí hrát fotbal kvůli vyšším výdělkům (lepším platům).
												ANO × NE

2. Letadla v Kazachstánu jsou nová a moderně vybavená. 				

3. Finanční podmínky fotbalistů v Kazachstánu jsou podobné jako v Česku.		

ANO × NE
ANO × NE

4. V Kazachstánu jsou velké rozdíly mezi jednotlivými městy z hlediska jejich vyspělosti. 			
												ANO × NE

5. Většina silnic a dálnic v Kazachstánu je zpevněných.					

ANO × NE

6. Veřejné služby v Kazachstánu (bydlení, dodávky teplé vody, veřejné stravování) jsou
na srovnatelné úrovni s Českem. 							

ANO × NE

7. Významnější (bohatší) fotbalové týmy se dostávají na jednotlivé zápasy letadlem, chudší týmy
vlakem, což trvá i více dní. 								

ANO × NE

8. Město Kostanaj (sídlo FK Tobol Kostanaj) se nachází přibližně 700 km od Astany. 			
												ANO × NE

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. Za každou chybnou odpověď odečíst 0,5 bodu.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.

14

5 bodů

Pozorně si prohlédni mapu Kazachstánu a najdi jednu vodní plochu, o které se v současné
době intenzivně hovoří, především v souvislosti s životním prostředím a proč?
Vodní plocha: … Aralské jezero …

Zdůvodnění: … Aralské jezero vysychá a je nahrazováno solnou pouští. Může za to člověk,
který použil nevhodné zemědělské postupy (masivní odvodňování řek pro účely
zavlažování bavlníkových plantáží) …

Hodnocení: Za doplnění pojmu Aralské jezero 2 body. Za zdůvodnění 3 body:
• 1 bod za uvedení faktu, že jezero vysychá
• 1 bod za uvedení faktu, že je to působením člověka
• 1 bod za uvedení faktu, že je vysychání způsobeno odvodňováním NEBO zavlažováním
NEBO zemědělskou činností
Možné udělit body i za zmínění dalších relevantních faktů, maximálně za zdůvodnění 3 body.
Řešení: Viz text.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

13 bodů

S využitím atlasu doplň vynechané číselné údaje nebo slova.
Podnebí Evropy se vyznačuje velkou rozdílností. Nejnižší průměrné lednové teploty v hlavním
městě Ruska jsou o …......................… °C nižší než v italském Palermu. Naopak rozdíl průměrných

červencových teplot mezi těmito dvěma městy je díky rozdílné vzdálenosti od ................................ pouze
….......................…°C. Evropské teplotní maximum činí …...................… °C, bylo naměřeno na jihu

světadílu. Tato hodnota teplotního maxima světadílu řadí Evropu na …................… místo mezi všemi
ostatními světadíly. V zimě má značný vliv na teploty v severní Evropě teplý severoatlantský

proud. Například v kanadském městě Clyde River dosahuje lednová teplota průměrně -26 °C,

ale v norském přístavním městě na přibližně stejné zeměpisné .…................….......... je lednová teplota

zhruba o ..…........................ °C vyšší. Značně rozdílné jsou i srážky, jejichž rozložení ovlivňuje především
vzdálenost od oceánu. Například v hlavním městě Slovinska spadne přibližně ….....................… krát
větší množství srážek než v největším severokaspickém přístavu. Velký vliv na rozložení srážek

má i nadmořská výška a reliéf, což je zřejmé především ve střední Evropě. Například na nejvyšším
vrcholu Německa spadne asi …............… krát větší množství srážek než v Praze. Rozdílnost podnebí
Evropy vedla geografy k rozdělení tohoto světadílu na celkem …............................ pevninských
podnebných oblastí.
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2

11 bodů

Rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, či nikoliv. Zakroužkuj ANO či NE. Pokud jsou tvrzení
nepravdivá, tak je oprav.
1. Evropané do Asie začínali pronikat od 13. století po moři. Důvodem byl především obchod.
												
Oprava:

2. K mysu Dobré naděje jako první Evropan doplul Vasco da Gama.

												
Oprava:

ANO × NE
ANO × NE

3. V. Bering doplul až do oblasti dnešního významného ropného přístavu Valdez. Většinu cesty
absolvoval po sibiřských řekách.

												
Oprava:

ANO × NE

4. Prvním Evropanem u Novozélandských břehů byl Angličan Abel Tasman v 17. století.
												
Oprava:

5. Na objevování vnitrozemí Afriky se podíleli především Francouzi.

												
Oprava:

3

ANO × NE
ANO × NE

6 bodů

Na základě charakteristiky poznej, o který stát či teritorium Australského svazu se jedná.
Jedná se o stát, ve kterém je vytěženo největší množství černého uhlí Austrálie, které se vyváží
dvěma přístavy světového významu do zahraničí.
Ve velké části tohoto státu spadne méně než 100 mm srážek za rok. Na území tohoto státu se však
nachází plošně největší jezero Australského svazu.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky

5

19 bodů

a. V grafu je znázorněna struktura půdy. Přiřaď jednotlivé složky půdy, uvedené
v rámečku, ke správným částem sloupcového grafu.
vzduch
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anorganické látky

30
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voda
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–

3 body

organické látky

70
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podíl v %

b. Zakroužkuj správnou odpověď:
Vrstva půdy o mocnosti 2–3 cm vzniká v podmínkách Česka průměrně:
A.

10 let

C.

10 000 až 20 000 let

B.

D.
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100 až 1 000 let

téměř 1 000 000 let
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c. Ztráta či omezení schopnosti půdy plnit své přirozené funkce se nazývá degradace.
Ve schématu jsou uvedeny tři typy degradace, z nichž každá podmiňuje tu další.
Z nabízených možností doplň do příslušného okénka:

3 body

ztráta
organické
hmoty
zhutnění
(„udusání“)
půd

II.

zrychlení
povrchového
odtoku
vody

I.

Zdroj: VÚMOP

V okénku I. má být uvedeno:

V okénku II. má být uvedeno:

A.

zemědělská činnost

A.

rozklad živin

C.

větrná eroze

C.

zakyselení půd

B.

D.

omezený vsak vody
zvětrávání

B.

D.

povodně

zvýšená vodní eroze

d. Rozložení půd v Evropě ovlivňuje řada faktorů. V nabídce zakroužkuj všechny
faktory, které mají vliv na prostorové rozmístění půd v Evropě. Za chybně
zakroužkovanou odpověď se body odečítají.
A.

výše dotací do zemědělské produkce

E.

charakter rostlinstva a živočišstva

C.

rozloha státu					

G.

živočišná výroba

B.

D.
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Soutežící:
ˇ

e. Do tabulky doplň k příslušnému evropskému regionu (1.–5.) typický půdní
typ (A.–E.), který se v něm vyskytuje. Každý půdní typ lze použít pouze jednou.
1. sever poloostrova Kola

A. černozemě

3. Dinárský kras

C. permafrost

2. Vysoké Taury

B. horské nevyvinuté půdy

4. finská tajga

D. podzoly

5. Velká uherská nížina
1

2

E. rendziny
3

4

5

f. Na obrázku vidíš schéma podzolové půdy a černozemě. Do schématu zakresli
úsečky tak, aby od sebe oddělovaly jednotlivé horizonty znázorněných půd.
PODZOL

5 bodů

4 body

ČERNOZEM

Zdroj: Kopecká (2017)

g. V obou schématech půdních typů v úloze 5f vyznač (zakroužkuj, vybarvi nebo
orámuj) humusový horizont.
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6

11 bodů

a. Na obrázcích A–C vidíš tři příčné profily údolí řeky. Pod obrázky napiš, o kterou
část vodního toku se jedná. Své odpovědi zdůvodni a použij slova z rámečku:
akumulace

–

boční eroze

horní tok

–

–

dolní tok

střední tok

–

A.

část vodního toku:

B.

část vodního toku:

C.

část vodního toku:

–

hloubková eroze

transport

zdůvodnění:

zdůvodnění:

Zdroj: Zeměpisný náčrtník

zdůvodnění:

b. K uvedeným geomorfologickým tvarům nebo procesům napiš, ve které části
vodního toku se nacházejí či pro kterou část toku jsou typické.
•

Niva:

•

Delta:

•
•

9 bodů

2 body

Meandry:
Peřeje:

-6-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jiří Riezner

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

7

10 bodů

Na obrázcích vidíš obrysové mapy čtyř evropských států. Pod každou mapu napiš, o který stát
se jedná. Dále ke každé mapě přiřaď přibližné měřítko. Měřítka vybírej z rámečku; jedna
hodnota měřítka může být u více map.
1 : 5 000

–

1 : 25 000

–

1 : 25 000 000

–

1 : 40 000 000

název státu:
měřítko:

název státu:
měřítko:
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ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Výchozí text potřebný k řešení úloh 8.–9.

Sucho je často používaný pojem, který nemá zcela jasnou definici. Obecně lze říci, že sucho znamená
nedostatek vody v atmosféře, pedosféře či v rostlinách. Jedná se o zápornou odchylku vodní
bilance od normálu v určité oblasti během časového období.
Na suchu se podílí velké množství faktorů – např. srážky, teplota a proudění vzduchu, intenzita
slunečního záření, půdní druh, reliéf (tvar zemského povrchu v dané oblasti), krajinné prvky atd.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na množství podzemní vody a její využívání.
Sucho lze členit do několika kategorií: sucho meteorologické, hydrologické, zemědělské
a socioekonomické.
Meteorologické sucho lze zjistit pomocí meteorologických veličin a předchází dalším druhům sucha.
Pokud mají rostliny po dobu 6–9 měsíců nedostatek vody pro růst, tak hovoříme o zemědělském
suchu. Hydrologické sucho se projevuje nedostatkem vody ve vodních nádržích, tocích nebo
v podpovrchových vodách. Socioekonomické sucho je takové, které začíná negativně ovlivňovat
společnost (mimo již zmíněné zemědělství) v její hospodářské produkci a v každodenních aktivitách.
Řada studií ukazuje na skutečnost, že riziko sucha ve střední Evropě stoupá, a že na území Česka
dochází k postupnému snižování disponibilní vody v půdě. Tento jev se děje v jarních měsících. Jednou
z nejvíce ohrožených oblastí suchem je jižní Morava a další zemědělsky využívané oblasti. Sucho
tak bude nepochybně jedním ze základních problémů, které s sebou na naše území přinese lidskou
činností podmíněná změna klimatu.
Zdroj: upraveno podle Brázdil, R., Trnka, M. a kol. (2015): Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost.
Centrum výzkumu globální změna Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 400 s. (dostupné na www.intersucho.cz)
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8

6 bodů

Ve výchozím textu je uvedeno několik kategorií sucha. Dopiš k následujícím charakteristikám
v tabulce název, o kterou kategorii sucha se jedná. Každou kategorii lze užít pouze v jednom
řádku tabulky.
Kategorie sucha

Charakteristika

nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profilu,
který způsobuje poruchy ve vodním režimu rostlin
nedostatek dešťových a sněhových srážek

vliv na výrobu elektrické energie, cestovní ruch a kvalitu
pitné vody
nízká vydatnost vodních pramenů

9

5,5 bodu

S využitím výše uvedeného textu správně odpověz na následující otázky. Pokud je tvrzení
chybné, tak ho pomocí textu oprav. Za špatné odpovědi se body odečítají.

1. Hydrologické sucho se projevuje nedostatkem srážek v uplynulém měsíci.					
												
Oprava:

ANO × NE

2. Nejohroženější oblastí suchem je v Česku například oblast Znojemska, Brněnska či Břeclavska		
												
Oprava:

ANO × NE

3. Na vzniku sucha se nepodílí lidská činnost. 									
												
Oprava:

ANO × NE

4. Hydrologické sucho může ovlivnit výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách.			
												
Oprava:

ANO × NE

5. Území s nízkou průměrnou teplotou nemohou trpět suchem. 						
												
Oprava:
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10

9 bodů

Sucho netrápí jen Česko, nýbrž se týká prakticky celého světa. Doplň následující text o suchu
ve světě. Využij k tomu i Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.).
Velké problémy se suchem mají obyvatelé Afriky, konkrétně v jižní části Sahary, v pásu, který

se nazývá ........................................... . Nachází se zde i nejsušší místo světa ............................................................. ,
kde spadne v průměru .................................... srážek za rok. V tomto pásu je prakticky vyloučeno
zemědělství, ale daří se zde nejvíce …................................................................ .

Dalším velmi suchým místem je poušť …...............................................................… v Jižní Americe. V jedné
z meteorologických stanic na této poušti místě spadne v průměru 1 mm srážek za rok. Příčinou

tak malého množství srážek je studený …...........................................................................… proud, který brání

…..............................................................................… vodní páry a tím i většímu množství srážek v této oblasti.

Velkými suchy se vyznačuje i …............................................… Austrálie; deficit vodní vláhy ale v této oblasti
zmírňují relativně velké zásoby .................................................................… .

11

5,5 bodu

a. Tabulka uvádí vybrané ukazatele za čtyři státy světa: Čad, Peru, Saúdská
Arábie, Spojené státy americké. Napiš názvy států na příslušné řádky tabulky.
Stát

- 10 -

Průměrný roční úhrn
srážek (mm/rok)

Průměrná roční spotřeba vody
na obyvatele (v m3)

715

1 543

1 738

477

114

963

322

29
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b. Na základě číselných údajů v tabulce napiš, který z uvedených čtyř států bude
mít pravděpodobně v budoucnu největší problémy s nedostatkem vody. Svoje
rozhodnutí stručně zdůvodni.

1,5 bodu

Stát:

Zdůvodnění:

12

2 body

Typickým příkladem, jak získávat sladkou nezávadnou vodu, jsou dva procesy popsané níže.
Dle nápovědy napiš, o jaké procesy se jedná. Využij k tomu pojmy z rámečku, přičemž
ne všechny pojmy využiješ.
odsolování

recyklace

–

–

hydratace

degradace

–

–

dehydratace
zaplavení

a. Zbavování vody sloučeniny sodíku a chlóru, jež je energeticky velmi náročné a nešetrné
k životnímu prostředí. Příkladem země, která tuto proceduru využívá, je Kuvajt.

b. Proces opětovného využití odpadní či závadné vody. Příkladem země, která tuto proceduru
využívá, je Izrael.

13

2 body

Zakroužkuj všechny faktory, které mohou přímo ovlivnit vznik sucha.
A.

sopečná činnost				

E.

zavlažování

C.

růst světové populace			

G.

rybolov

B.

D.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

13 bodů

S využitím atlasu doplň vynechané číselné údaje nebo slova.
Podnebí Evropy se vyznačuje velkou rozdílností. Nejnižší průměrné lednové teploty v hlavním
městě Ruska jsou o … 22,8 … °C nižší než v italském Palermu. Naopak rozdíl průměrných

červencových teplot mezi těmito dvěma městy je díky rozdílné vzdálenosti od ... oceánu ... pouze
… 7,9 (lze uznat 8,4) …°C. Evropské teplotní maximum činí … 48 (lze uznat 52) … °C, bylo

naměřeno na jihu světadílu. Tato hodnota teplotního maxima světadílu řadí Evropu na … 6. (lze
uznat 5 místo, ale pouze v případě, že v předchozí větě je doplněno 52 °C) ... místo mezi

všemi ostatními světadíly. V zimě má značný vliv na teploty v severní Evropě teplý severoatlantský
proud. Například v kanadském městě Clyde River dosahuje lednová teplota průměrně -26 °C,

ale v norském přístavním městě na přibližně stejné zeměpisné ... šířce ... je lednová teplota zhruba

o ... 22,4 ... °C vyšší. Značně rozdílné jsou i srážky, jejichž rozložení ovlivňuje především vzdálenost

od oceánu. Například v hlavním městě Slovinska spadne přibližně … 8 … krát větší množství srážek
než v největším severokaspickém přístavu. Velký vliv na rozložení srážek má i nadmořská výška
a reliéf, což je zřejmé především ve střední Evropě. Například na nejvyšším vrcholu Německa

spadne asi … 4 … krát větší množství srážek než v Praze. Rozdílnost podnebí Evropy vedla geografy
k rozdělení tohoto světadílu na celkem … 5 NEBO 7 … pevninských podnebných oblastí.

Hodnocení: Za správné doplnění každého číselného údaje 1,5 bodu. Za správné doplnění každého
slovního údaje 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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2

11 bodů

Rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá, či nikoliv. Zakroužkuj ANO či NE. Pokud jsou tvrzení
nepravdivá, tak je oprav.
1. Evropané do Asie začínali pronikat od 13. století po moři. Důvodem byl především obchod.
												

ANO × NE

												

ANO × NE

Oprava: ... po pevnině ...

2. K mysu Dobré naděje jako první Evropan doplul Vasco da Gama.
Oprava: ... B. Dias ...

3. V. Bering doplul až do oblasti dnešního významného ropného přístavu Valdez. Většinu cesty
absolvoval po sibiřských řekách.

												ANO × NE
Oprava:

4. Prvním Evropanem u Novozélandských břehů byl Angličan Abel Tasman v 17. století.
												

ANO × NE

												

ANO × NE

Oprava: ... Nizozemec (lze uznat Holanďan) ...

5. Na objevování vnitrozemí Afriky se podíleli především Francouzi.
Oprava: ... Angličané (lze uznat Britové) ...

Hodnocení: Za správně označené tvrzení 1 bod. Za správné opravení nepravdivého tvrzení 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.

3

6 bodů

Na základě charakteristiky poznej, o který stát či teritorium Australského svazu se jedná.
Jedná se o stát, ve kterém je vytěženo největší množství černého uhlí Austrálie, které se vyváží
dvěma přístavy světového významu do zahraničí.
... Queensland ...

Ve velké části tohoto státu spadne méně než 100 mm srážek za rok. Na území tohoto státu se však
nachází plošně největší jezero Australského svazu.
... Jižní Austrálie ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný údaj 3 body.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pastelky

5

19 bodů

a. V grafu je znázorněna struktura půdy. Přiřaď jednotlivé složky půdy, uvedené
v rámečku, ke správným částem sloupcového grafu.
vzduch

–

anorganické látky

10

20

30

voda

organické
látky

anorganické látky

0

–

40

50

–

organické látky

voda

60

3 body

vzduch

70

80

90

100

podíl v %

Hodnocení: Za správné přiřazení pojmu „anorganické látky“ 1 bod, za správné přiřazení pojmu
„organické látky“ 1 bod, za správné přiřazení pojmů „voda“ nebo „vzduch“ ke zbývajícím částem grafu
1 bod – maximálně tedy 3 body.
Řešení: Viz graf.
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b. Zakroužkuj správnou odpověď:
Vrstva půdy o mocnosti 2–3 cm vzniká v podmínkách Česka průměrně:

A.

B.

10 let

C.

10 000 až 20 000 let

D.

1 bod

100 až 1 000 let

téměř 1 000 000 let

Hodnocení: Za správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.

c. Ztráta či omezení schopnosti půdy plnit své přirozené funkce se nazývá degradace.
Ve schématu jsou uvedeny tři typy degradace, z nichž každá podmiňuje tu další.
Z nabízených možností doplň do příslušného okénka:

3 body

ztráta
organické
hmoty
zhutnění
(„udusání“)
půd

II.

zrychlení
povrchového
odtoku
vody

I.

Zdroj: VÚMOP

V okénku I. má být uvedeno:

V okénku II. má být uvedeno:

A.

B.

zemědělská činnost

omezený vsak vody

A.

rozklad živin

C.

větrná eroze

C.

zakyselení půd

D.

zvětrávání

B.

D.

povodně

zvýšená vodní eroze

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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d. Rozložení půd v Evropě ovlivňuje řada faktorů. V nabídce zakroužkuj všechny
faktory, které mají vliv na prostorové rozmístění půd v Evropě. Za chybně
zakroužkovanou odpověď se body odečítají.
A.

E.

B.

výše dotací do zemědělské produkce

C.

rozloha státu					

G.

charakter rostlinstva a živočišstva

teplota					F.

D.

2 body

vzdálenost od velkých měst
živočišná výroba

sklon svahu					H.

nadmořská výška

Hodnocení: Za každý správně zakroužkovaný pojem 0,5 bodu, za zakroužkování nesprávného pojmu
odečíst 0,5 bodu. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

e. Do tabulky doplň k příslušnému evropskému regionu (1.–5.) typický půdní
typ (A.–E.), který se v něm vyskytuje. Každý půdní typ lze použít pouze jednou.
1. sever poloostrova Kola

A. černozemě

3. Dinárský kras

C. permafrost

2. Vysoké Taury

B. horské nevyvinuté půdy

4. finská tajga

D. podzoly

5. Velká uherská nížina
1

C

2

5 bodů

E. rendziny
B

3

E

4

D

5

A

Hodnocení: Za každou správnou dvojici 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
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f. Na obrázku vidíš schéma podzolové půdy a černozemě. Do schématu zakresli
úsečky tak, aby od sebe oddělovaly jednotlivé horizonty znázorněných půd.
PODZOL

4 body

ČERNOZEM

Zdroj: Kopecká (2017)

Hodnocení: Za každou správně zakreslenou úsečku znázorňující ohraničení horizontu 1 bod.
Řešení: Viz obrázek (černá úsečka).
g. V obou schématech půdních typů v úloze 5f vyznač (zakroužkuj, vybarvi nebo
orámuj) humusový horizont.

1 bod

Hodnocení: Za správné označení humusového horizontu v každém schématu 0,5 bodu.
Řešení: Viz obrázek (čárkovaný černý obdélník).

-6-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jiří Riezner

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie C

ˇ
REŠENÍ

6

11 bodů

a. Na obrázcích A–C vidíš tři příčné profily údolí řeky. Pod obrázky napiš, o kterou
část vodního toku se jedná.
A.				

... horní tok ...

B.				

9 bodů

C.

... střední tok ...

... dolní tok ...

Zdroj: Zeměpisný náčrtník

Své odpovědi zdůvodni a použij slova z rámečku:
akumulace

–

boční eroze

horní tok

–

–

dolní tok

střední tok

–

–

hloubková eroze

transport

Hodnocení: Za každou správně uvedenou část vodního toku 1 bod; za správné zdůvodnění odpovědi
u každé z částí vodního toku 2 body (celkem tedy maximálně 6 bodů).
Možný příklad řešení:
• ... na horním toku převládá hloubková eroze, proto má údolí tvar písmena V ...
• ... na středním toku je hloubková a boční eroze relativně vyrovnaná ...
• ... na dolním toku převládá boční eroze a je zde největší akumulace materiálu, protože řeka ztrácí
svou transportní schopnost ...
b. K uvedeným geomorfologickým tvarům nebo procesům napiš, ve které části
vodního toku se nacházejí či pro kterou část toku jsou typické.
•

Niva:

… dolní tok …

•

Delta:

… dolní tok …

•
•

2 body

Meandry: … střední NEBO dolní tok …
Peřeje:

… horní NEBO střední tok …

Hodnocení: Za každou správně uvedenou část vodního toku 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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7

10 bodů

Na obrázcích vidíš obrysové mapy čtyř evropských států. Pod každou mapu napiš, o který stát
se jedná. Dále ke každé mapě přiřaď přibližné měřítko. Měřítka vybírej z rámečku; jedna
hodnota měřítka může být u více map.

název státu:

... Norsko ...

... Francie ...

měřítko:

... 1 : 40 000 000 ...

... 1 : 25 000 000 ...

... Ukrajina ...

... Španělsko ...

... 1 : 25 000 000 ...

... 1 : 40 000 000 ...

Dále ke každé mapě přiřaď přibližné měřítko. Měřítka vybírej z rámečku; jedna hodnota měřítka
může být u více map.
1 : 5 000

–

1 : 25 000

–

1 : 25 000 000

–

1 : 40 000 000

Hodnocení: Za správně určený stát 1 bod. Za správně přiřazené měřítko 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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Potřebné vybavení: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Výchozí text potřebný k řešení úloh 8.–9.

Sucho je často používaný pojem, který nemá zcela jasnou definici. Obecně lze říci, že sucho znamená
nedostatek vody v atmosféře, pedosféře či v rostlinách. Jedná se o zápornou odchylku vodní
bilance od normálu v určité oblasti během časového období.
Na suchu se podílí velké množství faktorů – např. srážky, teplota a proudění vzduchu, intenzita
slunečního záření, půdní druh, reliéf (tvar zemského povrchu v dané oblasti), krajinné prvky atd.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout na množství podzemní vody a její využívání.
Sucho lze členit do několika kategorií: sucho meteorologické, hydrologické, zemědělské
a socioekonomické.
Meteorologické sucho lze zjistit pomocí meteorologických veličin a předchází dalším druhům sucha.
Pokud mají rostliny po dobu 6–9 měsíců nedostatek vody pro růst, tak hovoříme o zemědělském
suchu. Hydrologické sucho se projevuje nedostatkem vody ve vodních nádržích, tocích nebo
v podpovrchových vodách. Socioekonomické sucho je takové, které začíná negativně ovlivňovat
společnost (mimo již zmíněné zemědělství) v její hospodářské produkci a v každodenních aktivitách.
Řada studií ukazuje na skutečnost, že riziko sucha ve střední Evropě stoupá, a že na území Česka
dochází k postupnému snižování disponibilní vody v půdě. Tento jev se děje v jarních měsících. Jednou
z nejvíce ohrožených oblastí suchem je jižní Morava a další zemědělsky využívané oblasti. Sucho
tak bude nepochybně jedním ze základních problémů, které s sebou na naše území přinese lidskou
činností podmíněná změna klimatu.
Zdroj: upraveno podle Brázdil, R., Trnka, M. a kol. (2015): Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost.
Centrum výzkumu globální změna Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 400 s. (dostupné na www.intersucho.cz)
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8

6 bodů

Ve výchozím textu je uvedeno několik kategorií sucha. Dopiš k následujícím charakteristikám
v tabulce název, o kterou kategorii sucha se jedná. Každou kategorii lze užít pouze v jednom
řádku tabulky.
Kategorie sucha

zemědělské sucho
meteorologické sucho
socioekonomické sucho
hydrologické sucho

Charakteristika
nedostatek vody v kořenové vrstvě půdního profilu,
který způsobuje poruchy ve vodním režimu rostlin
nedostatek dešťových a sněhových srážek
vliv na výrobu elektrické energie, cestovní ruch a kvalitu
pitné vody
nízká vydatnost vodních pramenů

Hodnocení: Za každou správně doplněnou kategorii sucha 1,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

9

5,5 bodu

S využitím výše uvedeného textu správně odpověz na následující otázky. Pokud je tvrzení
chybné, tak ho pomocí textu oprav. Za špatné odpovědi se body odečítají.

1. Hydrologické sucho se projevuje nedostatkem srážek v uplynulém měsíci.				
												

ANO × NE

Oprava: ... nedostatkem vody v řekách, vodních nádržích a podpovrchových vodách ...

2. Nejohroženější oblastí suchem je v Česku například oblast Znojemska, Brněnska či Břeclavska		
												ANO × NE

3. Na vzniku sucha se nepodílí lidská činnost. 									
												
Oprava: ... podílí ...

ANO × NE

4. Hydrologické sucho může ovlivnit výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách.			
												ANO × NE

5. Území s nízkou průměrnou teplotou nemohou trpět suchem. 						
												
Oprava: ... mohou ...

ANO × NE

Hodnocení: Za správně zakroužkované ANO × NE 0,5 bodu, za nesprávně zakroužkované ANO × NE
odečíst 0,5 bodu. Za správnou opravu 1 bod. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.
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10

9 bodů

Sucho netrápí jen Česko, nýbrž se týká prakticky celého světa. Doplň následující text o suchu
ve světě. Využij k tomu i Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.).

Velké problémy se suchem mají obyvatelé Afriky, konkrétně v jižní části Sahary, v pásu, který

se nazývá … Sahel … . Nachází se zde i nejsušší místo světa … al-Dakhla (nebo Wadi Halfa´) … ,

kde spadne v průměru … 0,5 mm … srážek za rok. V tomto pásu je prakticky vyloučeno zemědělství,
ale daří se zde nejvíce … datlovníku ... .

Dalším velmi suchým místem je poušť … Atacama … v Jižní Americe. V jedné z meteorologických
stanic na této poušti místě spadne v průměru 1 mm srážek za rok. Příčinou tak malého množství
srážek je studený … Peruánský (také Humboltův) … proud, který brání … kondenzaci (NEBO

kapalnění) … vodní páry a tím i většímu množství srážek v této oblasti. Velkými suchy se vyznačuje
i … vnitrozemí … Austrálie; deficit vodní vláhy ale v této oblasti zmírňují relativně velké zásoby
... podzemních vod … .

Hodnocení: Za každý správně uvedený pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

11

5,5 bodu

a. Tabulka uvádí vybrané ukazatele za čtyři státy světa: Čad, Peru, Saúdská
Arábie, Spojené státy americké. Napiš názvy států na příslušné řádky tabulky.
Stát
Spojené státy
americké
Peru
Saúdská Arábie
Čad

Průměrný roční úhrn
srážek (mm/rok)

Průměrná roční spotřeba vody
na obyvatele (v m3)

715

1 543

114

963

1 738

4 body

477

322

29

Hodnocení: Za každé správné přiřazení státu 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
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b. Na základě číselných údajů v tabulce napiš, který z uvedených čtyř států bude
mít pravděpodobně v budoucnu největší problémy s nedostatkem vody. Svoje
rozhodnutí stručně zdůvodni.

1,5 bodu

Hodnocení: Za správně uvedený název státu 0,5 bodu. Za správné zdůvodnění 1 bod.
Řešení:
• Stát: ... Saúdská Arábie ...
• Zdůvodnění: ... Příklad řešení: Je zde velmi vysoká průměrná spotřeba vody na obyvatele
ve vztahu k nejnižší hodnotě průměrného ročního úhrnu srážek NEBO Poměr (podíl) průměrné
roční spotřeby vody na obyvatele a průměrného ročního úhrnu srážek je nejvyšší ...

12

2 body

Typickým příkladem, jak získávat sladkou nezávadnou vodu, jsou dva procesy popsané níže.
Dle nápovědy napiš, o jaké procesy se jedná. Využij k tomu pojmy z rámečku, přičemž
ne všechny pojmy využiješ.
odsolování

recyklace

–

–

hydratace

degradace

–

–

dehydratace
zaplavení

a. Zbavování vody sloučeniny sodíku a chlóru, jež je energeticky velmi náročné a nešetrné
k životnímu prostředí. Příkladem země, která tuto proceduru využívá, je Kuvajt.

		

… Odsolování …

b. Proces opětovného využití odpadní či závadné vody. Příkladem země, která tuto proceduru
využívá, je Izrael.

		

… Recyklace …

Hodnocení: Za každý správně uvedený pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

13

2 body

Zakroužkuj všechny faktory, které mohou přímo ovlivnit vznik sucha.
A.

E.

zavlažování

B.

sopečná činnost				

nárůst teploty na planetě Zemi		

F.

rozvoj průmyslu v rozvojových státech

C.

růst světové populace			

D.

pohyb litosférických desek		

G.

rybolov

- 12 -
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začnete pracovat): Uvědomte si, že v atlase se nachází množství
map různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce
s atlasem je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách
(tzn. na mapách co největšího měřítka). Dále nezapomeňte, že v atlase nenajdete jen mapy,
ale také spoustu doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

8 bodů

Vyznačte, zda jsou níže uvedená tvrzení pravdivá (PRAVDA) nebo nepravdivá (NEPRAVDA).
Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak označte (podtrhněte) jejich nepravdivou část
a tu následně opravte.
Makroregion Subsaharské Afriky je typický nízkou horizontální členitostí povrchu, absencí

pásmových pohoří, rozsáhlými náhorními plošinami (Azande, Bié či Lunda – Katanga), výrazným

tektonickým rozhraním na východě makroregionu a suchými oblastmi pouští a polopouští na jihu
a jihozápadě makroregionu.				

										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

Prakticky celý makroregion Jižní Asie byl ještě na počátku 20. století pod britskou nadvládou.

Pro dvě největší země této oblasti (Indii a Pákistán) byl pro osamostatnění klíčový až rok 1957,
kdy obě země vyhlásily nezávislost.
										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

V nejrozlehlejší zemi makroregionu Sever Eurasie tvoří podíl zemědělství na HDP maximálně 5 %
a zároveň největší podíl na celkové spotřebě kalorií tvoří obilniny.
										
Oprava:
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Jako nejhustěji zalidněnou oblast Blízkého východu můžeme označit tamní příbřežní oblast

Středozemního moře v čele s významnými aglomeracemi jako Aleppo (Halab), Damašek, Tel

Aviv nebo Ammán s počtem obyvatel nad 10 mil. V oblastech, kde se zmiňovaná města nacházejí,

se hustota zalidnění pohybuje nad hodnotou 100 obyv./km2.
										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

Makroregion Východní Asie zaujímá celý poloostrov Přední Indie (indický subkontinent),
včetně přilehlých ostrovů a výrazné horské bariéry Himaláje na severu.
										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

2

7 bodů

S použitím atlasu doplňte následující text. Slova napsaná kurzívou slouží jako nápověda.

Největším latinskoamerickým zálivem v oblasti mezi 30° a 40° j. š. je ............................................................. ,

do kterého ústí dva významné veletoky …....................................................... a …....................................................... .
Oblast byla objevena Evropany v roce ......................................... . Pobřeží zálivu je specifické tím, že zde

můžeme identifikovat ........................ (počet) vegetační pásma a průměrné roční srážky se zde pohybují
v intervalu .............................................. (mm). Při pobřeží zálivu se rozprostírají dvě světové aglomerace,

................................................................ a ................................................................ , vzdálené od sebe ........................... km
vzdušnou čarou. Obyvatelé těchto dvou aglomerací hovoří jazykem, jenž patří

do .......................................................... jazykové skupiny a nábožensky se řadí mezi ..................................................

větev křesťanství, což je dáno koloniální minulostí této oblasti. Menší z těchto dvou aglomerací

je světově významným …........................................................ (druh) dopravním uzlem. V blízkosti tohoto

velkoměsta se též nachází významná turistická lokalita …...................................................................................… ,
která je zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Návštěvníci zde mohou

obdivovat unikátní propojení …...........................................................… a portugalské koloniální architektury.
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3

9 bodů

S pomocí atlasu porovnejte následující údaje. Správně rozhodněte pomocí matematických
znamének < ; = ; >. Za chybně uvedené znaménko se body odečítají.
1. Spotřeba ropy ve státě Afriky, kde je největší podíl obyvatel zaměstnán ve službách
těžba ropy v tomto státě.

2. Průměrný průtok řeky Kongo

maximální průtok řeky Ganga.

3. Hodnota intervalu míry urbanizace Saudské Arábie
Nového Zélandu.

hodnota intervalu míry urbanizace

4. Podíl objemu vyrobené elektrické energie elektrárnami využívající obnovitelné zdroje
v nejrozlehlejší zemi Jižní Ameriky

podíl objemu vyrobené elektrické energie

v tepelných elektrárnách v populačně největší zemi Asie.

5. Vzdušná vzdálenost mezi hlavními městy ostrovních států skupiny G8
řeky světa.

6. Průměrné teploty měřené v létě v hlavním městě Kazachstánu
měřené v létě v populačně největším městě Austrálie.

délka nejdelší
průměrné teploty

4

6 bodů

Na základě níže uvedené charakteristiky určete, o který stát se jedná.
Evropský stát, který není členem EU, nábožensky i národnostně je nejednotný, největší aglomeraci
země žije 1 – 2 mil. obyvatel a export země je založen primárně na průmyslovém zboží. Země
sousedí s pěti jinými státy.
Stát:

Pouze v pobřežní oblasti tohoto latinskoamerického státu je ukazatel hustoty zalidnění vyšší
než 1 obyv./km2, žijí zde vyznavači dvou světových náboženství, které byste ve větším zastoupení
v žádné zemi tohoto makroregionu nenašli. V roce 1777 patřilo toto území zemi, kde se hovoří
germánským jazykem a řadíme ji mezi zakládající členy EHS (později EU).
Stát:

Tato ostrovní země jižní polokoule leží na rozhraní litosférických desek a rozkládá
se ve dvou podnebných pásech. Zemědělskou dominantou je chov ovcí. Míra urbanizace
zde přesahuje 80 %.
Stát:
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

5

14 bodů

a. Do tabulky doplňte příslušné pojmy a údaje týkající se světových náboženství
(využijte nabídku, kromě proškrtnutých buněk, musí být každá další vyplněna).
Santiago de Compostela

15,1 %

Kába

–

křesťanství

islám

–

Ježíš

hinduismus

Náboženství

–

–

–

Buddha

Prorok

–

–

–

jihozápadní Asie

31,2 % –
0,2 %

24,1 % –

–

Lumbiní

Příklad svatého
místa

–

jihozápadní Asie

–

jižní Asie

jižní Asie

buddhismus

10 bodů

–

–

Mojžíš

Zeď nářků

Podíl světové
populace
(2015)1

Oblast vzniku

jihozápadní Asie
Muhammad
judaismus
–

Váránasí

1
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b. V mapě jsou vyznačeny oblasti dle převažujícího náboženského vyznání v Evropě.
Doplňte legendu mapy (pojmenujte jednotlivé náboženské skupiny).

2 body

500 km

A

500 km

A

B

B

C

C

D

D
c. Z nabídky vyberte a zakroužkujte dva státy, ve kterých je nejvyšší podíl ateistů.
Za chybně zakroužkované státy se body odečítají.
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–

Česko
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–

Turecko

–

Itálie

–
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Francie

2 body

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková
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6

6 bodů

a. Oblast vyznačenou na mapce označujeme jako „Modrý banán“. V následující nabídce
podtrhněte tvrzení, která pro tuto oblast neplatí. Za chybně podtržená tvrzení
se body odečítají.

4 body

Obr. 1: Modrý banán

Zdroj: en.wikipedia.org

•

souvislý urbanizovaný pás krajiny

•

vysoká hustota zalidnění

•
•
•
•
•
•
•

oblast s výrazně zápornými hodnotami migračního salda
oblast intenzivní těžby fosilních paliv

koncentrace technologicky náročných průmyslových odvětví
oblast s nadprůměrnými hodnotami úhrnné plodnosti
koncentrace služeb

koncentrace řídících funkcí (veřejný i soukromý sektor)
oblast tvorby inovací
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b. Opakem jádrových oblastí jsou oblasti periferní.
Vytvořte do tabulky odpovídající dvojice periferních oblastí Česka a jejich
charakteristik. Za chybně vytvořené dvojice se body odečítají.
1. oblast typická pro výskyt druhého bydlení

A. většina území kraje Vysočina

3. vnitřní periferie

C. Posázaví

2 body

2. pohraničí s vysokým výskytem zaniklých vsí B. Brdy
4. marginální oblast bývalého vojenského
újezdu
1

2

D. německé pohraničí Českého lesa
3

4

7

20 bodů

a. Vodní bilance jezer udává změny v objemu jezera za určitou časovou jednotku
6 bodů
v důsledku přítoku a odtoku vody. Je dána rozdílem mezi pozitivní složkou
a negativní složkou vodní bilance. Pozitivní složky vodní bilance jezer představují veškerý
přítok. Negativní složky vodní bilance představují veškeré odtokové ztráty.
Do tabulky doplňte složky (jevy, události…), které se podílejí na pozitivní a negativní
vodní bilanci. Do každého sloupce doplňte 3 příklady.
Pozitivní vodní bilance
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b. Na území Česka nalezneme několik jezer, která můžeme dělit podle geologických
10 bodů
a geomorfologických procesů, které se podílely na jejich vzniku. Do tabulky doplňte
pojmy z rámečku. V prvním sloupci je klasifikace jezera podle způsobu vzniku a ve třetím
sloupci příklad. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají.
Klasifikace:
Příklady:

Fluviální

–

Glaciální

Bozkovské podzemní jezero
Klasifikace

–

–

Hrazená

Labiště

–

–

Laka

Krasová
–

–

Organogenní

Mechové jezírko

Geneze jezera

–

Mladotické

Příklad

Vznikají erozní činností vodního toku
v říčních nivách a dolních úsecích řek.
Jezera mohou vzniknout sesuvem půdy
na vodní tok.

Jezera vznikají akumulací srážkové vody
v oblastech, kde jako horniny převládají
vápenec nebo dolomit.
Jezera vzniklá v důsledku činnosti vody
v pevném skupenství.

Jezera vzniklá činností rostlin a živočichů.
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c. Velká jezera ovlivňují životy lidí, kteří žijí v jejich okolí. Také se podílejí na tvorbě
místních specifických podnebných podmínek. Napište, jakým způsobem ovlivňují jezera
teplotou ve svém okolí?

d. Rozhodněte, zda souhlasíte (ANO) nebo nesouhlasíte (NE) s následujícím
tvrzením:

2 body

2 body

Velká jezera ovlivňují podnebí ve všech oblastech světa stejně.
ANO × NE

-9-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Jan Bartoš, Jan Pulec,
Jakub Jelen

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

Soutežící:
ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie D

ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby

Sucho je často používaný pojem, který nemá jasnou definici. Obecně lze říci, že sucho znamená
nedostatek vody v atmosféře, pedosféře či v rostlinách. Jedná se o zápornou odchylku vodní bilance
od klimatického normálu v určité oblasti během časového intervalu. Na suchu se podílí velké
množství faktorů např. srážky, teplota a proudění vzduchu, intenzita slunečního záření, půdní druh,
reliéf, krajinné prvky atd. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na množství podzemní vody
a její využívání. Podle časového horizontu lze sucho členit do několika kategorií: sucho meteorologické,
hydrologické, zemědělské, socioekonomické.
Meteorologické sucho lze zjistit pomocí meteorologických veličin a předchází dalším druhům sucha.
Pokud mají rostliny po dobu 6–9 měsíců nedostatek vody pro růst, tak hovoříme o zemědělském suchu.
Hydrologické sucho se projevuje nedostatkem vody ve vodních nádržích, tocích nebo ve zvodnělých
vrstvách. Socioekonomické sucho je takové, které začíná negativně ovlivňovat společnost (mimo
již zmíněné zemědělství). Může mít negativní dopad např. na výrobu elektrické energie, průmyslovou
výrobu nebo na cestovní ruch či kvalitu a množství pitné vody.
Řada studií ukazuje na fakt, že riziko sucha ve střední Evropě stoupá, a že na území Česka dochází
k postupnému snižování disponibilní vody v půdě. Tento jev se děje v jarních měsících. Jednou z nejvíce
ohrožených oblastí suchem je jižní Morava a další zemědělsky využívané oblasti.
Sucho tak bude nepochybně jedním ze základních problémů, které s sebou na naše území přinese
antropogenně podmíněná změna klimatu.
Zdroj: upraveno podle Brázdil, R., Trnka, M. a kol. (2015): Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost.
Centrum výzkumu globální změna Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 400 s. dostupné na www.intersucho.cz
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8

8 bodů

S využitím výše uvedeného textu správně odpovězte na následující otázky. Za špatné odpovědi
se body odečítají.

1. Meteorologické sucho můžeme dobře hodnotit, a proto má z výše uvedených druhů sucha
nejvíce negativní vliv na socioekomickou sféru. 					

2. Jednotlivé druhy sucha tvoří dohromady komplexní a provázaný celek. 		

ANO × NE
ANO × NE

3. Hydrologické sucho může ovlivnit výrobu elektrické energie v jaderných a vodních elektrárnách.
												

ANO × NE

5. Pouze socioekonomické sucho ovlivňuje podpovrchové vody. 			

ANO × NE

4. Sucho má krátkodobý charakter. 							
6. Sucho zvyšuje riziko větrné eroze půd. 						

7. Oblasti s nízkou intenzitou slunečního záření nemohou trpět suchem. 		
8. Na suchu se nepodílí antropogenní činnost. 						

ANO × NE
ANO × NE
ANO × NE
ANO × NE

9

12 bodů

a. Do textu doplňte údaje z nabídky týkající se oblastí postižených dlouhodobým
suchem.
1,25

–

2,5

–

23

–

41

–

5 bodů

400

Oblasti dlouhodobě postižené suchem (tzv. dry areas) pokrývají ....................... % povrchu Země.

Na tomto území žije téměř třetina světové populace (cca ....................... mld. lidí), chová se zde polovina
veškerého dobytka a pěstuje 44 % veškeré úrody určené k výrobě potravin. V těchto oblastech

žije většina z nejchudších obyvatel světa. Jedná se zhruba ........................ mil. lidí žijících pod prahem
chudoby, kteří mají příjem cca ......................... $/den. Díky pokračujícímu vysušování a desertifikaci
mizí ......................... ha půdy za minutu, tzn. asi 20 mil. tun potenciální zemědělské produkce ročně.
Každá země se s nepříznivými klimatickými podmínkami a hrozícím suchem dokáže vypořádat
jiným způsobem (stavba přehrad či zavlažovacích systémů atd.). Důležité je také, jak s vodou
nakládají jednotliví obyvatelé.
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b. Do tabulky z nabídky doplňte země odpovídající daným statistickým
charakteristikám.
Čad
země

–

Česko

–

Peru

–

Saúdská Arábie

–

5 bodů

USA

průměrný roční úhrn
srážek (mm)

kapacita přehrad
(km3)

průměrná roční
spotřeba vody
na obyvatele (m3)

715

735,9

1543

677

3,2

157

1738

114
322

5,8

477

0,8

963

–

29

Zdroj: www.fao.org

c. Typickým příkladem, jak získávat sladkou nezávadnou vodu jsou dva procesy
popsané níže. Dle nápovědy napište, o jaké procesy se jedná.

2 body

a) Zbavování vody sloučeniny sodíku a chlóru, jež je energeticky velmi náročné a nešetrné

k životnímu prostředí. Typickým příkladem země, jež tuto proceduru využívá, je např. Kuvajt.

b) Proces opětovného využití odpadní či závadné vody. Typickým příkladem země,
jež tuto proceduru využívá, je např. Izrael.
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10

6 bodů

a. Správně přiřaďte okresy z nabídky ke sloupcovým grafům, které znázorňují
potenciální ohrožení orné půdy větrnou erozí.
Beroun

–

Břeclav

–

Kolín

–

4 body

Prachatice

Potenciální ohrožení půdy větrnou erozí ve vybraných okresech

A
B
C

D

0%

10%

Legenda:

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zdroj: statistiky.vumop.cz

kategorie
1
2
3
4
5
6

A

okres:

C

okres:

B

okres:

D

okres:
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bez ohrožení

půdy náchylné

půdy mírně ohrožené
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půdy silně ohrožené

půdy nejohroženější
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b. Sucho, a s ním spojená větrá eroze, není jediným ohrožením pro půdu. Velkou
2 body
roli hraje také vodní eroze. Účinky vodní eroze mohou být zintenzivněny suchem.
Zakroužkujte dvě správná doplnění věty z nabídky. Za chybné odpovědi se body odečítají.
Sucho zvyšuje intenzitu vodní eroze, protože …
i.

… v suchém období rostou převážně rostliny, které zvyšují erozi půdy.

iii.

… v suchém období vegetace zpomaluje povrchový odtok.

ii.

iv.

… půda není schopna vsaku, takže většina dešťových srážek odteče po povrchu.
… snižuje hladinu podzemních vod.

11

4 body

Doplňte do textu pojmy z nabídky. Všechny pojmy nebudou použity. Pojmy správně skloňuj.
červen

–

eutrofizace

transport

–

usazování

meze

–

nelze

–

–

restituce
–

jetel
–

údolí

–

kukuřice

–

únor

scelování

–

–

–

lze

spádnice

vrstevnice

Vodní eroze je přirozený proces, při kterém dochází k rozrušování půdního povrchu v důsledku

působení tekoucí vody, …....................................................... půdních částic na jiné místo a jejich následné

............................................… . Erozi lze rozdělit na normální (geologickou) a zrychlenou (antropogenní).

Geologická eroze je přirozená a probíhá v souladu s půdotvornými procesy. Vodní erozi ..........................
zcela eliminovat. Hlavní příčiny vodní eroze v Česku můžeme hledat v minulosti, kdy docházelo

ke …..................................................... pozemků. Dále byly rušeny krajinné prvky, které působí protierozně
např. rozptýlená zeleň nebo …....................................... . Erozi napomáhá řada nevhodných osevních

postupů např. orba po ….......................................... nebo pěstování erozně nebezpečných plodin jako je

......................................................... . Nejkritičtější částí roku, kdy je půda nejvíce ohrožena vodní erozí, je

Zdroj: upraveno podle eagri.cz

období .......................................... až srpen.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začnete pracovat): Uvědomte si, že v atlase se nachází množství
map různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce
s atlasem je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách
(tzn. na mapách co největšího měřítka). Dále nezapomeňte, že v atlase nenajdete jen mapy,
ale také spoustu doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

8 bodů

Vyznačte, zda jsou níže uvedená tvrzení pravdivá (PRAVDA) nebo nepravdivá (NEPRAVDA).
Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak označte (podtrhněte) jejich nepravdivou část
a tu následně opravte.
Makroregion Subsaharské Afriky je typický nízkou horizontální členitostí povrchu, absencí
pásmových pohoří, rozsáhlými náhorními plošinami (Azande, Bié či Lunda – Katanga), výrazným
tektonickým rozhraním na východě makroregionu a suchými oblastmi pouští a polopouští na jihu
a jihozápadě makroregionu. 			
										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:
Prakticky celý makroregion Jižní Asie byl ještě na počátku 20. století pod britskou nadvládou.
Pro dvě největší země této oblasti (Indii a Pákistán) byl pro osamostatnění klíčový až rok 1957,
kdy obě země vyhlásily nezávislost.
										
PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava: ... Indie a Pákistán vyhlásili nezávislost v roce 1947 ...

V nejrozlehlejší zemi makroregionu Sever Eurasie tvoří podíl zemědělství na HDP maximálně 5 %
a zároveň největší podíl na celkové spotřebě kalorií tvoří obilniny.
										PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava:

Jako nejhustěji zalidněnou oblast Blízkého východu můžeme označit tamní příbřežní oblast
Středozemního moře v čele s významnými aglomeracemi jako Aleppo (Halab), Damašek, Tel Aviv
nebo Ammán s počtem obyvatel nad 10 mil. V oblastech, kde se zmiňovaná města nacházejí,
se hustota zalidnění pohybuje nad hodnotou 100 obyv./km2.
										
PRAVDA × NEPRAVDA
Oprava: ... všechny možnosti intervalů do 10 mil. obyvatel ...
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Makroregion Východní Asie zaujímá celý poloostrov Přední Indie (indický subkontinent),
včetně přilehlých ostrovů a výrazné horské bariéry Himaláje na severu.
										
PRAVDA × NEPRAVDA

Oprava: ... Makroregion jižní Asie nebo Makroregion Východní Asie zaujímá území států
Čína, Mongolsko, Jižní Korea, Severní Korea, Japonsko, Taiwan (záleží na opravované –
podtržené části) ...

Hodnocení: Za správně určenou pravdivost/nepravdivost tvrzení 1 bod. Za správnou opravu
nepravdivého tvrzení 1 bod. Opravené tvrzení musí odpovídat podtržené části, samotné podtržení se
neboduje.
Řešení: Viz text.

2

7 bodů

S použitím atlasu doplňte následující text. Slova napsaná kurzívou slouží jako nápověda.
Největším latinskoamerickým zálivem v oblasti mezi 30° a 40° j. š. je … La Plata nebo Rio
de La Plata …, do kterého ústí dva významné veletoky … Paraná a Uruguay (pořadí řek

nerozhoduje) … . Oblast byla objevena Evropany v roce … 1526 … . Pobřeží zálivu je specifické
tím, že zde můžeme identifikovat … tři … (počet) vegetační pásma a průměrné roční srážky

se zde pohybují v intervalu … 500 – 1000 … (mm). Při pobřeží zálivu se rozprostírají dvě světové
aglomerace, … Buenos Aires a Montevideo (pořadí měst nerozhoduje) …, vzdálené od sebe

… 200 km (tolerance 10km) … vzdušnou čarou. Obyvatelé těchto dvou aglomerací hovoří jazykem,
jenž patří do … románské … jazykové skupiny a nábožensky se řadí mezi … katolickou … větev

křesťanství, což je dáno koloniální minulostí této oblasti. Menší z těchto dvou aglomerací je světově

významným … námořním … (druh) dopravním uzlem. V blízkosti tohoto velkoměsta se též nachází

významná turistická lokalita … Colonia del Sacramento …, která je zapsána na seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO. Návštěvníci zde mohou obdivovat unikátní propojení … španělské …
a portugalské koloniální architektury.

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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3

9 bodů

S pomocí atlasu porovnejte následující údaje. Správně rozhodněte pomocí matematických
znamének < ; = ; >. Za chybně uvedené znaménko se body odečítají.
1. Spotřeba ropy ve státě Afriky, kde je největší podíl obyvatel zaměstnán ve službách
těžba ropy v tomto státě.

2. Průměrný průtok řeky Kongo

<

>

maximální průtok řeky Ganga.

3. Hodnota intervalu míry urbanizace Saudské Arábie

=

Nového Zélandu.

hodnota intervalu míry urbanizace

4. Podíl objemu vyrobené elektrické energie elektrárnami využívající obnovitelné zdroje
v nejrozlehlejší zemi Jižní Ameriky

>

podíl objemu vyrobené elektrické energie

v tepelných elektrárnách v populačně největší zemi Asie.

5. Vzdušná vzdálenost mezi hlavními městy ostrovních států skupiny G8
řeky světa.

6. Průměrné teploty měřené v létě v hlavním městě Kazachstánu

<

měřené v létě v populačně největším městě Austrálie.

>

délka nejdelší

průměrné teploty

Hodnocení: Za každé správně doplněné matematické znaménko 1,5 bodu. Za chybně doplněné
matematické znaménko odečíst 1,5 bodu. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.
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4

6 bodů

Na základě níže uvedené charakteristiky určete, o který stát se jedná.
Evropský stát, který není členem EU, nábožensky i národnostně je nejednotný, největší aglomeraci
země žije 1 – 2 mil. obyvatel a export země je založen primárně na průmyslovém zboží. Země
sousedí s pěti jinými státy.
Stát: ... Švýcarsko ...

Pouze v pobřežní oblasti tohoto latinskoamerického státu je ukazatel hustoty zalidnění vyšší
než 1 obyv./km2, žijí zde vyznavači dvou světových náboženství, které byste ve větším zastoupení
v žádné zemi tohoto makroregionu nenašli. V roce 1777 patřilo toto území zemi, kde se hovoří
germánským jazykem a řadíme ji mezi zakládající členy EHS (později EU).
Stát: ... Surinam ...

Tato ostrovní země jižní polokoule leží na rozhraní litosférických desek a rozkládá
se ve dvou podnebných pásech. Zemědělskou dominantou je chov ovcí. Míra urbanizace
zde přesahuje 80 %.
Stát: ... Nový Zéland ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný stát 2 body.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

5

14 bodů

a. Do tabulky doplňte příslušné pojmy a údaje týkající se světových náboženství
(využijte nabídku, kromě proškrtnutých buněk, musí být každá další vyplněna).
Santiago de Compostela

–

15,1 %

Kába

–

křesťanství

islám

–

Ježíš

hinduismus

–

–

Buddha
–

–

–

jihozápadní Asie

31,2 % –
0,2 %

24,1 % –

–

Lumbiní

jižní Asie

buddhismus

Náboženství

Prorok

Příklad svatého
místa

křesťanství

Ježíš

Santiago
de Compostela

islám

Muhammad

judaismus

–

10 bodů

–

jihozápadní Asie

–

jižní Asie

–

Mojžíš

Zeď nářků

Podíl světové
populace
(2015)1

Oblast vzniku
jihozápadní Asie

31,2 %

Kába

jihozápadní Asie

24,1 %

Mojžíš

Zeď nářků

jihozápadní Asie

0,2 %

hinduismus

–

Váránasí

jižní Asie

15,1 %

buddhismus

Buddha

Lumbiní

jižní Asie

6,9 %

1

Zdroj: pewresearch.org

Hodnocení: Za každý kompletně správně doplněný řádek 2 body. Za tři doplněné buňky v řádku 1 bod.
Za dva správně doplněné pojmy v řádku 0,5 bodu, za jeden pojem v řádku 0 bodů.
Řešení: Viz tabulka.
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b. V mapě jsou vyznačeny oblasti dle převažujícího náboženského vyznání v Evropě.
Doplňte legendu mapy (pojmenujte jednotlivé náboženské skupiny).

2 body

500 km

A

A

B

B

C

C

D

D

Hodnocení: Za každou správně určenou oblast 0,5 bodu.
Řešení:
• oblast A – katolíci
• oblast B – protestanté nebo evangelíci
• oblast C – pravoslaví
• oblast D – muslimové
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c. Z nabídky vyberte a zakroužkujte dva státy, ve kterých je nejvyšší podíl ateistů.
Za chybně zakroužkované státy se body odečítají.
Rakousko

–

Česko

–

Turecko

–

Itálie

–

2 body

Francie

Hodnocení: Za každou správně zakroužkovanou zemi 1 bod. Za každou chybně zakroužkovanou zemi
odečíst 1 bod. Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Česko a Francie.

6

6 bodů

a. Oblast vyznačenou na mapce označujeme jako „Modrý banán“. V následující nabídce
podtrhněte tvrzení, která pro tuto oblast neplatí. Za chybně podtržená tvrzení
se body odečítají.
•

souvislý urbanizovaný pás
krajiny

•

oblast s výrazně zápornými

4 body

Obr. 1: Modrý banán

hodnotami migračního salda
•

vysoká hustota zalidnění

•

koncentrace technologicky

•

•

oblast intenzivní těžby
fosilních paliv

náročných průmyslových odvětví
oblast s nadprůměrnými

hodnotami úhrnné plodnosti
•

koncentrace služeb

•

oblast tvorby inovací

•

koncentrace řídících funkcí

(veřejný i soukromý sektor)

Zdroj: en.wikipedia.org

Hodnocení: Za každé správně podtržené tvrzení 1 bod. Za každé chybně podtržené tvrzení odečíst
0,5 bodu. Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz text.
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b. Opakem jádrových oblastí jsou oblasti periferní.
Vytvořte do tabulky odpovídající dvojice periferních oblastí Česka a jejich
charakteristik. Za chybně vytvořené dvojice se body odečítají.
1.
2.
3.
4.

oblast typická pro výskyt druhého bydlení
pohraničí s vysokým výskytem zaniklých vsí
vnitřní periferie
marginální oblast bývalého vojenského
újezdu
1

C

2

A.
B.
C.
D.

D

2 body

většina území kraje Vysočina
Brdy
Posázaví
německé pohraničí Českého lesa
3

A

4

B

Hodnocení: Za každou správnou dvojici 0,5 bodu. Za nesprávné spojené pojmy odečíst 0,5 bodu.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz tabulka.

7

20 bodů

a. Vodní bilance jezer udává změny v objemu jezera za určitou časovou jednotku
6 bodů
v důsledku přítoku a odtoku vody. Je dána rozdílem mezi pozitivní složkou
a negativní složkou vodní bilance. Pozitivní složky vodní bilance jezer představují veškerý
přítok. Negativní složky vodní bilance představují veškeré odtokové ztráty.
Do tabulky doplňte složky (jevy, události…), které se podílejí na pozitivní a negativní
vodní bilanci. Do každého sloupce doplňte 3 příklady.
Pozitivní vodní bilance

Negativní vodní bilance

Povrchový přítok do jezera

Povrchový odtok

Přítok podzemních vod

Podpovrchový odtok

Srážky spadlé na hladinu jezera

Výpar z vodní hladiny

Kondenzace vodních par ze vzduchu na hladině

Antropogenní odběr

Antropogenní vliv (např. vypouštění odpadních
vod)

Transpirace (dýchání) vodních rostlin
v břehovém pásu

Hodnocení: Za každý správně uvedený příklad 1 bod. Pokud soutěžící napíše další příklad(y), který(é)
není (nejsou) uveden(y) v řešení, a opravující uzná tento příklad jako relevantní, je uznání bodů také
možné. Maximální počet bodů z úkolu je 6 bodů.
Řešení: Viz tabulka.
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b. Na území Česka nalezneme několik jezer, která můžeme dělit podle geologických
10 bodů
a geomorfologických procesů, které se podílely na jejich vzniku. Do tabulky doplňte
pojmy z rámečku. V prvním sloupci je klasifikace jezera podle způsobu vzniku a ve třetím
sloupci příklad. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají.
Klasifikace:
Příklady:

Fluviální

–

Glaciální

Bozkovské podzemní jezero
Klasifikace

Fluviální (říční)
Hrazená
Krasová (termokrasová)
Ledovcová (glaciální)
Organogenní
(rašelinné 0,5 bodu)

–

–

Hrazená

Labiště

–

–

Laka

Krasová
–

–

Organogenní

Mechové jezírko

Geneze jezera
Vznikají erozní činností vodního toku
v říčních nivách a dolních úsecích řek.
Jezera mohou vzniknout sesuvem půdy
na vodní tok.
Jezera vznikají akumulací srážkové vody
v oblastech, kde jako horniny převládají
vápenec nebo dolomit.
Jezera vzniklá v důsledku činnosti vody
v pevném skupenství.

Jezera vzniklá činností rostlin a živočichů.

–

Mladotické

Příklad
Labiště

Mladotické
Bozkovské podzemní
jezero
Laka
Mechové jezírko

Hodnocení: Není–li uvedeno jinak, za každou správně doplněnou buňku tabulka 1 bod. Za nesprávně
doplněný příklad jezera nebo klasifice z nabídky odečíst 1 bod. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz tabulka.
c. Velká jezera ovlivňují životy lidí, kteří žijí v jejich okolí. Také se podílejí na tvorbě
místních specifických podnebných podmínek. Napište, jakým způsobem ovlivňují
jezera teplotou ve svém okolí?

2 body

Hodnocení: Za správné zdůvodnění 2 body.
Řešení: V zimních měsících zvyšují průměrnou teplotu vzduchu, v létě naopak snižují průměrnou
teplotu vzduchu.

d. Rozhodněte, zda souhlasíte (ANO) nebo nesouhlasíte (NE) s následujícím
tvrzením:
Velká jezera ovlivňují podnebí ve všech oblastech světa stejně.

2 body

ANO × NE

Hodnocení: Za správnou volbu možnosti 2 body.
Řešení: Viz text.

-9-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Jan Bartoš, Jan Pulec,
Jakub Jelen

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
REŠENÍ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
OKRESNÍ KOLO
kategorie D

ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů

Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby

Sucho je často používaný pojem, který nemá jasnou definici. Obecně lze říci, že sucho znamená
nedostatek vody v atmosféře, pedosféře či v rostlinách. Jedná se o zápornou odchylku vodní bilance
od klimatického normálu v určité oblasti během časového intervalu. Na suchu se podílí velké
množství faktorů např. srážky, teplota a proudění vzduchu, intenzita slunečního záření, půdní druh,
reliéf, krajinné prvky atd. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na množství podzemní vody
a její využívání. Podle časového horizontu lze sucho členit do několika kategorií: sucho meteorologické,
hydrologické, zemědělské, socioekonomické.
Meteorologické sucho lze zjistit pomocí meteorologických veličin a předchází dalším druhům sucha.
Pokud mají rostliny po dobu 6–9 měsíců nedostatek vody pro růst, tak hovoříme o zemědělském suchu.
Hydrologické sucho se projevuje nedostatkem vody ve vodních nádržích, tocích nebo ve zvodnělých
vrstvách. Socioekonomické sucho je takové, které začíná negativně ovlivňovat společnost (mimo
již zmíněné zemědělství). Může mít negativní dopad např. na výrobu elektrické energie, průmyslovou
výrobu nebo na cestovní ruch či kvalitu a množství pitné vody.
Řada studií ukazuje na fakt, že riziko sucha ve střední Evropě stoupá, a že na území Česka dochází
k postupnému snižování disponibilní vody v půdě. Tento jev se děje v jarních měsících. Jednou z nejvíce
ohrožených oblastí suchem je jižní Morava a další zemědělsky využívané oblasti.
Sucho tak bude nepochybně jedním ze základních problémů, které s sebou na naše území přinese
antropogenně podmíněná změna klimatu.
Zdroj: upraveno podle Brázdil, R., Trnka, M. a kol. (2015): Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost.
Centrum výzkumu globální změna Akademie věd České republiky, v.v.i., Brno, 400 s. dostupné na www.intersucho.cz
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8

8 bodů

S využitím výše uvedeného textu správně odpovězte na následující otázky. Za špatné odpovědi
se body odečítají.

1. Meteorologické sucho můžeme dobře hodnotit, a proto má z výše uvedených druhů sucha
nejvíce negativní vliv na socioekomickou sféru. 					

2. Jednotlivé druhy sucha tvoří dohromady komplexní a provázaný celek. 		

ANO × NE

ANO × NE

3. Hydrologické sucho může ovlivnit výrobu elektrické energie v jaderných a vodních elektrárnách.
												ANO × NE

4. Sucho má krátkodobý charakter. 							

5. Pouze socioekonomické sucho ovlivňuje podpovrchové vody. 			
6. Sucho zvyšuje riziko větrné eroze půd. 						

7. Oblasti s nízkou intenzitou slunečního záření nemohou trpět suchem. 		
8. Na suchu se nepodílí antropogenní činnost. 						

ANO × NE
ANO × NE

ANO × NE
ANO × NE
ANO × NE

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod, za chybnou odpověď odečíst 1 bod. Minimální počet
bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

9

12 bodů

a. Do textu doplňte údaje z nabídky týkající se oblastí postižených dlouhodobým
suchem.
1,25

–

2,5

–

23

–

41

–

5 bodů

400

Oblasti dlouhodobě postižené suchem (tzv. dry areas) pokrývají ... 41 ... % povrchu Země.

Na tomto území žije téměř třetina světové populace (cca ... 2,5 ... mld. lidí), chová se zde polovina
veškerého dobytka a pěstuje 44 % veškeré úrody určené k výrobě potravin. V těchto oblastech
žije většina z nejchudších obyvatel světa. Jedná se zhruba ... 400 ... mil. lidí žijících pod prahem

chudoby, kteří mají příjem cca ... 1,25 ... $/den. Díky pokračujícímu vysušování a desertifikaci mizí

... 23 ... ha půdy za minutu, tzn. asi 20 mil. tun potenciální zemědělské produkce ročně. Každá země

se s nepříznivými klimatickými podmínkami a hrozícím suchem dokáže vypořádat jiným způsobem
(stavba přehrad či zavlažovacích systémů atd.). Důležité je také, jak s vodou nakládají jednotliví
obyvatelé.

Zdroj: drylandsystems.cgiar.org

Hodnocení: Za každý správně doplněný údaj 1 bod.
Řešení: Viz text.
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b. Do tabulky z nabídky doplňte země odpovídající daným statistickým
charakteristikám.
Čad
země
USA
Peru
Česko
Saúdská Arábie
Čad

–

Česko

–

Peru

–

Saúdská Arábie

–

5 bodů

USA

průměrný roční úhrn
srážek (mm)

kapacita přehrad
(km3)

průměrná roční
spotřeba vody
na obyvatele (m3)

715

735,9

1543

677

3,2

157

1738

5,8

114

477

0,8

322

963

–

29

Zdroj: www.fao.org

Hodnocení: Za každý správně doplněný stát 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

c. Typickým příkladem, jak získávat sladkou nezávadnou vodu jsou dva procesy
popsané níže. Dle nápovědy napište, o jaké procesy se jedná.

2 body

a) Zbavování vody sloučeniny sodíku a chlóru, jež je energeticky velmi náročné a nešetrné

k životnímu prostředí. Typickým příkladem země, jež tuto proceduru využívá, je např. Kuvajt.

		

… Odsolování …

		

b) Proces opětovného využití odpadní či závadné vody. Typickým příkladem země,
jež tuto proceduru využívá, je např. Izrael.

		

… Recyklace …

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.
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10

6 bodů

a. Správně přiřaďte okresy z nabídky ke sloupcovým grafům, které znázorňují
potenciální ohrožení orné půdy větrnou erozí.
Beroun

–

Břeclav

–

Kolín

–

4 body

Prachatice

Potenciální ohrožení půdy větrnou erozí ve vybraných okresech

Beroun
Prachatice
Kolín
Břeclav
0%

Legenda:

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Zdroj: statistiky.vumop.cz

kategorie
1
2
3
4
5
6

stupeň ohrožení
bez ohrožení

půdy náchylné

půdy mírně ohrožené
půdy ohrožené

půdy silně ohrožené

půdy nejohroženější

Hodnocení: Za každé správně napsané město 1 bod.
Řešení: Viz graf.
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b. Sucho, a s ním spojená větrá eroze, není jediným ohrožením pro půdu. Velkou
2 body
roli hraje také vodní eroze. Účinky vodní eroze mohou být zintenzivněny suchem.
Zakroužkujte dvě správná doplnění věty z nabídky. Za chybné odpovědi se body odečítají.
Sucho zvyšuje intenzitu vodní eroze, protože …
i.
… v suchém období rostou převážně rostliny, které zvyšují erozi půdy.
ii.

… půda není schopna vsaku, takže většina dešťových srážek odteče po povrchu.

iii.

… v suchém období vegetace zpomaluje povrchový odtok.

iv.

… snižuje hladinu podzemních vod.

Hodnocení: Za každou správně označenou odpověď 1 bod, za každou špatně označenou odpověď
odečíst 1 bod. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

11

4 body

Doplňte do textu pojmy z nabídky. Všechny pojmy nebudou použity. Pojmy správně skloňuj.
červen

–

eutrofizace

transport

–

usazování

meze

–

nelze

–

–

restituce
–

jetel
–

údolí

–

kukuřice

–

únor

scelování

–

–

–

lze

spádnice

vrstevnice

Vodní eroze je přirozený proces, při kterém dochází k rozrušování půdního povrchu v důsledku
působení tekoucí vody, … transportu … půdních částic na jiné místo a jejich následné

… usazování … . Erozi lze rozdělit na normální (geologickou) a zrychlenou (antropogenní).

Geologická eroze je přirozená a probíhá v souladu s půdotvornými procesy. Vodní erozi … nelze …
zcela eliminovat. Hlavní příčiny vodní eroze v Česku můžeme hledat v minulosti, kdy docházelo
ke … scelování … pozemků. Dále byly rušeny krajinné prvky, které působí protierozně

např. rozptýlená zeleň nebo … meze … . Erozi napomáhá řada nevhodných osevních postupů

např. orba po … spádnici … nebo pěstování erozně nebezpečných plodin jako je … kukuřice … .

Nejkritičtější částí roku, kdy je půda nejvíce ohrožena vodní erozí, je období … červen … až srpen.

Zdroj: upraveno podle eagri.cz

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

9 bodů

a. Rozřaď následující pojmy do tabulky níže a vytvoř trojice stát – vrchol – pohoří.
V každém řádku se musí nacházet pojmy týkající se daného státu
(umístění trojic do řádků je libovolné).
Abruzy

Itálie

–

–

Maďarsko
Rila

Stát

–

Bulharsko
Karpaty

–

Mátra

–

–

Sierra Nevada

Španělsko

–

Corno Grande

–

Kebnekaise
–

Mulhacén

–

–

–

6 bodů

Hoverla

Kékes

Musala

Skandinávské pohoří

Švédsko

–

Vrchol

Ukrajina

Pohoří

1
2
3
4
5
6
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b. Seřaď vrcholy z rámečku v otázce 1a. podle nadmořské výšky od nejnižšího (1.)
po nejvyšší (6.).

3 body

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2

6 bodů

Šéfredaktor časopisu tě požádal, abys provedl korekturu článku o cestovateli Honzovi
Novotném. Zkontroluj článek a vyber vždy jednu správnou správnou variantu.
Cestovatel Honza Novotný se rozhodl, že zažije začátek letošního roku hned dvakrát. Jak je to možné?
Přečti si, co prozradil našemu časopisu:
První oslavu jsem si naplánoval v japonském / korejském / čínském Hongkongu. Zdejší oslavy
jsou opravdu velkolepé, začátek nového roku tu kromě místních oslavují turisté z celého světa.

Slavnostním ohňostrojem byly zároveň zakončeny oslavy 20 let od konce britské / americké /
portugalské nadvlády. Hned po ohňostroji jsem musel na letiště. V 1:30 mi totiž odlétalo

letadlo na ostrov Guam, který je pod správou Velké Británie / USA / Číny. Tam jsem přistál
v 8:00 místního času po letu, který trval 4:30 / 5:30 / 6:30. Prohlédl jsem si zdejší letiště

a v 10:00 místního času jsem nastoupil na další let, který trval 7 hodin, během kterých jsem

si zdříml, abych byl svěží na následující oslavu. Přistáli jsme v 13:00 / 17:00 / 21:00 místního

času v Honolulu na ostrově Kauai / Oahu / Maui. A jaké bylo datum? 31. prosince! Druhou oslavu
jsem si užil na pláži Havaje.
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3

15 bodů

S pomocí přiložené mapy na straně 3 a atlasu vyřeš následující úlohy.
a. Napiš vždy jeden současný stát, na jehož území se kdysi rozkládaly následující
civilizace:

3 body

1. Oblast Mayů:
		
2. Oblast Chibcha:
		
3. Sumer:
		
b. Rozhodni a zakroužkuj, zda jsou následující tvrzení pravdivá (ANO)
či nikoliv (NE).

4 body

Říše prvního císaře se rozkládala na pobřeží Japonského moře.			

ANO × NE

Říše Chimů se rozkládala v Andách, na území dnešní Bolívie.				

ANO × NE

V povodí řeky Huang-He se chovají koně.							
Alespoň jedno město starověkého Egypta existuje i dnes s původním názvem.
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c. Doplň následující text:

8 bodů

V oblasti plošiny Málva se před naším letopočtem rozkládala ............................................................................. .

Tato říše zabírala téměř celý poloostrov ......................................................................... . Jejím nejvýznamnějším
představitelem byl vládce Ašóka, který se zasloužil se o rozšíření buddhismu napříč zemí. V dnešní
době zde však převládá jiné náboženství, a to ........................................................ . Celá oblast poloostrova
byla ještě v roce 1914 pod nadvládou ........................................................................ a až v roce 1947 vznikly

dva nové samostatné státy ........................................... a ........................................... . Na území jednoho z těchto
států se v povodí řeky ..................................................., která se vlévá do ...................................................... moře,
rozkládala v období 2500–1800 před naším letopočtem harappská kultura.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

4

5 bodů

U následujících tvrzení rozhodni a zakroužkuj, zda jsou pravdivá (ANO), či nikoliv (NE). Pokud
jsou tvrzení nepravdivá, tak chybnou část označ (podtrhni) a následně oprav.
1. Zeměpisná šířka je úhel, který svírá rovina nultého poledníku s přímkou, procházející středem
Země a příslušným bodem na zemském povrchu.

												
Oprava:

2. Mapa světa ve školním atlasu je mapou velkého měřítka.

												
Oprava:

3. Zemské rovnoběžky jsou různě dlouhé.

												
Oprava:

4. Azimutální zobrazení zobrazuje referenční plochu (Zemi) na plášť válce.

												
Oprava:
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5

4 body

K jednotlivým tvarům reliéfu (A–D), vždy přiřaď vhodného vnějšího přírodního činitele (1.– 4.),
jehož činností daný tvar reliéfu vzniká a vytvoř tak správné dvojice pojmů (např. 5E).
A

A. obří hrnce

1. mrazové zvětrávání

C. údolí tvaru U

3. působení tekoucí vody

B. kamenná moře

B

2. erozní působení větru

D. barchany

C

4. činnost ledovců

D

6

10 bodů

a. Obrázky označené písmeny A–D zobrazují profily různých vrcholů. Obrázky
8 bodů
označené čísly 1–5 zobrazují jejich reprezentace pomocí vrstevnic. Vytvoř
správné dvojice vrcholů a vrstevnic. Nezapomeň, profil je na náčrtu vrstevnic vyznačen vždy
čárkovaně.
Pozor! Zeměpisný šotek opět pracoval a přimíchal do výběru jeden náčrt vrstevnic navíc,
než je nabízených profilů. Takže Ti jeden náčrt vrstevnic zbyde.
A			

1			

A

B				

2			

B

C			

3		

D

4

C

5

D

b. Jeden náčrt s vrstevnicemi z předchozího cvičení Ti zbyl. Pokus se k němu nakreslit
odpovídající profil.
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7

11 bodů

a. Obrázky 1 a 2 schematicky znázorňují princip monzunového proudění. Avšak autoři
učebnice zapomněli k obrázkům doplnit jejich popisky.

4 body

Do volných koleček vyznač správně tlak vzduchu (V – vysoký tlak vzduchu, N – nízký
tlak vzduchu) a uveď nad šipky, znázorňující směr proudění větru, správný název
monzunového proudění (letní monzunové proudění – zimní monzunové proudění).
Obrázek 1					

Obrázek 2

b. Zakroužkuj vždy správnou možnost z dvojice pojmů uvedených kurzívou tak,
aby celá věta byla pravdivá. Ke správnému splnění úkolu Ti mohou pomoci Tebou
vyplněné obrázky (Obrázek 1 a 2) z předchozího cvičení (7a).
větší

1. Teplý vzduch má

nízkého

Vzniká oblast

menší

–

–

vysokého

2. Vzduch proudí vždy z oblasti s
s

vysokým

nízkým

–

vysokým

oceánu

4. Zimní monzuny vanou z

oceánu

vydatné srážky

vydatné srážky

–

–

pevniny

na

oceán

–

pevninu

a přinášejí

–

pevniny

na

oceán

–

pevninu

a přinášejí

–

extrémní sucho.

Cyklóna,

vysokého

–

nízkého

vysokého

–

tlakem vzduchu do oblasti

tlaku vzduchu.

nízkého

tlaku vzduchu.

neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu,

přičemž tlak vzduchu v jejím okolí je vyšší než tlak uvnitř oblasti.

-7-

stoupá vzhůru.

nízkým

extrémní sucho.

6. Polární oblasti jsou stálými oblastmi

–

–

–

5. Kolem rovníku je stálá oblast
7. Anticyklóna

tlaku vzduchu.

tlakem vzduchu.

3. Letní monzuny vanou z

klesá dolů

hmotnost a

7 bodů
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8

10 bodů

d

c
1
2
a

g
e
3

7

h

m

4

b
5

k
i
8
f

j

l

9

6
0

a. V mapě Česka jsou na straně 9 bodovými znaky (1–9) znázorněny významné vodní
nádrže a zároveň krajská města (a–m).

50 km

6 bodů

Doplň odpovídající písmeno nebo číslo z mapy do rámečků k následujícím městům
a nádržím:
•

Dlouhé stráně

•

Plzeň

•

Lipno

•

Slapy

•

Olomouc

•

Zlín
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b. Zakroužkuj vždy jednu správnou odpověď z nabídky.

4 body

1. U kterého města se vlévá řeka Ohře do Labe?
a) Liberec

b) Ústí nad Labem
c) Litoměřice

2. Hlavním bodem evropského rozvodí je:
a) Klínovec
b) Sněžka

c) Kralický Sněžník

3. Městem Písek protéká řeka:
a) Vltava
b) Otava

c) Nežárka

4. Plošně největší rybník v Česku je:
a) Velký Tisý

b) Horusický
c) Rožmberk

-9-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Filip Hulec, Jakub Jelen,
Petra Karvánková

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

Soutežící:
ˇ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie A

ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, pastelky, kalkulačka

9

5 bodů

Kamarádka Ti přišla povědět zážitky z letního tábora. Přinesla si s sebou také mapu, aby Ti mohla
všechno podrobně ukázat. Mapu nalezneš na straně 13.
S pomocí přiložené mapy a dalších pomůcek vyřeš následující úkoly.

a. Všiml/a sis, že mapa postrádá některé náležitosti, které by měla mít. V mapě chybí
3 body
například měřítko. Když ses zeptal/a kamarádky, odpověděla, že sice neví, jaké má
mapa měřítko, ale ví, že elektrárna je od severního konce hráze přehrady „Hradiště“ vzdálená
1,25 km.
Vypočítej měřítko mapy a uveď postup řešení dle jednotlivých uvedených kroků. Výsledek
zaokrouhli na tisíce.
Postup výpočtu:
Vzdálenost na mapě:

Vzdálenost ve skutečnosti:
Výpočet:

Výsledné měřítko mapy je:
b. Jistě sis všiml/a, že v mapě chybí určité náležitosti. Napiš dva kompoziční prvky,
které by mapa mohla obsahovat.

2 body

1.
2.
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10

5 bodů

a. Kamarádka ti nejdříve vyprávěla, kde měli tábor:

4 body

Tábořili jsme na louce nedaleko od řeky, která kolem louky vytváří pěkný meandr.
Mysleli jsme si, že se v řece budeme koupat, ale protože je nad tábořištěm přehrada, netekla v řece
skoro žádná voda, neboť většina vody tekla podzemním potrubím přímo do elektrárny. Na svahu
přes řeku, naproti tábořišti, roste úzký pruh lesa, ale hned za ním vede silnice. Jen auta, která byla
slyšet, jak po ní projíždějí, dávala tušit, že se pořád nacházíme v civilizaci.

Zakresli do mapy pozici tábora vhodnou bodovou kartografickou značkou.
b. Vyber správnou možnost:
Tábor se nacházel na

pravém

11

1 bod

/

levém

břehu řeky.

7 bodů

a. Kamarádka pokračuje ve vyprávění:

5 bodů

Každé ráno jsme měli budíček v 6:30. Ti, kdo měli službu, museli jít do kuchyně
připravovat snídani. My ostatní jsme šli na rozcvičku. Hráli se různé hry a protahovali jsme se.
Poslední den nás ale probudili ještě dřív. Všichni jsme museli běžet s vedoucími do lesa. Ve tmě jsme
museli vyběhnout až na vrchol kopce nad táborem, co se jmenuje Hradišťský vrch. Odtud jsme pak
sledovali, jak vychází Slunce.

Vypočítej, jaké převýšení museli táborníci zdolat při běhu z tábora na Hradišťský vrch.
Postupuj dle následujících kroků:
Nadmořská výška tábora:

Nadmořská výška Hradišťského vrchu:
Převýšení:

b. Vyber (zakroužkuj) z následující nabídky intervalů azimutů (topografických)
ten, pod kterým pozorovala vaše kamarádka vycházející Slunce. Uvažuj, že letní
tábor se konal ve druhé polovině července.

2 body

a) 45° – 90°

b) 90° – 135°

c) 225° – 270°

d) 270° – 315°
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12

6 bodů

a. Kamarádka pokračuje ve vyprávění:

4 body

Od začátku do konce tábora jsme v oddílech hráli táborovou hru. Jejím tématem byla
zlatá horečka. Našemu táboru jsme proto říkali Dawson City. Řeku, která obtékala tábor, jsme
pojmenovali Yukon a potoku, ústícímu naproti táboru do řeky, jsme říkali Klondike. Ten tvoří tři
přítoky, které jsme pojmenovali od severu Fortymile Creek, Bonanza Creek a Eldorado Creek. Každý
ze tří oddílů pak získal jeden potok, na kterém si musel vytyčit claim (parcelu), na kterém hledal
zlato. Můj oddíl měl přidělený potok Bonanza Creek. Tam jsme si měli vytyčit svůj claim. Každý
oddíl měl nárok na 250 m potoka (přímočaře) a 100 m kolmo na obě strany od něj. Můj oddíl
si vytyčil claim na samotném začátku potoka, hned pod pramenem, aby ho ostatní oddíly hůře
hledaly.

Zakresli claim do mapy.
b. Město Dawson City, stejně jako zmíněné vodní toky, souvisejí se skutečnou zlatou
horečkou, která propukla na konci předminulého století. V jakém státě se daná
místa nacházejí?

2 body

a) Austrálie

b) Jihoafrická republika
c) Kanada

13

d) Nový Zéland

4 body

Kamarádka pokračuje ve vyprávění:

Také jsme navštívili zříceninu hradu Sokolčí. Není znázorněná na mapě, ale řeknu ti, že se nachází
300 metrů od kóty 642 pod azimutem 302°, která se nachází nedaleko od přehrady.

Zakresli zříceninu hradu do mapy, použij vhodnou bodovou kartografickou značku.

14

3 body

Doplň do legendy k mapě na straně 13 značky, které jsi použil/a pro zakreslování tábora,
claimu a zříceniny hradu.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

9 bodů

a. Rozřaď následující pojmy do tabulky níže a vytvoř trojice stát – vrchol – pohoří.
V každém řádku se musí nacházet pojmy týkající se daného státu (umístění
trojic do řádků je libovolné).
Abruzy

Itálie

–

–

Maďarsko
Rila

Stát

–

Bulharsko
Karpaty

–

Mátra

–

–

Sierra Nevada

Španělsko

–

Corno Grande

–

Kebnekaise
–

Mulhacén

–

–

–

6 bodů

Hoverla

Kékes

Musala

Skandinávské pohoří

Švédsko

–

Vrchol

Ukrajina

Pohoří

1

Itálie

Corno Grande

Abruzy

2

Ukrajina

Hoverla

Karpaty

3

Švédsko

Kebnekaise

Skandinávské pohoří

4

Maďarsko

Kékes

Mátra

5

Španělsko

Mulhacén

Sierra Nevada

6

Bulharsko

Musala

Rila

Hodnocení: Za každý kompletně správně vyplněný řádek (vytvořenou trojici) 1 bod. Za jednu chybu
0,5 bodu. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz tabulka.
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b. Seřaď vrcholy z rámečku v otázce 1a. podle nadmořské výšky od nejnižšího (1.)
po nejvyšší (6.). Za ch

3 body

Hodnocení: Za kompletně správné pořadí 3 body. Za každou chybu v pořadí odečíst 0,5 bodu.
Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení:
1. … Kékes …
2. … Hoverla …
3. … Kebnekaise …
4. … Corno Grande …
5. … Musala …
6. … Mulhacén …

2

6 bodů

Šéfredaktor časopisu tě požádal, abys provedl korekturu článku o cestovateli Honzovi
Novotném. Zkontroluj článek a vyber vždy jednu správnou správnou variantu.
Cestovatel Honza Novotný se rozhodl, že zažije začátek letošního roku hned dvakrát. Jak je to možné?
Přečti si, co prozradil našemu časopisu:
První oslavu jsem si naplánoval v japonském / korejském / čínském Hongkongu. Zdejší oslavy
jsou opravdu velkolepé, začátek nového roku tu kromě místních oslavují turisté z celého světa.
Slavnostním ohňostrojem byly zároveň zakončeny oslavy 20 let od konce britské / americké /

portugalské nadvlády. Hned po ohňostroji jsem musel na letiště. V 1:30 mi totiž odlétalo letadlo

na ostrov Guam, který je pod správou Velké Británie / USA / Číny. Tam jsem přistál v 8:00 místního
času po letu, který trval 4:30 / 5:30 / 6:30. Prohlédl jsem si zdejší letiště a v 10:00 místního času

jsem nastoupil na další let, který trval 7 hodin, během kterých jsem si zdříml, abych byl svěží na
následující oslavu. Přistáli jsme v 13:00 / 17:00 / 21:00 místního času v Honolulu na ostrově

Kauai / Oahu / Maui. A jaké bylo datum? 31. prosince! Druhou oslavu jsem si užil na pláži Havaje.
Hodnocení: Za každý správně zakroužkovaný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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3

15 bodů

S pomocí přiložené mapy na straně 3 a atlasu vyřeš následující úlohy.
a. Napiš vždy jeden současný stát, na jehož území se kdysi rozkládaly následující
civilizace:

3 body

1. Oblast Mayů:
		... Mexiko NEBO Belize NEBO Guatemala ...
2. Oblast Chibcha:
		... Kolumbie ...
3. Sumer:
		... Kuvajt NEBO Irák ...
Hodnocení: Za každý správně uvedený stát 1 bod.
Řešení: Viz text.
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b. Rozhodni a zakroužkuj, zda jsou následující tvrzení pravdivá (ANO)
či nikoliv (NE).
Říše prvního císaře se rozkládala na pobřeží Japonského moře.			

4 body

ANO × NE

V povodí řeky Huang-He se chovají koně.							

ANO × NE

Alespoň jedno město starověkého Egypta existuje i dnes s původním názvem.

ANO × NE

Říše Chimů se rozkládala v Andách, na území dnešní Bolívie.				

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.

ANO × NE

c. Doplň následující text:

8 bodů

V oblasti plošiny Málva se před naším letopočtem rozkládala … Ašókova říše … . Tato říše zabírala

téměř celý poloostrov … Přední Indie … . Jejím nejvýznamnějším představitelem byl vládce Ašóka,
který se zasloužil se o rozšíření buddhismu napříč zemí. V dnešní době zde však převládá jiné

náboženství, a to … hinduismus … . Celá oblast poloostrova byla ještě v roce 1914 pod nadvládou
… britů / Velké Británie … a až v roce 1947 vznikly dva nové samostatné státy … Indie …

a … Pákistán … . Na území jednoho z těchto států se v povodí řeky … Indus …, která se vlévá

do … Arabského … moře, rozkládala v období 2500–1800 před naším letopočtem harappská
kultura.

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

4

5 bodů

U následujících tvrzení rozhodni a zakroužkuj, zda jsou pravdivá (ANO), či nikoliv (NE). Pokud
jsou tvrzení nepravdivá, tak chybnou část označ (podtrhni) a následně oprav.

1. Zeměpisná šířka je úhel, který svírá rovina nultého poledníku s přímkou, procházející středem
Země a příslušným bodem na zemském povrchu.

												
Oprava: ... rovníku ...

2. Mapa světa ve školním atlasu je mapou velkého měřítka.

												
Oprava: ... malého měřítka ...

ANO × NE

ANO × NE

3. Zemské rovnoběžky jsou různě dlouhé.

												ANO × NE
Oprava:

4. Azimutální zobrazení zobrazuje referenční plochu (Zemi) na plášť válce.

												
Oprava: ... Při podtržení „azimutální“ je oprava „válcové“.
Při podtržení „plášť válce“ je oprava „rovinu“. ...

ANO × NE

Hodnocení: Za každou správně určenou pravdivost 0,5 bodu. Za každou správně označenou chybu
0,5 bodu. Za každé správné opravení chybné části 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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5

4 body

K jednotlivým tvarům reliéfu (A–D), vždy přiřaď vhodného vnějšího přírodního činitele (1.– 4.),
jehož činností daný tvar reliéfu vzniká a vytvoř tak správné dvojice pojmů (např. 5E).
A

3

B

1

C

4

D

2

A. obří hrnce

1. mrazové zvětrávání

C. údolí tvaru U

3. působení tekoucí vody

B. kamenná moře
D. barchany

Hodnocení: Za každou správně vytvořenou dvojici 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

2. erozní působení větru
4. činnost ledovců

6

10 bodů

a. Obrázky označené písmeny A–D zobrazují profily různých vrcholů. Obrázky
8 bodů
označené čísly 1–5 zobrazují jejich reprezentace pomocí vrstevnic. Vytvoř
správné dvojice vrcholů a vrstevnic. Nezapomeň, profil je na náčrtu vrstevnic vyznačen vždy
čárkovaně.
Pozor! Zeměpisný šotek opět pracoval a přimíchal do výběru jeden náčrt vrstevnic navíc,
než je nabízených profilů. Takže Ti jeden náčrt vrstevnic zbyde.
A			

1			

B				

2			

3		

C			

D

4

5

Hodnocení: Za každou správně vytvořenou dvojici 2 body.
Řešení: ... A4, B1, C2, D5 ...
b. Jeden náčrt s vrstevnicemi z předchozího cvičení Ti zbyl. Pokus se k němu nakreslit
odpovídající profil.

2 body

Hodnocení: Za správně nakreslený profil 2 body.
Řešení: Viz obrázek.

-6-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Filip Hulec, Jakub Jelen,
Petra Karvánková

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie A

ˇ
REŠENÍ

7

11 bodů

a. Obrázky 1 a 2 schematicky znázorňují princip monzunového proudění. Avšak autoři
učebnice zapomněli k obrázkům doplnit jejich popisky.

4 body

Do volných koleček vyznač správně tlak vzduchu (V – vysoký tlak vzduchu, N – nízký
tlak vzduchu) a uveď nad šipky, znázorňující směr proudění větru, správný název
monzunového proudění (letní monzunové proudění – zimní monzunové proudění).
Obrázek 1					

Obrázek 2

Hodnocení: Za každé správné doplnění tlaku vzduchu do kolečka (V nebo N) 0,5 bodu. Za každý správně
doplněný název monzunového proudění (stačí uvedení letní/zimní, letní monzun/zimní monzun) 1 bod.
Řešení: Viz obrázek.
V
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b. Zakroužkuj vždy správnou možnost z dvojice pojmů uvedených kurzívou tak,
aby celá věta byla pravdivá. Ke správnému splnění úkolu Ti mohou pomoci Tebou
vyplněné obrázky (Obrázek 1 a 2) z předchozího cvičení (7a).
větší

1. Teplý vzduch má

nízkého

Vzniká oblast

–

–

2. Vzduch proudí vždy z oblasti s
s

vysokým

nízkým

–

3. Letní monzuny vanou z
vydatné srážky

–

–

vysokého

nízkým

–

pevniny

na

oceán

–

pevniny

na

oceán

extrémní sucho.
vysokého

6. Polární oblasti jsou stálými oblastmi
–

–

extrémní sucho.

5. Kolem rovníku je stálá oblast
7. Anticyklóna

tlaku vzduchu.

tlakem vzduchu.

oceánu

Cyklóna,

klesá dolů

hmotnost a

vysokým

oceánu

4. Zimní monzuny vanou z
vydatné srážky

menší

–

nízkého

vysokého

–

–

7 bodů

stoupá vzhůru.

tlakem vzduchu do oblasti
–
–

pevninu

a přinášejí

pevninu

a přinášejí

tlaku vzduchu.

nízkého

tlaku vzduchu.

neboli tlaková níže, je oblast se sníženým tlakem vzduchu,

přičemž tlak vzduchu v jejím okolí je vyšší než tlak uvnitř oblasti.

Hodnocení: Za každý správně vybraný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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8

10 bodů

d

c
1
2
a

g
e
3

7

h

m

4

b
5

k
i
8
f

l

j

9

6
0

a. V mapě Česka jsou na straně 9 bodovými znaky (1–9) znázorněny významné vodní
nádrže a zároveň krajská města (a–m).

50 km

6 bodů

Doplň odpovídající písmeno nebo číslo z mapy do rámečků k následujícím městům
a nádržím:
•

Dlouhé stráně

7

•

Plzeň

B

•

Lipno

6

•

Slapy

4

•

Olomouc

K

•

Zlín

L

Hodnocení: Za každé správně doplněné číslo nebo písmeno 1 bod.
Řešení: Viz text.
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b. Zakroužkuj vždy jednu správnou odpověď z nabídky.

4 body

1. U kterého města se vlévá řeka Ohře do Labe?
a) Liberec

b) Ústí nad Labem
c) Litoměřice

2. Hlavním bodem evropského rozvodí je:
a) Klínovec
b) Sněžka

c) Kralický Sněžník

3. Městem Písek protéká řeka:
a) Vltava

b) Otava

c) Nežárka

4. Plošně největší rybník v Česku je:
a) Velký Tisý

b) Horusický

c) Rožmberk

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, pastelky, kalkulačka

9

5 bodů

Kamarádka Ti přišla povědět zážitky z letního tábora. Přinesla si s sebou také mapu, aby Ti mohla
všechno podrobně ukázat. Mapu nalezneš na straně 14.
S pomocí přiložené mapy a dalších pomůcek vyřeš následující úkoly.

a. Všiml/a sis, že mapa postrádá některé náležitosti, které by měla mít. V mapě chybí
3 body
například měřítko. Když ses zeptal/a kamarádky, odpověděla, že sice neví, jaké má
mapa měřítko, ale ví, že elektrárna je od severního konce hráze přehrady „Hradiště“ vzdálená
1,25 km.

Vypočítej měřítko mapy a uveď postup řešení dle jednotlivých uvedených kroků. Výsledek
zaokrouhli na tisíce.
Postup výpočtu:
Vzdálenost na mapě: 7 cm

Vzdálenost ve skutečnosti: 1,25 km (nebo 125 000 cm)
Výpočet:

7 cm …. 125 000 cm
1 cm ….. x cm
x = 125 000 : 7 = 17 857

Výsledné měřítko mapy je: 1 : 18 000
Hodnocení: Za správně určenou vzdálenost na mapě 1 bod. Za správný výpočet 1 bod a správně určené
měřítko (zaokrouhlené na tisíce) 1 bod.
Řešení: Viz text.
b. Jistě sis všiml/a, že v mapě chybí určité náležitosti. Napiš dva kompoziční prvky,
které by mapa mohla obsahovat.

2 body

Hodnocení: Za každý správně doplněný kompoziční prvek 1 bod. Maximálně 2 body.
Řešení: ... název mapy, tiráž, legenda, směrovka, grafické měřítko ...
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10

5 bodů

a. Kamarádka ti nejdříve vyprávěla, kde měli tábor:

4 body

Tábořili jsme na louce nedaleko od řeky, která kolem louky vytváří pěkný meandr.
Mysleli jsme si, že se v řece budeme koupat, ale protože je nad tábořištěm přehrada, netekla v řece
skoro žádná voda, neboť většina vody tekla podzemním potrubím přímo do elektrárny. Na svahu
přes řeku, naproti tábořišti, roste úzký pruh lesa, ale hned za ním vede silnice. Jen auta, která byla
slyšet, jak po ní projíždějí, dávala tušit, že se pořád nacházíme v civilizaci.

Zakresli do mapy pozici tábora vhodnou bodovou kartografickou značkou.
Hodnocení: Za správné určení místa tábořiště 2 body (kdekoliv na louce). Za označení tábořiště
symbolem stanu (případně trojúhelníku) 2 body.
Řešení: Viz mapa – vyznačení tábořiště.
b. Vyber správnou možnost:
Tábor se nacházel na

pravém

1 bod

/

levém

Hodnocení: Za správný výběr odpovědi 1 bod.
Řešení: Viz text.

břehu řeky.

11

7 bodů

a. Kamarádka pokračuje ve vyprávění:

5 bodů

Každé ráno jsme měli budíček v 6:30. Ti, kdo měli službu, museli jít do kuchyně
připravovat snídani. My ostatní jsme šli na rozcvičku. Hráli se různé hry a protahovali jsme se.
Poslední den nás ale probudili ještě dřív. Všichni jsme museli běžet s vedoucími do lesa. Ve tmě jsme
museli vyběhnout až na vrchol kopce nad táborem, co se jmenuje Hradišťský vrch. Odtud jsme pak
sledovali, jak vychází Slunce.

Vypočítej, jaké převýšení museli táborníci zdolat při běhu z tábora na Hradišťský vrch.
Postupuj dle následujících kroků:
Nadmořská výška tábora: 560 m n. m.
Převýšení: 780 - 560 = 220 m

Nadmořská výška Hradišťského vrchu: 780 m n. m.

Hodnocení: Za správně uvedenou nadmořskou výšku tábora 2 body (i v případě chybně zakresleného).
Za správně uvedenou nadmořskou výšku Hradišťského vrchu 2 body. Za správně uvedenou hodnotu
převýšení 1 bod (i v případě chybně zakresleného tábora).
Řešení: Viz text (při chybně zvoleném místě tábořiště počítejte převýšení odtud).

b. Vyber (zakroužkuj) z následující nabídky intervalů azimutů (topografických)
ten, pod kterým pozorovala vaše kamarádka vycházející Slunce. Uvažuj, že letní
tábor se konal ve druhé polovině července.
a) 45° – 90°
Hodnocení: Za správný výběr odpovědi 2 body.
b) 90° – 135°
Řešení: Viz text.
c) 225° – 270°
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12

6 bodů

a. Kamarádka pokračuje ve vyprávění:

4 body

Od začátku do konce tábora jsme v oddílech hráli táborovou hru. Jejím tématem byla
zlatá horečka. Našemu táboru jsme proto říkali Dawson City. Řeku, která obtékala tábor, jsme
pojmenovali Yukon a potoku, ústícímu naproti táboru do řeky, jsme říkali Klondike. Ten tvoří tři
přítoky, které jsme pojmenovali od severu Fortymile Creek, Bonanza Creek a Eldorado Creek. Každý
ze tří oddílů pak získal jeden potok, na kterém si musel vytyčit claim (parcelu), na kterém hledal
zlato. Můj oddíl měl přidělený potok Bonanza Creek. Tam jsme si měli vytyčit svůj claim. Každý
oddíl měl nárok na 250 m potoka (přímočaře) a 100 m kolmo na obě strany od něj. Můj oddíl
si vytyčil claim na samotném začátku potoka, hned pod pramenem, aby ho ostatní oddíly hůře
hledaly.

Zakresli claim do mapy.
Hodnocení: Za zákres claimu na správné místo v mapě se správnými rozměry 4 body, pokud
neodpovídají rozměry, ale claim je na správném místě, tak pouze 2 body.
Řešení: Viz mapa (plocha claimu).
b. Město Dawson City, stejně jako zmíněné vodní toky, souvisejí se skutečnou zlatou
horečkou, která propukla na konci předminulého století. V jakém státě se daná
místa nacházejí?

2 body

a) Austrálie

b) Jihoafrická republika
c) Kanada

d) Nový Zéland

Hodnocení: Za správný výběr odpovědi 2 body
Řešení: Viz text.

13

4 body

Kamarádka pokračuje ve vyprávění:

Také jsme navštívili zříceninu hradu Sokolčí. Není znázorněná na mapě, ale řeknu ti, že se nachází
300 metrů od kóty 642 pod azimutem 302°, která se nachází nedaleko od přehrady.

Zakresli zříceninu hradu do mapy, použij vhodnou bodovou kartografickou značku.
Hodnocení: Za správně zakreslené místo zříceniny 2 body. Za použití správné topografické značky
pro zříceninu 2 body.
Řešení: Viz mapa.

- 13 -

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Filip Hulec, Jakub Jelen,
Petra Karvánková

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie A

ˇ
REŠENÍ

14

3 body

Doplň do legendy k mapě na straně 14 značky, které jsi použil/a pro zakreslování tábora,
claimu a zříceniny hradu.
Hodnocení: Za každou správně doplněnou značku (tábor, claim, zřícenina hradu) 1 bod. Je hodnoceno,
jestli je značka v souladu s označením na mapě (např. shodná barva, shodná velikost) a jestli jsou značky
vhodně popsané.
Řešení: Viz legenda mapy.

elektrárna

claim

zřícenina
tábor
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

7,5 bodu

S pomocí atlasu doplň následující tabulku. Do 3. sloupce (kulturní prvky) a 4. sloupce
(přírodní prvky) doplňuj pojmy z nabídky v rámečku. Každý pojem lze použít pouze jednou
a nevyužiješ všechny.
Amazonka

Chan Chan

–

Manú

Název státu

Titicaca

–

Canaima

–

Cordoba

jazyková skupina tupí-guaraní
–

–

Mar Chiquita

v. n. Furnas

Hlavní město

–

–

Negro

Verde

–

–

–

–

Huascarán

kmen Čarůové

Potosi

záliv sv. Jiří

Kulturní prvek

Přírodní prvek

Buenos Aires
Montevideo
Asunción
La Paz / Sucre
Lima
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2

6 bodů

S pomocí atlasu zakroužkuj, které tvrzení je pravdivé (ANO) nebo nepravdivé (NE).
•

Turistické mapy a plány měst jsou podle kartografického posuzování typické mapy malých

•

Podle geodetického posuzování měřítek jsou mapy v měřítku 1:10 000 mapy velkých měřítek.

•
•
•
•

měřítek.											

ANO × NE

												

ANO × NE

Brazilským a Jižním rovníkovým. 							

ANO × NE

z nejčastěji postihovaných oblastí zemětřeseními na světě.				

ANO × NE

Větší část afrického kontinentu leží na severní polokouli.				

ANO × NE

Východní pobřeží Jižní Ameriky je omýváno studeným Peruánským proudem a teplými proudy
Díky své poloze na rozhraní tří velkých litosférických desek jsou Japonské ostrovy jednou
Nejnižším bodem Australského kontinentu je Eyreovo jezero (-16 m n. m.).

ANO × NE

3

2,5 bodu

Seřaď následující místa od nejzápadnějšího (1.) po nejvýchodnější (5.).
Winnipeg

–

New Orleans

–

Grand Canyon

–

Mt. Waddington

–

Québec

1.
2.
3.
4.
5.
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4

4 body

Podle popisu správně urči, o kterou planetu/planetku/těleso sluneční soustavy se jedná.
Planeta se nachází cca 9,54 astronomických jednotek od Slunce a její hmotnost je 95× větší než
hmotnost Země.

Mezi měsíce této planety patří např. Ariel, Umbriel či Miranda.
Střední hustota planety je přibližné srovnatelná s Uranem, nicméně její průměr je více
než desetkrát větší než Země.

Sedna, Orcus a Eris patří mezi tzv. Transneptunské objekty. Toto těleso bylo k těmto objektům
přiřazeno na Valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v roce 2006.

5

4 body

Ke každému nábožensky významnému místu doplň do tabulky, o jaké náboženství se jedná
a stát, ve kterém se dané místo nachází.
Místo

Název náboženství

Stát

Mekka

Angkor

Betlém

Fuji-San / Fudži-San
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6

6 bodů

Přiřaď k následujícím obrysům názvy států z rámečku. Některé státy nevyužiješ. Státy
mohou být různě orientované (sever není vždy nahoře).
Angola

Kolumbie

Nový Zéland

–

–

–

Bolívie

Libye

–

–

Portugalsko

Egypt

Namibie
–

–

–

Kanada

Německo

Rumunsko

–

Senegal

A
A
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D
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F

D
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

7

8 bodů

Zakroužkuj, který pojem mezi ostatní pojmy v řadě nepatří a následně na prázdný řádek
uveď správný pojem.
1. Střední Amerika – Karibik – Panamský průplav – kávové republiky – indiánské
obyvatelstvo
		
		Oprava:

2.
Perský záliv – ropa a zemní plyn – Amudarja a Syrdarja – muslimové – Saddám Husajn
		
		Oprava:

3. Korejská lidově demokratická republika – sopky (Fudžisan) – císařství – ostrovy – země
vycházejícího Slunce
		
		Oprava:

4.
Brazílie – socha Krista Spasitele – letní olympijské hry 2016 – Buenos Aires – karneval
		
		Oprava:

8

3 body

Jaká je vzdálenost na mapě z bodu A do bodu B, když víš, že měřítko mapy je 1 : 20 000
a vzdálenost obou bodů jsou ve skutečnosti 2 km?
Vzdálenost na mapě je

-5-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: E. Hofmann, O. Šerý,
V. Svobodová, R. Durna,
J. Jelen, A. Valík

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie B

Soutežící:
ˇ

9

4 body

Na základě textu a obrázku urči ostrov a stát.
Na obrázku vidíš ostrov, který patří pod správu země, na jejíž název se ptáme. Ostrov se nachází
3 600 km západně od pobřeží Jižní Ameriky.
Na území země, která uvedený ostrov spravuje, žil před příchodem Evropanů indiánský kmen
Mapučové a Inkové. V 16. století začala španělská kolonizace, jejíž pozůstatky jsou v zemi patrné
doposud (jazyk, náboženství, architektura). Od roku 1973 byl v zemi nastolen autoritářský režim
pod vedením Augusta Pinocheta. V současné době je v zemi obnoveno demokratické zřízení.
Společnost je silně urbanizovaná, v roce 2010 žilo ve městech 89 % populace. V průměru stoupá
podíl městského obyvatelstva ročně o 1,1 %. Úředním jazykem je místní dialekt španělštiny,
v určitých oblastech se mluví původními domorodými jazyky. Střední délka života se pohybuje okolo
75 let.
O který ostrov a zemi se jedná?
Ostrov na obrázku:

Název země:

Zdroj: http://www.bakermckenzie.com/

10

3 body

K popisům typů půdy doplň jejich správné pojmenování z rámečku (některé zůstanou
nevyužité).
antropozemě – černozemě – glejové půdy – kambizemě – podzolové půdy

1. Velice úrodné půdy ležící na sprašových pokryvech nížin, stepí a lesostepí.
		

2. Půdy, pro které je typický intenzivní vliv člověka, často překryté různě hlubokými vrstvami
navezeného materiálu.

		

3. Půdy s typickým dlouhodobým působením podzemní vody, jejíž hladina se nachází blízko
u povrchu.
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11

8 bodů

K pojmům níže přiřaď vždy dva státy z nabídky v rámečku (každý stát lze použít pouze
jednou a všechny státy nebudou využity).
Arménie – Ázerbájdžán – Ekvádor – Filipíny – Guatemala – Japonsko
Jordánsko – KLDR – Kuba – Mexiko – Myanmar (Barma)
Peru – Singapur – Tádžikistán – Tchaj-wan

1. komunistické režimy ve 21. století:
		

2. Inkové:
3. asijští tygři:
		

4. křesťanství v Asii:
		

12

5 bodů

Poznej pět míst USA:
1. Město má nejvíce obyvatel v USA, leží na východním pobřeží a na jeho území se nachází
turisticky atraktivní ostrov Manhattan či socha Svobody.

		

2. Poloostrov (a zároveň i jeden ze států USA) omývají vody Atlantského oceánu. Je známý svým
příznivým podnebím, kvůli kterému do těchto míst míří řada lidí na dovolenou a na stáří se

stěhuje mnoho seniorů. Mezi zdejší turisticky zajímavá místa patří vesmírné středisko NASA na
mysu Canaveral.

		

3. Druhý největší a zároveň druhý nejlidnatější stát USA, který je spojen především s těžbou ropy
a zemního plynu v Mexickém zálivu. Hlavním městem je Austin.
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4. Město ležící v oblasti tzv. Velkých jezer. Jedno z nejvíce průmyslových měst USA, zejména vlivem
automobilového průmyslu (Ford, Chrysler, General Motors). V posledních letech se však potýká
s vysokou nezaměstnaností, finančními problémy a odlivem obyvatel.

		

5. Souměstí, nacházející se na severu Kalifornie, je charakteristické vysokou koncentrací

technologicky nejvyspělejších firem (především z oblasti IT). Jeho překlad do češtiny zní

„Křemíkové údolí“. Rozkládá se v údolí Santa Clara, které na severu hraničí se Sanfranciským
zálivem.		

		

13

6 bodů

Do prvního sloupce tabulky přiřaď správné číslo mapy z výběru níže. Následně do druhého
sloupečku doplň její zařazení v rámci geografického dělení měřítek, uvedeného v rámečku.
Nabídka geografického dělení měřítek:
mapy malých měřítek
Číslo mapy

–

mapy středních měřítek

Geografické dělení měřítek

–

mapy velkých měřítek

Číselné měřítko
1 : 10 000
1 : 250 000
1 : 1 100 000

1

2

3

Zdroj: ČUZK služby WMS
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14

3 body

Pozorně si prohlédni panoramatickou fotografii okolí nákupního centra (obr. 1) a rozhodni,
ze kterého bodu (1, 2, 3, 4) na leteckém snímku téhož území (obr. 2) byla tato fotografie
pořízena.
Nápověda: Pomoci ti může pomyslná spojnice jednotlivých bodů s bodem označeným na obrázcích
symbolem „?“ a šipky směřující od loga Mapy.cz (obr. 2) označují paty komínů.
Obrázek 1:							

Obrázek 2:

Panoramatická fotografie byla pořízena z bodu číslo
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Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Zeměpis je předmět, který nejen popisuje, jak to v různých částech světa vypadá,
ale zároveň dává odpovědi i na otázky proč tomu tak je. Následující úloha předkládá jeden
problém z Japonských ostrovů, se kterým se potýká nejen hlavní osoba příběhu, ale celá
tamní společnost. Při zpracovávání soutěžních úloh využívej výchozí text, přiložené obrázky
na straně 11 a také Školní atlas světa.

Úvodní text: Příběh Yuno, mladé inženýrky z Osaky

Yuno bydlí a pracuje v Osace jako softwarová inženýrka. Osaka je po Tokyu a Yokohamě třetí

největší město v Japonsku a společně s Kyotem a Kobe tvoří metropolitní oblast, v níž žije okolo
19 milionů lidí. Yuno bydlí s dalšími dvěma přáteli v pronajatém bytě ve městě. Po absolvování

univerzity nastoupila do firmy zabývající se softwarovým designem a ve svých 27 letech vydělává

ročně 39 000 USD. Má ráda svoji práci, avšak její pracovní doba je hodně dlouhá – někdy až 50 hodin
za týden. Yuno také zjistila, že být softwarovým inženýrem znamená být i pod velkým tlakem,

zejména při dodržování termínů uzávěrek stanovených klientem. K odpočinku a snížení napětí
pomáhá Yuno sport, hraje ráda tenis. Přestože má volné večery a víkendy, tak se k tenisu moc

často nedostane hned z několika důvodů, které souvisejí s přírodními a společenskými poměry
na japonských ostrovech.

Jedním z důvodů, proč Yuno nehraje tenis v takové míře, jak by chtěla je, že hraní tenisu v klubech
a centrech po celém Japonsku je velmi drahá záležitost. V Utsobo Park Tennis klubu v Osace,
kde Yuno ráda hraje, musí každý hráč zaplatit 26 USD za hodinu za kurt. Dvouhodinová hra

včetně nákladů na dopravu do tenisového klubu a zpět domů tak přijde Yuno na rovných 78 USD.
Ve skutečnosti není tenis jediný sport, který je v Japonsku tak drahý. Například, kdyby Yuno měla
ráda golf, řešila by ten stejný problém jako u tenisu.

Na částečně veřejných golfových hřištích v Japonsku je možné hrát za 80 USD za hodinu, avšak

na mnoha hřištích je tato částka ještě o mnoho vyšší. Ve skutečnosti mnoho japonských hráčů golfu

považuje levnější odletět za golfem na Havaj či do Thajska než jej hrát doma. Proto japonští investoři
financovali golfová hřiště v Malajsii, Indonésii, na Havaji, v Thajsku či Singapuru, aby uspokojili
potřebu japonských golfistů.
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Japonské souostroví se skládá ze čtyř hlavních ostrovů – Hokkaidó, Honšú, Šikoku, Kjúšú – společně

s tisíci menšími, které je obklopují. Většina japonských hor je pokryta hustým pralesem. Pouze 15 %
souše je vhodných pro zemědělskou a průmyslovou výrobu a zároveň jako životní prostor člověka.
Tudíž jsou hospodářsky využívané oblasti a městské oblasti koncentrovány ve vzájemné blízkosti.
Tři čtvrtiny povrchu Japonska jsou hornaté. Tento fakt v kombinaci s populací čítající 128 milionů

obyvatel znamená, že hustota zalidnění je obecně velmi vysoká. Průměr pro celou zemi je 336 lidí/
km2, avšak v oblasti megapole Tokyo–Yokohama, kde žije 35 milionů lidí, stoupá až na 5 500 lidí

na km2. Ve výsledku je pozemků v nížinách, vhodných pro zemědělství, ke stavbě či poskytujících

plochu sportovním areálům nedostatek. Protože země, která může být zastavěna, je vzácná,

roste tak její cena. To je prosté pravidlo nabídky a poptávky. Příklady ze světové statistiky, která

se týká cen nemovitostí a pozemků ukazují, že během roku 2013 průměrná cena pozemků v Osaka
Metropolitan Area, kde Yuno žije, vzrostla o 2,3 % na 1 280 USD za m2. Průměrná cena nového
dvoupokojového bytu v Osace je teď 5 283 USD za m2.
Pozn.: kurz 21 Kč / 1 USD.

Obrázek 1						

Obrázek 2

Obrázek 3						

Obrázek 4

Zdroj: http://www.japonsko.info/
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15

8 bodů

Urči, zda platí následující tvrzení (PRAVDA × NEPRAVDA). Případné nepravdivé části tvrzení
podtrhni a oprav.
1.
Megapole Tokyo-Yokohama je typickým příkladem konurbance.
		
		Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

2. Japonské souostroví se skládá ze čtyř hlavních ostrovů – Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Fidži.
						

		

Oprava:

				

PRAVDA × NEPRAVDA

3. Nejvyšší hustota obyvatelstva je v Japonsku v nadmořských výškách v rozmezí 200–500 m n. m.
										
Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

4. Vnitrozemí Japonska tvoří převážně hory, které jsou z velké části zalesněné. Ve vnitrozemí se
také pěstuje čaj a pšenice.						
		
Oprava:

5. Rozmístění populace v Japonsku je možné považovat za rovnoměrné.
										

		

Oprava:

16

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA
2 body

Vysvětli, co se rozumí pod termínem „zákon nabídky a poptávky“ (ve vztahu k cenám pozemků
v Japonsku)?
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17

6 bodů

Z nabídky v rámečku vyber důvody koncentrace obyvatel Japonska právě v oblastech
uvedených ve výchozím textu. Důvody doplň do tabulky a rozřaď na fyzickogeografické
a socioekonomické (nevyužiješ všechny pojmy, do každé buňky v tabulce přiřaď pouze jeden
pojem).
zalesněné pobřeží

zemědělská výroba

–

–

metropolitní regiony

námořní doprava

hornaté vnitrozemí
–

rovinatý povrch

–

–

–

blízkost velkých řek

vysokohorské klima
sopečná činnost

výskyt památek na seznamu UNESCO

Fyzickogeografické důvody

Socioekonomické důvody

18

3 body

Napiš tři příklady toho, jak v Japonsku řeší nedostatek vhodných ploch.

1.
2.
3.
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19

6 bodů

a. Zjisti, kdo dříve splatí pozemek o rozloze 1 100 m2 pro výstavbu rodinného
domu, zda Yuno v Osaka Metropolitan Area nebo obyvatel Prahy. Uvažuj
průměrnou cenu pozemků v okolní Prahy 7 300 Kč/m2 a průměrný plat obyvatele Prahy
34 500 Kč/měsíc. Údaje pro Yuno znáš z výchozího textu. Svou odpověď dolož výpočtem
a výsledek zaokrouhli na celá čísla (počítej pouze teoreticky, tedy tak, že celý plat může jít
na splácení pozemku).
Yuno pozemek splatí za 			
Výpočet:
Obyvatel Prahy za		
Výpočet:

4 body

let

let

b. Na základě dostupných informací zdůvodni výsledek s přihlédnutím k výškové
členitosti reliéfu obou zemí.

20

2 body

5 bodů

a. Doplň text.

2 body

Japonsko se nachází v oblasti, ve které velmi často dochází k projevům vnitřní energie Země.

Především se jedná o .............................................................. , které může být doprovázeno jednou nebo více
po sobě jdoucích obrovitých vln, způsobených náhlým přemístěním velkého množství vody

na velkých vodních plochách, hlavně v oceánech. Jedná se o ..................................................... vyobrazené

na obrázku 4 na straně 11.
b. Tyto projevy jsou způsobeny především pohyby zemských desek.
Které litosférické desky se v oblasti Japonska se stýkají?

3 body

1.
2.

- 14 -
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

7,5 bodu

S pomocí atlasu doplň následující tabulku. Do 3. sloupce (kulturní prvky) a 4. sloupce
(přírodní prvky) doplňuj pojmy z nabídky v rámečku. Každý pojem lze použít pouze jednou
a nevyužiješ všechny.
Amazonka

Chan Chan

–

Manú

Název státu
Argentina
Uruquay
Paraquay
Bolívie
Peru

Titicaca

–

Canaima

–

Cordoba

jazyková skupina tupí-guaraní
–

–

Mar Chiquita

v. n. Furnas

Hlavní město
Buenos Aires
Montevideo
Asunción

La Paz / Sucre
Lima

–

–

Negro

Verde

–

–

–

–

Huascarán

kmen Čarůové

Potosi

záliv sv. Jiří

Kulturní prvek

Přírodní prvek

Cordoba

Mar Chiquita/
záliv sv. Jiří

kmen Čarůové

Negro

jazyková skupina
tupí-guaraní

Verde

Potosi

Titicaca

Chan Chan/
Manú

Amazonka/
Huascarán/Manú

Hodnocení: Za každou správně doplněnou buňku v tabulce 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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2

6 bodů

S pomocí atlasu zakroužkuj, které tvrzení je pravdivé (ANO) nebo nepravdivé (NE).
•

Turistické mapy a plány měst jsou podle kartografického posuzování typické mapy malých

•

Podle geodetického posuzování měřítek jsou mapy v měřítku 1:10 000 mapy velkých měřítek.

•

Východní pobřeží Jižní Ameriky je omýváno studeným Peruánským proudem a teplými proudy

měřítek.											

ANO × NE

												

ANO × NE

Brazilským a Jižním rovníkovým.							

ANO × NE

z nejčastěji postihovaných oblastí zemětřeseními na světě.				

ANO × NE

Větší část afrického kontinentu leží na severní polokouli.				

ANO × NE

•

Díky své poloze na rozhraní tří velkých litosférických desek jsou Japonské ostrovy jednou

•

Nejnižším bodem Australského kontinentu je Eyreovo jezero (-16 m n. m.).

•

ANO × NE

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod.
Řešení: Viz text.

3

2,5 bodu

Seřaď následující místa od nejzápadnějšího (1.) po nejvýchodnější (5.).
Winnipeg

–

New Orleans

–

Grand Canyon

–

Mt. Waddington

–

Québec

Hodnocení: Za každé místo ve správném pořadí 0,5 bodu.
Řešení:
1. … Mt. Waddington …
2. … Grand Canyon …
3. … Winnipeg …
4. … New Orleans …
5. … Québec …
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4

4 body

Podle popisu správně urči, o kterou planetu/planetku/těleso sluneční soustavy se jedná.
Planeta se nachází cca 9,54 astronomických jednotek od Slunce a její hmotnost je 95× větší než
hmotnost Země.

		... Saturn ...

Mezi měsíce této planety patří např. Ariel, Umbriel či Miranda.

		... Uran ...

Střední hustota planety je přibližné srovnatelná s Uranem, nicméně její průměr je více
než desetkrát větší než Země.

		... Jupiter ...

Sedna, Orcus a Eris patří mezi tzv. Transneptunské objekty. Toto těleso bylo k těmto objektům
přiřazeno na Valném shromáždění Mezinárodní astronomické unie v roce 2006.

		... Pluto ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný název planety 1 bod.
Řešení: Viz text.

5

4 body

Ke každému nábožensky významnému místu doplň do tabulky, o jaké náboženství se jedná
a stát, ve kterém se dané místo nachází.
Místo

Název náboženství

Stát

Mekka

Islám

Saúdská Arábie

Angkor

Buddhismus

Kambodža

Betlém

Křesťanství

Izrael

Fuji-San / Fudži-San

Šintoismus

Japonsko

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem do tabulky 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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6

6 bodů

Přiřaď k následujícím obrysům názvy států z rámečku. Některé státy nevyužiješ. Státy
mohou být různě orientované (sever není vždy nahoře).
Angola

Kolumbie

A

Nový Zéland

–

–

–

Bolívie

Libye

–

–

Portugalsko

Egypt

Namibie
–

–

–

Kanada

Německo

Rumunsko

–

Senegal

B

C

B

C

A

D

E

F

D

E

F

Hodnocení: Za každý správně doplněný název státu 1 bod.
Řešení:
A … Kolumbie …			
D … Senegal …
B … Namibie …				
E … Rumunsko …
C … Nový Zéland …			
F … Libye …
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

7

8 bodů

Zakroužkuj, který pojem mezi ostatní pojmy v řadě nepatří a následně na prázdný řádek
uveď správný pojem.
1. Střední Amerika – Karibik – Panamský průplav – kávové republiky – indiánské obyvatelstvo
		

Oprava: ... banánové republiky ...

		

Oprava: ... Eufrat a Tigris ...

2. Perský záliv – ropa a zemní plyn – Amudarja a Syrdarja – muslimové – Saddám Husajn
3. Korejská lidově demokratická republika – sopky (Fudžisan) – císařství – ostrovy – země
vycházejícího Slunce

		

Oprava: ... Japonsko ...

		

Oprava: ... Rio de Janeiro ...

4. Brazílie – socha Krista Spasitele – letní olympijské hry 2016 – Buenos Aires – karneval
Hodnocení: Za každý správně zakroužkovaný pojem 1 bod. Za každou kompletně správně uvedenou
opravu 1 bod (v případě doplnění pouze části opravy 0,5 bodu).
Řešení: Viz text.

8

3 body

Jaká je vzdálenost na mapě z bodu A do bodu B, když víš, že měřítko mapy je 1 : 20 000
a vzdálenost obou bodů jsou ve skutečnosti 2 km?
Vzdálenost na mapě je … 10 cm … .
Hodnocení: Za správný výsledek včetně jednotek 3 body. Pokud chybí jednotky, ale výsledek je správný,
tak 2 body.
Řešení: Viz text.
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9

4 body

Na základě textu a obrázku urči ostrov a stát.
Na obrázku vidíš ostrov, který patří pod správu země, na jejíž název se ptáme. Ostrov se nachází
3 600 km západně od pobřeží Jižní Ameriky.
Na území země, která uvedený ostrov spravuje, žil před příchodem Evropanů indiánský kmen
Mapučové a Inkové. V 16. století začala španělská kolonizace, jejíž pozůstatky jsou v zemi patrné
doposud (jazyk, náboženství, architektura). Od roku 1973 byl v zemi nastolen autoritářský režim
pod vedením Augusta Pinocheta. V současné době je v zemi obnoveno demokratické zřízení.
Společnost je silně urbanizovaná, v roce 2010 žilo ve městech 89 % populace. V průměru stoupá
podíl městského obyvatelstva ročně o 1,1 %. Úředním jazykem je místní dialekt španělštiny,
v určitých oblastech se mluví původními domorodými jazyky. Střední délka života se pohybuje okolo
75 let.
O který ostrov a zemi se jedná?
Ostrov na obrázku: … Velikonoční ostrov ...
Název země: … Chile …

Hodnocení: Za každou správnou odpověď
2 body.
Řešení: Viz text.
Zdroj: http://www.bakermckenzie.com/

10

3 body

K popisům typů půdy doplň jejich správné pojmenování z rámečku (některé zůstanou
nevyužité).
antropozemě – černozemě – glejové půdy – kambizemě – podzolové půdy

1. Velice úrodné půdy ležící na sprašových pokryvech nížin, stepí a lesostepí.
		... černozemě ...

2. Půdy, pro které je typický intenzivní vliv člověka, často překryté různě hlubokými vrstvami
navezeného materiálu.

		... antropozemě ...

3. Půdy s typickým dlouhodobým působením podzemní vody, jejíž hladina se nachází blízko
u povrchu.

		... glejové půdy ...

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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11

8 bodů

K pojmům níže přiřaď vždy dva státy z nabídky v rámečku (každý stát lze použít pouze
jednou a všechny státy nebudou využity).
Arménie – Ázerbájdžán – Ekvádor – Filipíny – Guatemala – Japonsko
Jordánsko – KLDR – Kuba – Mexiko – Myanmar (Barma)
Peru – Singapur – Tádžikistán – Tchaj-wan

1. komunistické režimy ve 21. století:
		... KLDR, Kuba ...

2. Inkové:

... Ekvádor, Peru ...

3. asijští tygři:

		... Tchaj-wan, Singapur ... (poznámka pro opravující: zde mohou být uznány i Filipíny,

ale primárně by měly být u křesťanství vzhledem k tomu, že každý stát může být použit jen
jednou)

4. křesťanství v Asii:

		... Arménie, Filipíny ...

Hodnocení: Za každý správně přiřazený stát 1 bod.
Řešení: Viz text.

12

5 bodů

Poznej pět míst USA:
1. Město má nejvíce obyvatel v USA, leží na východním pobřeží a na jeho území se nachází
turisticky atraktivní ostrov Manhattan či socha Svobody.

		... New York ...

2. Poloostrov (a zároveň i jeden ze států USA) omývají vody Atlantského oceánu. Je známý svým
příznivým podnebím, kvůli kterému do těchto míst míří řada lidí na dovolenou a na stáří se

stěhuje mnoho seniorů. Mezi zdejší turisticky zajímavá místa patří vesmírné středisko NASA na
mysu Canaveral.

		... Florida ...

3. Druhý největší a zároveň druhý nejlidnatější stát USA, který je spojen především s těžbou ropy
a zemního plynu v Mexickém zálivu. Hlavním městem je Austin.

		... Texas ...
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4. Město ležící v oblasti tzv. Velkých jezer. Jedno z nejvíce průmyslových měst USA, zejména vlivem
automobilového průmyslu (Ford, Chrysler, General Motors). V posledních letech se však potýká
s vysokou nezaměstnaností, finančními problémy a odlivem obyvatel.

		... Detroit ...

5. Souměstí, nacházející se na severu Kalifornie, je charakteristické vysokou koncentrací

technologicky nejvyspělejších firem (především z oblasti IT). Jeho překlad do češtiny zní

„Křemíkové údolí“. Rozkládá se v údolí Santa Clara, které na severu hraničí se Sanfranciským
zálivem.		

		... Silicon Valley ...

Hodnocení: Za každé správně doplněné místo 1 bod.
Řešení: Viz text.

13

6 bodů

Do prvního sloupce tabulky přiřaď správné číslo mapy z výběru níže. Následně do druhého
sloupečku doplň její zařazení v rámci geografického dělení měřítek, uvedeného v rámečku.
Nabídka geografického dělení měřítek:
mapy malých měřítek
Číslo mapy

–

mapy středních měřítek

Geografické dělení měřítek

2

mapy velkých měřítek

1

mapy středních měřítek

3

mapy malých měřítek

1

–

mapy velkých měřítek

2

Číselné měřítko
1 : 10 000

1 : 250 000

1 : 1 100 000

3

Zdroj: ČUZK služby WMS

Hodnocení: Za každou správně vyplněnou buňku tabulky 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
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14

3 body

Pozorně si prohlédni panoramatickou fotografii okolí nákupního centra (obr. 1) a rozhodni,
ze kterého bodu (1, 2, 3, 4) na leteckém snímku téhož území (obr. 2) byla tato fotografie
pořízena.
Nápověda: Pomoci ti může pomyslná spojnice jednotlivých bodů s bodem označeným na obrázcích
symbolem „?“ a šipky směřující od loga Mapy.cz (obr. 2) označují paty komínů.
Obrázek 1:							

Obrázek 2:

Panoramatická fotografie byla pořízena z bodu číslo … 2 …
Hodnocení: Za správnou odpověď 3 body.
Řešení: Viz text.
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Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.)

Zeměpis je předmět, který nejen popisuje, jak to v různých částech světa vypadá,
ale zároveň dává odpovědi i na otázky proč tomu tak je. Následující úloha předkládá jeden
problém z Japonských ostrovů, se kterým se potýká nejen hlavní osoba příběhu, ale celá
tamní společnost. Při zpracovávání soutěžních úloh využívej výchozí text, přiložené obrázky
na straně 11 a také Školní atlas světa.

Úvodní text: Příběh Yuno, mladé inženýrky z Osaky

Yuno bydlí a pracuje v Osace jako softwarová inženýrka. Osaka je po Tokyu a Yokohamě třetí

největší město v Japonsku a společně s Kyotem a Kobe tvoří metropolitní oblast, v níž žije okolo
19 milionů lidí. Yuno bydlí s dalšími dvěma přáteli v pronajatém bytě ve městě. Po absolvování

univerzity nastoupila do firmy zabývající se softwarovým designem a ve svých 27 letech vydělává

ročně 39 000 USD. Má ráda svoji práci, avšak její pracovní doba je hodně dlouhá – někdy až 50 hodin
za týden. Yuno také zjistila, že být softwarovým inženýrem znamená být i pod velkým tlakem,

zejména při dodržování termínů uzávěrek stanovených klientem. K odpočinku a snížení napětí
pomáhá Yuno sport, hraje ráda tenis. Přestože má volné večery a víkendy, tak se k tenisu moc

často nedostane hned z několika důvodů, které souvisejí s přírodními a společenskými poměry
na japonských ostrovech.

Jedním z důvodů, proč Yuno nehraje tenis v takové míře, jak by chtěla je, že hraní tenisu v klubech
a centrech po celém Japonsku je velmi drahá záležitost. V Utsobo Park Tennis klubu v Osace,
kde Yuno ráda hraje, musí každý hráč zaplatit 26 USD za hodinu za kurt. Dvouhodinová hra

včetně nákladů na dopravu do tenisového klubu a zpět domů tak přijde Yuno na rovných 78 USD.
Ve skutečnosti není tenis jediný sport, který je v Japonsku tak drahý. Například, kdyby Yuno měla
ráda golf, řešila by ten stejný problém jako u tenisu.

Na částečně veřejných golfových hřištích v Japonsku je možné hrát za 80 USD za hodinu, avšak

na mnoha hřištích je tato částka ještě o mnoho vyšší. Ve skutečnosti mnoho japonských hráčů golfu

považuje levnější odletět za golfem na Havaj či do Thajska než jej hrát doma. Proto japonští investoři
financovali golfová hřiště v Malajsii, Indonésii, na Havaji, v Thajsku či Singapuru, aby uspokojili
potřebu japonských golfistů.
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Japonské souostroví se skládá ze čtyř hlavních ostrovů – Hokkaidó, Honšú, Šikoku, Kjúšú – společně

s tisíci menšími, které je obklopují. Většina japonských hor je pokryta hustým pralesem. Pouze 15 %
souše je vhodných pro zemědělskou a průmyslovou výrobu a zároveň jako životní prostor člověka.
Tudíž jsou hospodářsky využívané oblasti a městské oblasti koncentrovány ve vzájemné blízkosti.
Tři čtvrtiny povrchu Japonska jsou hornaté. Tento fakt v kombinaci s populací čítající 128 milionů

obyvatel znamená, že hustota zalidnění je obecně velmi vysoká. Průměr pro celou zemi je 336 lidí/
km2, avšak v oblasti megapole Tokyo–Yokohama, kde žije 35 milionů lidí, stoupá až na 5 500 lidí

na km2. Ve výsledku je pozemků v nížinách, vhodných pro zemědělství, ke stavbě či poskytujících

plochu sportovním areálům nedostatek. Protože země, která může být zastavěna, je vzácná,

roste tak její cena. To je prosté pravidlo nabídky a poptávky. Příklady ze světové statistiky, která

se týká cen nemovitostí a pozemků ukazují, že během roku 2013 průměrná cena pozemků v Osaka
Metropolitan Area, kde Yuno žije, vzrostla o 2,3 % na 1 280 USD za m2. Průměrná cena nového
dvoupokojového bytu v Osace je teď 5 283 USD za m2.
Pozn.: kurz 21 Kč / 1 USD.

Obrázek 1						

Obrázek 2

Obrázek 3						

Obrázek 4

Zdroj: http://www.japonsko.info/
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15

8 bodů

Urči, zda platí následující tvrzení (PRAVDA × NEPRAVDA). Případné nepravdivé části tvrzení
podtrhni a oprav.
1.
Megapole Tokyo-Yokohama je typickým příkladem konurbance.
		
		Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

2. Japonské souostroví se skládá ze čtyř hlavních ostrovů – Hokkaidó, Honšú, Šikoku a Fidži.
						

		

Oprava: ... Kjúšú ...

				

PRAVDA × NEPRAVDA

3. Nejvyšší hustota obyvatelstva je v Japonsku v nadmořských výškách v rozmezí 200–500 m n. m.
										
Oprava: ... v nadmořských výškách do 200 m n. m. ...

PRAVDA × NEPRAVDA

4. Vnitrozemí Japonska tvoří převážně hory, které jsou z velké části zalesněné. Ve vnitrozemí se
také pěstuje čaj a pšenice.						
		
Oprava:

5. Rozmístění populace v Japonsku je možné považovat za rovnoměrné.
										

		

Oprava: ... není možné ... NEBO ... za nerovnoměrné ...

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

Hodnocení: Za každou správně určenou pravdivost 1 bod. Za každé správně označené nepravdivé
tvrzení a jeho správnou opravu 1 bod.
Řešení: Viz text.

16

2 body

Vysvětli, co se rozumí pod termínem „zákon nabídky a poptávky“ (ve vztahu k cenám pozemků
v Japonsku)?

Hodnocení: Za správné vysvětlení termínu 2 body (hodnotit adekvátně k věku soutěžích).
Řešení: ... Čím je větší poptávka, tím více stoupají ceny nabízených komodit (pozemků, bytů atd.). ...
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17

6 bodů

Z nabídky v rámečku vyber důvody koncentrace obyvatel Japonska právě v oblastech
uvedených ve výchozím textu. Důvody doplň do tabulky a rozřaď na fyzickogeografické
a socioekonomické (nevyužiješ všechny pojmy, do každé buňky v tabulce přiřaď pouze jeden
pojem).
zalesněné pobřeží

zemědělská výroba

–

–

metropolitní regiony

námořní doprava

hornaté vnitrozemí
–

rovinatý povrch

–

–

blízkost velkých řek

–

vysokohorské klima
sopečná činnost

výskyt památek na seznamu UNESCO

Fyzickogeografické důvody

Socioekonomické důvody

rovinatý povrch

zemědělská výroba

sopečná činnost

metropolitní regiony

hornaté vnitrozemí

námořní doprava

Hodnocení: Za každý správně uvedený pojem ve správném sloupci tabulky 1 bod. Pokud je pojem
uvedený v chybném sloupci, tak pouze 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

18

3 body

Napiš tři příklady toho, jak v Japonsku řeší nedostatek vhodných ploch.
Hodnocení: Za každý správně doplněný příklad 1 bod. Maximálně 3 body. Lze uznat i jiná relevantní
řešení, která nejsou v nabídce.
Řešení:
1. … výstavba výškových budov (mrakodrapy) …
2. … výstavba speciálních patrových či podzemních garáží …
3. … terasovité zemědělství …
4. … podzemní či nadzemní dopravní síť …
5. … automobily menších velikostí …
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19

6 bodů

a. Zjisti, kdo dříve splatí pozemek o rozloze 1 100 m2 pro výstavbu rodinného
domu, zda Yuno v Osaka Metropolitan Area nebo obyvatel Prahy. Uvažuj
průměrnou cenu pozemků v okolní Prahy 7 300 Kč/m2 a průměrný plat obyvatele Prahy
34 500 Kč/měsíc. Údaje pro Yuno znáš z výchozího textu. Svou odpověď dolož výpočtem
a výsledek zaokrouhli na celá čísla (počítej pouze teoreticky, tedy tak, že celý plat může jít
na splácení pozemku).

4 body

Yuno pozemek splatí za ... 36 let …
Výpočet: cena pozemku 1 280 USD/m2 = 26 880 Kč/m2 × 1 100 m2 → potřebná částka je
29 568 000 Kč
Plat je 39 000 USD/rok = 819 000 Kč/rok → 29 568 000 : 819 000 = 36,1 roku

Obyvatel Prahy za … 19 let …
Výpočet: cena pozemku 7 300 Kč/m2 × 1 100 m2 → potřebná částka je 8 030 000 Kč
Plat je 34 500 Kč/měsíc = 414 000 Kč/rok → 8 030 000 : 414 000 = 19,4 roku

Hodnocení: Za každý správný postup výpočtu 1 bod a za každou správně určenou dobu splacení 1 bod.
Řešení: Viz text.

b. Na základě dostupných informací zdůvodni výsledek s přihlédnutím k výškové
členitosti reliéfu obou zemí.

2 body

Hodnocení: Za správně uvedený důvod 2 body.
Řešení: ... V České republice se nachází větší množství volných ploch k zástavbě, protože ho z velké
části tvoří roviny, pahorkatiny a vrchoviny (uznat i jakoukoli odpověď, z níž bude vyplývat, že v Česku
je reliéf méně členitý). ...

20

5 bodů

a. Doplň text.

2 body

Japonsko se nachází v oblasti, ve které velmi často dochází k projevům vnitřní energie Země.

Především se jedná o … zemětřesení … , které může být doprovázeno jednou nebo více po sobě
jdoucích obrovitých vln, způsobených náhlým přemístěním velkého množství vody na velkých
vodních plochách, hlavně v oceánech. Jedná se o … tsunami … vyobrazené na obrázku 4
na straně 11.

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.

b. Tyto projevy jsou způsobeny především pohyby zemských desek.
Které litosférické desky se v oblasti Japonska se stýkají?

3 body

Hodnocení: Za každou správně doplněnou litosférickou desku 1 bod.
Řešení: ... euroasijská, filipínská, severoamerická ...
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

3 body

Pomocí matematických znamének (> ; <) porovnej údaje mezi dvěma uvedenými státy.
Za chybně uvedené znaménko se body odečítají.
1. Podíl vývozu energetických surovin:		
2. Rozloha ostrova:					

Rusko

Honšú

3. Podíl brambor a batátů aj. na celkové spotřebě kalorií:
				

Jižní Afrika

Demokratická republika Kongo

Velká Británie

		

Mongolsko

2

11 bodů

Na jihoamerickém světadílu pořádá Brazílie fotbalový turnaj. Hrát se bude na stadionu Maracaná
v Rio de Janeiru. Turnaje se účastní domácí fotbalisté, dále fotbalisté z Argentiny, Uruguaye, Chile,
Kolumbie, Surinamu, Ekvádoru a Venezuely. Odpověz na uvedené otázky, které řeší v redakci
televizní společnosti.
a. Každý zápas se začíná ve 20.00. Ve kterém dalším státě (ve kterých dalších státech)
Jižní Ameriky začne fotbalové utkání ve stejný čas, tedy ve 20.00 místního času?

2 body

Státy:
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b. Kterému jazyku bude rozumět většina populace zúčastněných států?
Ber v úvahu, že mu bude rozumět, protože se v jejich státě jedná o úřední jazyk.
Jazyk:

c. Kolik obyvatel z Brazílie a Argentiny bude průměrně sledovat zahajovací
utkání mezi těmito dvěma státy? Lze předpokládat, že v Brazílii bude průměrná
sledovanost 40 % a v Argentině 45 % z celkového počtu obyvatel. Svou odpověď dolož
výpočtem.

3 body

4 body

Výpočet:

Počet obyvatel:

d. V Severní a střední Americe je předpokládána průměrná sledovanost 25 milionů
obyvatel z celkového počtu obyvatel světadílu. Kolik procent obyvatel z tohoto
světadílu bude sledovat zahajovací výkop? Svou odpověď dolož výpočtem.

2 body

Výpočet:

Obyvatelé sledující zahajovací výkop:

3

16 bodů

a. Zemědělství je z velké části podmíněno klimatem daného regionu. Plodiny musí mít
4 body
pro svůj růst optimální množství srážek a teplotu. Přiřaď k podnebným oblastem
jejich typické zemědělské plodiny z rámečku. Každý pojem smí být použit pouze jednou
a ne všechny pojmy využiješ.
kaučukovník

–

olivovník

1. jihoevropská subtropická oblast (pás):

–

rýže

–

sója

–

žito

2. celosvětově rovníková či tropická oblast (pás):

3. jihoasijská tropická vlhká oblast (či tropický pás):

4. severoamerická mírná suchá (pevninská) oblast (pás):
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b. Na základě práce s atlasem zakroužkuj číselné údaje srážek a teploty,
ve kterých se bude nejvíce dařit olivovníku evropskému. Za chybné odpovědi
se body odečítají.
Nejnižší teploty pro přezimování:
Průměrné roční srážky:

100 mm/rok

Průměrné teploty nejteplejšího měsíce:

-5 °C

–

–

5 °C

600 mm/rok
25 °C

–

–

–

33 °C

15 °C

1 100 mm/rok
–

40 °C

c. Na základě všech údajů uvedených v úloze 3b. podtrhni v nabídce všechna
místa, kde by se olivovník dal také pěstovat. Za chybné odpovědi se body
odečítají.
A.

v blízkosti města Montevideo

C.

v blízkosti města Broken Hill

B.

D.
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v blízkosti města Punta Arenas
v blízkosti města San Antonio
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

4

17,5 bodů

a. Graf znázorňuje návštěvnost čtyř českých památek. Přiřaď památky z rámečku
ke správnému sloupci v grafu.
hrad Karlštejn

–

hrad Český Krumlov

4 body

klášter Plasy
–

hrad Loket

500

počet návštevníků (v tisících)

450

400
350
300

250
200
150

100
50
0
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b. V nabídce A.–H. podtrhni všechny příčiny vysoké návštěvnosti památky
se 430 tisíci návštěvníky.
A.

blízkost Krkonoš

C.

památka UNESCO

B.

D.
E.
F.

G.

H.

2 body

zachovalé a relativně rozsáhlé historické centrum
vinařská oblast

dojezdová vzdálenost z Prahy do jedné hodiny
vodní turistika na Vltavě

krasové oblasti v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od památky
dobrá image a propagace

c. Doplň text, který se týká návštěvnosti Českého Krumlova. Vybírej pojmy z rámečku,
přičemž nepoužiješ všechny pojmy. Slova z rámečku správně skloňuj.
1,4

–

Čína

–

Litomyšl

Německo

–

léto

430

–

jaro

Holašovice

–

Polsko

–

–

–

–

květen

leden

hotely

kempy

–

–

–

–

15

230

–

–

5 bodů

Rusko

penziony

Spojené státy americké
Zelená hora

Samotné město navštívilo ........................... milionů návštěvníků, přičemž vstup na státní hrad zaplatilo

................................ tisíc turistů. Největší počet z nich tvořili čeští turisté. Mezi zahraničními návštěvníky
bylo nejvíce turistů z ..................................................... a ..................................................... . Největší návštěvnost

města byla zaznamenána v ......................................, naopak nejméně turistů přijelo do Českého Krumlova
v .................................. . V Českém Krumlově přenocovalo asi ............................ tisíc hostů, přičemž nejčastěji
využívaným ubytovacím zařízením byly ................................................... a .................................................. v centru
města. V okolí Českého Krumlova je řada dalších památek, které turisty lákají do tohoto regionu.

Jedná se například o ............................................................ – další jihočeskou památku zapsanou na seznamu
světového dědictví UNESCO.
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d. Cestovní ruch ovlivňují dvě hlavní skupiny faktorů. Jedná se o přírodní a kulturně–
3,5 bodu
historické předpoklady území. V rámečku jsou uvedeny turistické cíle z různých částí
Česka. Rozhodni, který z faktorů má hlavní vliv na návštěvnost těchto turistických cílů
a správně je z rámečku doplň do tabulky.
těžební krajina Krušnohoří
Punkevní jeskyně

–

–

Pravčická brána

hřebčín v Kladrubech

minerální prameny v Luhačovicích

skanzen Rožnov pod Radhoštěm

Přírodní předpoklady

–

–

vodní turistika na Berounce

Kulturně–historické předpoklady

e. Mezi jednu z nejnavštěvovanějších památek Evropy patří Bazilika svatého Petra
ve Vatikánu. Napiš dva kulturně-historické předpoklady, které jsou příčinou
vysoké návštěvnosti této památky.

3 body

1.
2.
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Úvodní text potřebný pro řešení úlohy 5:
Při tvorbě mapy je nutné převést zemský povrch do roviny. To se provádí pomocí různých
matematických výpočtů, případně dalších metod, které nazýváme kartografickými zobrazeními. Nikdy
ale nelze převést zemský povrch do roviny mapy bez zkreslení. Kromě složitějších kartografických
zobrazení existují tři skupiny takzvaně jednoduchých zobrazení, která převádějí zemský povrch
do roviny přímo nebo prostřednictvím válce či kužele. Použití konkrétní skupiny zobrazení závisí mimo
jiné na poloze a tvaru území, které se zobrazuje v mapě.
1. Azimutální zobrazení používají jako zobrazovací plochu rovinu. Jsou vhodná pro kruhová
území, státy či regiony s pravidelným tvarem apod.
2. Válcová zobrazení používají plášť válce, který se rozvine do roviny. Nejvhodnější je používat
tato zobrazení pro protáhlá území, např. kolem rovníku nebo poledníku.
3. Kuželová zobrazení používají plášť kužele, který se rozvine do roviny. Nejvhodnější jsou
pro protáhlá území kolem rovnoběžek ve středních zeměpisných šířkách.
Zdroj: Bláha, J. D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017.

5

12 bodů

a. Vyber vždy jednu z výše uvedených tří skupin jednoduchých kartografických zobrazení,
kterou by bylo nejvhodnější použít pro mapu Evropy, světa a Arktidy. Každou ze
6 bodů
skupin zobrazení lze v odpovědi použít pouze jednou.
•

pro mapu Arktidy – ................................................................................ zobrazení

•

pro mapu světa – ............................................................................... zobrazení

•

pro mapu Evropy – ................................................................................ zobrazení

b. Pod obrázky napiš, o kterou ze skupin jednoduchých kartografických zobrazení
se jedná.
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6

10,5 bodů

Zemský povrch (cizím slovem reliéf) je utvářen působením různých modelačních činitelů. Jejich
působením vznikají různé tvary reliéfu. Způsob a intenzitu působení vnějších modelačních činitelů
ovlivňuje například také charakter podnebí v daném území.
a. Z nabídky v rámečku vypiš všechny modelační činitele, které utvářejí zemský
povrch (reliéf).
duna

–

sníh a led

mrtvé rameno
–

–

kar

–

niva dolního toku Dyje

Alpy

–

vítr

–

–

1,5 bodu

Namib

voda

b. Nyní doplň slova z nabídky v rámečku z úlohy 6a do prázdných políček tabulky
4,5 bodu
tak, aby každý řádek tabulky charakterizoval působení jednoho modelačního
činitele v určitém charakteru podnebí. Každý pojem z rámečku smí být použit pouze
jednou.
Charakter podnebí Hlavní modelační činitel

Tvar reliéfu

Modelované území

suché
vlhké
chladné (nivální)
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c. Každý modelační činitel je poháněn určitou silou. Pokud je unášecí síla vysoká,
převažuje eroze nad ukládáním materiálu. Pokud unášecí síla poklesne, začne
převládat ukládání materiálu nad erozí.

3 body

Řada tvarů reliéfu vznikla buď erozí, nebo ukládáním unášeného materiálu. Doplň do tabulky
tyto tvary reliéfu podle toho, jak vznikly: duna, kaňon, moréna, náplavový kužel, ronová
rýha, skalní brána.
Eroze převládala nad ukládáním

d. Z nabídky A.–D. zakroužkuj název tvaru
reliéfu, který zachycuje fotografie.
A.

oblík		

C.

skalní jehla

B.

D.

Ukládání převládalo nad erozí

1 bod

hranec		

skalní převis

e. Zakroužkuj, zda tvar reliéfu
na fotografii vznikl:

0,5 bodu

A.

převládající erozí materiálu nad ukládáním 		

B.

převládajícím ukládáním materiálu nad erozí 		
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Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby, obyčejná tužka,
Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), kalkulačka, pravítko

Monzunové proudění vzduchu je složitý jev, který ovlivňuje podnebí v takzvaných monzunových
oblastech. Monzuny zasahují velkou část Asie od tropické podnebné oblasti (resp. pásu) při Indickém
oceánu po mírnou oblast (pás) ve vyšších zeměpisných šířkách (při Tichém oceánu). Proto se rozlišuje
tropický a mimotropický monzun. Monzuny najdeme i na jiných světadílech, hlavně v Africe.
Pro monzunové podnebí je typická výrazná změna směru větru, takzvaných monzunů, a s ním
související změna počasí mezi létem a zimou. Letní monzun přináší období dešťů, zimní monzun
způsobuje období sucha.
Zdroj: interní materiál projektu GA ČR č. 16-01003S

7

5,5 bodu

Zakroužkuj, který ze dvou pojmů v textu je uveden správně. Číslic v závorkách si nyní nevšímej,
využiješ je v další úloze.
Co se děje od května do října?

Vzduch nad pevninou se ohřívá (1). Teplý / studený vzduch stoupá vzhůru a na jeho místo
je od oceánu nasáván méně teplý, zato velmi

suchý

/ vlhký vzduch (2). Obsahuje totiž vodu

vypařenou z oceánu / řek. Vítr (monzun) od oceánu proto přináší nad pevninu srážky

sucho.

/

Co se naopak děje od listopadu do února?
Suchý /

vlhký vzduch ve vnitrozemí / na pobřeží

pevniny chladne, proto je velmi lehký /

těžký. Vlastní vahou se postupně roztéká z pevniny / oceánu až nad oceán

/ pevninu

Při sestupu se ohřívá a zůstává vlhký / suchý. Tento vítr (monzun) proto nezpůsobuje /
způsobuje
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8

5 bodů

a. V úloze 7 jsou v závorkách uvedeny číslice 1–3, které označují v textu popisované
jevy. Číslice je vždy napsaná na konci popisu daného jevu. Přepiš tyto číslice
do rámečků v následujícím schématu podle toho, který zobrazený jev označují.

3 body

Zdroj: Upraveno podle Sobotová, M., Sobota, K. (1996): Zeměpisný náčrtník. Česká geografická společnost.

b. Na základě informací, které ses dozvěděl z textu, napiš, který obrázek
znázorňuje letní monzun a který obrázek znázorňuje zimní monzun. Tento
popis napiš na tečkovaný řádek vedle obrázků.

9

8,5 bodu

a. V úloze 9 budeš pracovat se třemi městy: Bombaj, Hotan, Káthmándú. S pomocí
Školního atlasu světa nebo svých znalostí nejprve urči jejich polohu tak,
že ke každému bodu A.–C. napíšeš název jednoho města.
A.

úbočí Himálaje:

C.

pobřeží Arabského moře:

B.
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2 body

3 body

centrální Asie:
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b. Grafy, které jsou zde uvedeny, se nazývají klimagramy. V každém grafu znázorňuje
křivka průběh průměrné měsíční teploty a současně sloupce ukazují průměrné
měsíční úhrny srážek.
Přiřaď města Bombaj, Hotan a Káthmándú ke správným klimagramům.
[mm]

srážky

teplota

srážky

teplota

srážky

4,5 bodu

teplota

[°C]

[mm]

[°C]

[mm]

1000

40
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40
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40

900

35
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35
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800

30
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30
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25

700

25

700

25

600

20

600

20

600

20

500

15

500

15

500

15

400

10

400

10

400

10

300

5

300

5

300

5

200

0

200

0

200

0

100

-5

100

-5

100

-5

0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

-10

0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

-10

0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

[°C]

-10

Zdroj: worldweather.wmo.int a www.klimadiagramme.de

c. V nabídce A.–G. podtrhni všechny faktory, které způsobují, že města Bombaj,
Hotan a Káthmándú se od sebe odlišují v průběhu teplot a srážek.
A.

počet obyvatel žijících v daném městě

C.

srážkový stín vysokých pohoří v centrální Asii

B.

D.
E.
F.

G.

- 12 -

1 bod

vzdálenost od oceánu
sopečná činnost

odtokový režim řek
výskyt zemětřesení

převažující půdní typ
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10

5 bodů

Na obrázku vidíš fotografii z města Kalkata (Kolkata). Na základě fotografie a předchozích úloh
vyřeš následující úkoly.
a.

1,5 bodu

Napiš
nejvhodnější titulek
pro tuto fotografii.
V titulku musí být
obsažen:
1. název města
2. název problému
zobrazeného 		
na fotografii
3. název vodního toku
či vodní plochy,
která je příčinou
vzniklého problému

b. Na základě předchozích úloh a informací napiš, ve kterém ročním období byl
snímek pravděpodobně pořízen. Svou odpověď stručně zdůvodni.

1,5 bodu

Roční období:

Zdůvodnění:

c. Jaké důsledky pro život lidí v této oblasti mají monzuny? Uveď 2 konkrétní
příklady.

2 body

1.
2.

- 13 -
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11

6 bodů

a. Pracuj s mapou Podnebných pásů na této straně. Na mapě vidíš klimagramy
dalších asijských měst. Z těchto šesti měst vypiš všechna, kde se v chodu teplot
a srážek během roku neprojevuje vliv monzunu.
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b. Množství srážek v průběhu roku má pochopitelně vliv i na množství vody, které
z území odtéká v řekách. Na základě znalostí o monzunu a s využitím mapy Vodstva
na straně 15. Zakresli do grafu křivku, která bude znázorňovat průtok řeky Mekong
během roku. Uvažuj přitom, že řeka Mekong má v nejsušším měsíci průtok 1 500 m3/s
a v nejdeštivějším měsíci je průtok řeky asi 15 krát větší.

3 body

průměrný průtok [m3/s]

25 000
20 000

15 000
10 000
5 000
0
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

3 body

Pomocí matematických znamének (> ; <) porovnej údaje mezi dvěma uvedenými státy.
Za chybně uvedené znaménko se body odečítají.
1. Podíl vývozu energetických surovin:		
2. Rozloha ostrova:					

Rusko

Honšú

3. Podíl brambor a batátů aj. na celkové spotřebě kalorií:
				

Demokratická republika Kongo

>

>
>

Jižní Afrika

Velká Británie

Mongolsko

Hodnocení: Za každé správně doplněné znaménko 1 bod. Za chybně doplněné znaménko odečíst
0,5 bodu. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

2

11 bodů

Na jihoamerickém světadílu pořádá Brazílie fotbalový turnaj. Hrát se bude na stadionu Maracaná
v Rio de Janeiru. Turnaje se účastní domácí fotbalisté, dále fotbalisté z Argentiny, Uruguaye, Chile,
Kolumbie, Surinamu, Ekvádoru a Venezuely. Odpověz na uvedené otázky, které řeší v redakci
televizní společnosti.
a. Každý zápas se začíná ve 20.00. Ve kterém dalším státě (ve kterých dalších státech)
Jižní Ameriky začne fotbalové utkání ve stejný čas, tedy ve 20.00 místního času?

2 body

Hodnocení: Za všechny čtyři uvedené státy 2 body, za správně uvedené tři státy 1 bod.
Řešení: … v Argentině, Surinamu, Brazílii, Uruguayi …

-1-
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b. Kterému jazyku bude rozumět většina populace zúčastněných států?
Ber v úvahu, že mu bude rozumět, protože se v jejich státě jedná o úřední jazyk.

3 body

Hodnocení: Za správnou odpověď 3 body.
Řešení: … portugalštině …

c. Kolik obyvatel z Brazílie a Argentiny bude průměrně sledovat zahajovací
utkání mezi těmito dvěma státy? Lze předpokládat, že v Brazílii bude průměrná
sledovanost 40 % a v Argentině 45 % z celkového počtu obyvatel. Svou odpověď dolož
výpočtem.

4 body

Hodnocení: Za správně uvedený počet obyvatel každého státu 1 bod, za správný postup 1 bod,
za správný výsledek 1 bod.
Řešení:
• počet obyvatel Brazílie = 204 259 800 NEBO 197 289 500
• počet obyvatel Argentiny = 43 431 900 NEBO 35 539 400
• (204 259 800 NEBO 197 289 500 / 100 × 40) + (43 431 900 NEBO 35 539 400 / 100 × 45) =
= 101 248 275 nebo 97 241 735 obyvatel
d. V Severní a střední Americe je předpokládána průměrná sledovanost 25 milionů
obyvatel z celkového počtu obyvatel světadílu. Kolik procent obyvatel z tohoto
světadílu bude sledovat zahajovací výkop? Svou odpověď dolož výpočtem.

2 body

Hodnocení: Za správný postup výpočtu 1 bod, za správný výsledek 1 bod.
Řešení:
• Počet obyvatel světadílu: 579 020 000 nebo 529 000 000
• (25 000 000 / 579 020 000 NEBO 529 000 000) × 100 = 4,3 % nebo 4,7 %

3

16 bodů

a. Zemědělství je z velké části podmíněno klimatem daného regionu. Plodiny musí mít
4 body
pro svůj růst optimální množství srážek a teplotu. Přiřaď k podnebným oblastem
jejich typické zemědělské plodiny z rámečku. Každý pojem smí být použit pouze jednou
a ne všechny pojmy využiješ.
kaučukovník

–

olivovník

–

rýže

1. jihoevropská subtropická oblast (pás):				

2. celosvětově rovníková či tropická oblast (pás):		
3. jihoasijská tropická vlhká oblast (či tropický pás):		

4. severoamerická mírná suchá (pevninská) oblast (pás):

–

sója

–

žito

... olivovník ...

... kaučukovník ...
... rýže ...
... sója ...

Hodnocení: Za správné přiřazení plodiny k podnebné oblasti 1 bod.
Řešení: Viz text.

-2-
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b. Na základě práce s atlasem zakroužkuj číselné údaje srážek a teploty,
ve kterých se bude nejvíce dařit olivovníku evropskému. Za chybné odpovědi
se body odečítají.
Nejnižší teploty pro přezimování:
Průměrné roční srážky:

100 mm/rok

Průměrné teploty nejteplejšího měsíce:

-5 °C

–

5 °C

–

600 mm/rok
25 °C

–

–

–

33 °C

6 bodů

15 °C

1 100 mm/rok
–

40 °C

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 2 body. Za chybnou odpověď se odečítá 0,5 bodu. Minimální
počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

c. Na základě všech údajů uvedených v úloze 3b. podtrhni v nabídce všechna
místa, kde by se olivovník dal také pěstovat. Za chybné odpovědi se body
odečítají.
A.
v blízkosti města Montevideo
B.

v blízkosti města Punta Arenas

D.

v blízkosti města San Antonio

C.

6 bodů

v blízkosti města Broken Hill

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 3 body. Za chybnou odpověď se odečítá 1 bod. Minimální
počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

-3-
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

4

17,5 bodů

a. Graf znázorňuje návštěvnost čtyř českých památek. Přiřaď památky z rámečku
ke správnému sloupci v grafu.
hrad Karlštejn

500

–

hrad Český Krumlov

4 body

klášter Plasy
–

hrad Loket

počet návštevníků (v tisících)

450

400
350
300

250
200
150

100
50
0

... hrad Český Krumlov ... ... hrad Karlštejn ... ... hrad Loket ...

Hodnocení: Za každou správně přiřazenou památku 1 bod.
Řešení: Viz graf.

-4-
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b. V nabídce A.–H. podtrhni všechny příčiny vysoké návštěvnosti památky
se 430 tisíci návštěvníky.
A.

B.

blízkost Krkonoš

C.

památka UNESCO

D.

vinařská oblast

F.

dojezdová vzdálenost z Prahy do jedné hodiny
vodní turistika na Vltavě

G.

krasové oblasti v dojezdové vzdálenosti do 30 minut od památky

E.

H.

2 body

zachovalé a relativně rozsáhlé historické centrum

dobrá image a propagace

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
c. Doplň text, který se týká návštěvnosti Českého Krumlova. Vybírej pojmy z rámečku,
přičemž nepoužiješ všechny pojmy. Slova z rámečku správně skloňuj.
1,4

–

Čína

–

Litomyšl

Německo

–

léto

430

–

jaro

Holašovice

–

Polsko

–

–

–

–

květen

leden

hotely

kempy

–

–

–

–

15

230

–

–

5 bodů

Rusko

penziony

Spojené státy americké
Zelená hora

Samotné město navštívilo ... 1,4 ... milionů návštěvníků, přičemž vstup na státní hrad zaplatilo
... 430 ... tisíc turistů. Největší počet z nich tvořili čeští turisté. Mezi zahraničními návštěvníky

bylo nejvíce turistů z ... Ruska ... a ... Německa ... . Největší návštěvnost města byla zaznamenána

v ... létě ..., naopak nejméně turistů přijelo do Českého Krumlova v ... lednu ... . V Českém Krumlově

přenocovalo asi ... 230 ... tisíc hostů, přičemž nejčastěji využívaným ubytovacím zařízením byly

... hotely ... a ... penziony ... v centru města. V okolí Českého Krumlova je řada dalších památek, které
turisty lákají do tohoto regionu. Jedná se například o ... Holašovice ... – další jihočeskou památku

zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem odpověď 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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d. Cestovní ruch ovlivňují dvě hlavní skupiny faktorů. Jedná se o přírodní a kulturně–
3,5 bodu
historické předpoklady území. V rámečku jsou uvedeny turistické cíle z různých částí
Česka. Rozhodni, který z faktorů má hlavní vliv na návštěvnost těchto turistických cílů
a správně je z rámečku doplň do tabulky.
těžební krajina Krušnohoří
Punkevní jeskyně

–

–

Pravčická brána

hřebčín v Kladrubech

minerální prameny v Luhačovicích

skanzen Rožnov pod Radhoštěm

Přírodní předpoklady

–

–

vodní turistika na Berounce

Kulturně–historické předpoklady

Punkevní jeskyně

těžební krajina Krušnohoří

Pravčická brána

hřebčín v Kladrubech

vodní turistika na Berounce

skanzen Rožnov pod Radhoštěm

minerální prameny v Luhačovicích

Hodnocení: Za každý správně doplněný turistický cíl 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
e. Mezi jednu z nejnavštěvovanějších památek Evropy patří Bazilika svatého Petra
ve Vatikánu. Napiš dva kulturně-historické předpoklady, které jsou příčinou
vysoké návštěvnosti této památky.

3 body

Hodnocení: Za každý správně doplněný předpoklad 1,5 bodu – hodnotit však nejvýše 2 kulturněhistorické předpoklady. V případě, že hodnotitel uzná termín uvedený žákem za relevantní, i když není
uveden v řešení, započítá 1,5 bodu.
Příklad řešení: Jedna z největších bazilik světa, Vatikán a centrum Říma zapsány na seznamu UNESCO,
poutní místo / svaté město, historický odkaz (sídlo papežů, hrob sv. Petra), umění (fresky atd.).
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Úvodní text potřebný pro řešení úlohy 5:
Při tvorbě mapy je nutné převést zemský povrch do roviny. To se provádí pomocí různých
matematických výpočtů, případně dalších metod, které nazýváme kartografickými zobrazeními. Nikdy
ale nelze převést zemský povrch do roviny mapy bez zkreslení. Kromě složitějších kartografických
zobrazení existují tři skupiny takzvaně jednoduchých zobrazení, která převádějí zemský povrch
do roviny přímo nebo prostřednictvím válce či kužele. Použití konkrétní skupiny zobrazení závisí mimo
jiné na poloze a tvaru území, které se zobrazuje v mapě.
1. Azimutální zobrazení používají jako zobrazovací plochu rovinu. Jsou vhodná pro kruhová
území, státy či regiony s pravidelným tvarem apod.
2. Válcová zobrazení používají plášť válce, který se rozvine do roviny. Nejvhodnější je používat
tato zobrazení pro protáhlá území, např. kolem rovníku nebo poledníku.
3. Kuželová zobrazení používají plášť kužele, který se rozvine do roviny. Nejvhodnější jsou
pro protáhlá území kolem rovnoběžek ve středních zeměpisných šířkách.
Zdroj: Bláha, J. D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017.

5

12 bodů

a. Vyber vždy jednu z výše uvedených tří skupin jednoduchých kartografických
zobrazení, kterou by bylo nejvhodnější použít pro mapu Evropy, světa a Arktidy.
Každou ze skupin zobrazení lze v odpovědi použít pouze jednou.
•

pro mapu Arktidy – … azimutální ... zobrazení

•

pro mapu světa – … válcové NEBO azimutální ... zobrazení

•

6 bodů

pro mapu Evropy – … kuželové NEBO azimutální ... zobrazení

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 2 body. V případech, kde jsou možné dvě správné odpovědi,
se uznává jako správná odpověď: jedna nebo druhá varianta, případně budou-li uvedeny obě správné
varianty současně. Bude-li uvedeno více než jedna varianta a jedna z nich nebude správně, body
se nezapočítávají (v zadání je instrukce, že žák má uvést pouze jedno řešení).
Řešení: Viz text.
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b. Pod obrázky napiš, o kterou ze skupin jednoduchých kartografických zobrazení
se jedná.

… azimutální zobrazení …

... kuželové zobrazení …

6 bodů

... válcové zobrazení ...

Hodnocení: Za každý správně určený typ zobrazení 2 body.
Řešení: Viz text.

6

10,5 bodů

Zemský povrch (cizím slovem reliéf) je utvářen působením různých modelačních činitelů. Jejich
působením vznikají různé tvary reliéfu. Způsob a intenzitu působení vnějších modelačních činitelů
ovlivňuje například také charakter podnebí v daném území.
a. Z nabídky v rámečku vypiš všechny modelační činitele, které utvářejí zemský
povrch (reliéf).
duna

–

sníh a led

mrtvé rameno
–

–

kar

–

niva dolního toku Dyje

Alpy

–

vítr

–

–

1,5 bodu

Namib

voda

Hodnocení: Za každý správně vypsaný modelační činitel 0,5 bodu (poznámka: sníh a led se započítají
jako jeden modelační činitel).
Řešení: Vítr, voda, sníh a led.
b. Nyní doplň slova z nabídky v rámečku z úlohy 6a do prázdných políček tabulky
4,5 bodu
tak, aby každý řádek tabulky charakterizoval působení jednoho modelačního
činitele v určitém charakteru podnebí. Každý pojem z rámečku smí být použit pouze
jednou.
Charakter podnebí Hlavní modelační činitel
suché
vlhké

chladné (nivální)

Tvar reliéfu

Modelované území

vítr

duna

Namib

voda

mrtvé rameno

niva dolního toku Dyje

sníh a led

kar

Alpy

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

-8-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Silvie R. Kučerová, 		
Petr Trahorsch, Jiří Riezner,
Jan D. Bláha

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie C

ˇ
REŠENÍ

c. Každý modelační činitel je poháněn určitou silou. Pokud je unášecí síla vysoká,
převažuje eroze nad ukládáním materiálu. Pokud unášecí síla poklesne, začne
převládat ukládání materiálu nad erozí.

3 body

Řada tvarů reliéfu vznikla buď erozí, nebo ukládáním unášeného materiálu. Doplň do tabulky
tyto tvary reliéfu podle toho, jak vznikly: duna, kaňon, moréna, náplavový kužel, ronová
rýha, skalní brána.
kaňon, ronová rýha, skalní brána

Eroze převládala nad ukládáním

duna, moréna, náplavový kužel

Ukládání převládalo nad erozí

Hodnocení: Za každý správně doplněný geomorfologický tvar 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.

d. Z nabídky A.–D. zakroužkuj
název tvaru reliéfu, který
zachycuje fotografie.
A.
oblík		
B.
C.

hranec		

D.

skalní převis

1 bod

skalní jehla

Hodnocení: Za správně zakroužkovanou variantu
1 bod.
Řešení: Viz text.

e. Zakroužkuj, zda tvar reliéfu
na fotografii vznikl:
A.

0,5 bodu

převládající erozí materiálu
nad ukládáním materiálu

B.

převládajícím ukládáním materiálu
nad erozí materiálu

Hodnocení: Za správně zakroužkovanou variantu
0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
Foto: J. Riezner
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Celkem 30 bodů

Úvodní text

Potřebné vybavení: psací potřeby, obyčejná tužka,
Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), kalkulačka, pravítko

Monzunové proudění vzduchu je složitý jev, který ovlivňuje podnebí v takzvaných monzunových
oblastech. Monzuny zasahují velkou část Asie od tropické podnebné oblasti (resp. pásu) při Indickém
oceánu po mírnou oblast (pás) ve vyšších zeměpisných šířkách (při Tichém oceánu). Proto se rozlišuje
tropický a mimotropický monzun. Monzuny najdeme i na jiných světadílech, hlavně v Africe.
Pro monzunové podnebí je typická výrazná změna směru větru, takzvaných monzunů, a s ním
související změna počasí mezi létem a zimou. Letní monzun přináší období dešťů, zimní monzun
způsobuje období sucha.
Zdroj: interní materiál projektu GA ČR č. 16-01003S

7

5,5 bodu

Zakroužkuj, který ze dvou pojmů v textu je uveden správně. Číslic v závorkách si nyní nevšímej,
využiješ je v další úloze.
Co se děje od května do října?

Vzduch nad pevninou se ohřívá (1). Teplý / studený vzduch stoupá vzhůru a na jeho místo

je od oceánu nasáván méně teplý, zato velmi suchý / vlhký vzduch (2). Obsahuje totiž vodu

vypařenou z oceánu / řek. Vítr (monzun) od oceánu proto přináší nad pevninu srážky /sucho.

Co se naopak děje od listopadu do února?

Suchý / vlhký vzduch ve vnitrozemí / na pobřeží pevniny chladne, proto je velmi lehký / těžký.
Vlastní vahou se postupně roztéká z pevniny /oceánu až nad oceán / pevninu (3). Při sestupu

se ohřívá a zůstává vlhký / suchý. Tento vítr (monzun) proto nezpůsobuje / způsobuje na pevnině
déšť.

Hodnocení: Za každou správně zakroužkovanou variantu 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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8

5 bodů

a. V úloze 7 jsou v závorkách uvedeny číslice 1–3, které označují v textu popisované
jevy. Číslice je vždy napsaná na konci popisu daného jevu. Přepiš tyto číslice
do rámečků v následujícím schématu podle toho, který zobrazený jev označují.

3 body

Hodnocení: Za každou správně doplněnou číslici 1 bod.
Řešení: Viz schéma.
b. Na základě informací, které ses dozvěděl z textu, napiš, který obrázek
znázorňuje letní monzun a který obrázek znázorňuje zimní monzun. Tento
popis napiš na tečkovaný řádek pod obrázky.

3

1

… zimní ... monzun

2 body

2

… letní ... monzun

Zdroj: Upraveno podle Sobotová, M., Sobota, K. (1996): Zeměpisný náčrtník. Česká geografická společnost.

Hodnocení: Za každý správně doplněný název monzunu 1 bod.
Řešení: Viz text.

9

8,5 bodu

a. V úloze 9 budeš pracovat se třemi městy: Bombaj, Hotan, Káthmándú. S pomocí
Školního atlasu světa nebo svých znalostí nejprve urči jejich polohu tak,
že ke každému bodu A.–C. napíšeš název jednoho města.
A.

úbočí Himálaje: 		

… Káthmándú ...

C.

pobřeží Arabského moře:

… Bombaj …

B.

centrální Asie:		

3 body

… Hotan ...

Hodnocení: Za správně přiřazený název města 1 bod.
Řešení: Viz text.
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b. Grafy, které jsou zde uvedeny, se nazývají klimagramy. V každém grafu znázorňuje
křivka průběh průměrné měsíční teploty a současně sloupce ukazují průměrné
měsíční úhrny srážek.
Přiřaď města Bombaj, Hotan a Káthmándú ke správným klimagramům.
[mm]

srážky

teplota

srážky

teplota

srážky

4,5 bodu

teplota

[°C]

[mm]

[°C]
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5
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5

200
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200

0

200
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100
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100

-5

100

-5

0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

-10

0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

-10

0

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

[°C]

-10

Zdroj: worldweather.wmo.int a www.klimadiagramme.de

… Bombaj ...

… Káthmándú ...

Hodnocení: Za správné přiřazení každého města ke klimagramům 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.

… Hotan ...

c. V nabídce A.–G. podtrhni všechny faktory, které způsobují, že města Bombaj,
Hotan a Káthmándú se od sebe odlišují v průběhu teplot a srážek.
A.

B.

počet obyvatel žijících v daném městě

C.

srážkový stín vysokých pohoří v centrální Asii

D.

sopečná činnost

F.

výskyt zemětřesení

E.

G.

1 bod

vzdálenost od oceánu

odtokový režim řek
převažující půdní typ

Hodnocení: Za každou správně podtrženou příčinu 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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10

5 bodů

Na obrázku vidíš fotografii z města Kalkata (Kolkata). Na základě fotografie a předchozích úloh
vyřeš následující úkoly.

a. Napiš nejvhodnější titulek pro tuto fotografii. V titulku musí být obsažen:
1. název města,
2. název problému zobrazeného na fotografii
3. název vodního toku či vodní plochy, která je příčinou vzniklého problému

1,5 bodu

Hodnocení: Za každou správně uvedenou informaci v titulku 0,5 bodu. Pokud hodnotitel shledá klíčové
slovo uvedené žákem jako relevantní, uzná za něj také 0,5 bodu.
Příklad řešení: Titulek: Rozvodněná řeka Ganga v Kalkatě
klíčová slova, která by se měla v titulku objevit: povodně (rozvodněnost, záplavy atd.), řeka 		
Ganga, Kalkata.

b. Na základě předchozích úloh a informací napiš, ve kterém ročním období byl
snímek pravděpodobně pořízen. Svou odpověď stručně zdůvodni.

1,5 bodu

Hodnocení: Za správně uvedené roční období (příp. měsíce červen, červenec, srpen) 0,5 bodu.
Za správné zdůvodnění 1 bod.
Řešení: roční období: … léto …
Zdůvodnění: ... letní monzun s sebou přináší velké množství srážek (největší v průběhu celého roku) …
c. Jaké důsledky pro život lidí v této oblasti mají monzuny? Uveď 2 konkrétní
příklady.

2 body

Hodnocení: Za každý správně uvedený důsledek 1 bod. Pokud hodnotitel shledá jako relevantní i další
odpovědi, započítá také 1 bod. Za vyšší počet příkladů než 2 se však body navíc neudílí.
Příklad řešení: ... škody na majetku, vliv na zemědělství (škody na úrodě), sesuvy, záplavy, problém
s dopravou, zničení komunikací, ztráty na lidských životech ...
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11

6 bodů

a. Pracuj s mapou Podnebných pásů na této straně. Na mapě vidíš klimagramy
dalších asijských měst. Z těchto šesti měst vypiš všechna, kde se v chodu teplot
a srážek během roku neprojevuje vliv monzunu.

3 body

Hodnocení: Za každé správně uvedené město 1 bod.
Řešení: Almaty, Dubaj, Jakutsk

b. Množství srážek v průběhu roku má pochopitelně vliv i na množství vody, které
z území odtéká v řekách. Na základě znalostí o monzunu a s využitím mapy Vodstva
na straně 15. Zakresli do grafu křivku, která bude znázorňovat průtok řeky Mekong
během roku. Uvažuj přitom, že řeka Mekong má v nejsušším měsíci průtok 1 500 m3/s
a v nejdeštivějším měsíci je průtok řeky asi 15 krát větší.

3 body

Hodnocení: Za správný tvar křivky 1,5 bodu. Za dodržení absolutního minima průtoku (+/- 2 000 m3/s)
v únoru NEBO březnu NEBO dubnu 0,5 bodu a absolutního maxima průtoku (+/- 2 000 m3/s) v červnu
NEBO červenci NEBO srpnu NEBO září 1 bod.
Řešení: Pozn.: předpokládáme, že zákres soutěžícího se bude tvaru křivky blížit, nikoli že musí být
naprosto shodný.
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OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie D

PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika – Školní atlas pro základní
školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.) psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začnete pracovat): Uvědomte si, že v atlase se nachází množství
map různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce
s atlasem je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách
(tzn. na mapách co největšího měřítka). Dále nezapomeňte, že v atlase nenajdete jen mapy,
ale také spoustu doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

10 bodů

a. Z nabídky v rámečku vyberte jeden společný znak pro každou z níže uvedených
trojic afrických zemí. V nabídce se nachází jeden znak, který nevyužijete.
Za nesprávně přiřazené znaky se body odečítají.
bývalé britské kolonie

–

6 bodů

částečně neosídleno

dominantní zastoupení brambor a batátů ve stravě

intenzivní těžba nerostných surovin

1. Jihoafrická republika – Etiopie – Egypt

–

nezávislá území (1923)

		

2. Botswana – Zambie – Tanzanie
		

3. Demokratická republika Kongo – Alžírsko – Jihoafrická republika
4. Ghana – Demokratická republika Kongo – Středoafrická republika
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b. Která z trojic zemí uvedených v zadání úkolu 1a. má ještě jeden společný znak?
Tento znak se týká zeměpisné polohy.

2 body

Napište společný znak a trojici zemí, o kterou se jedná.
Nápověda: Nehledejte spojitost se světovými stranami.
Země:
Společný znak:

c. Ze zemí uvedených v otázce 1a. vyberte dvě, které by byly teoreticky
nejvhodnější pro návštěvu francouzsky mluvícího katolického misionáře.

2 body

Státy:

2

4 body

S pomocí Školního atlasu České republiky určete, o kterou vodní nádrž se jedná. Vybírejte
z nabídky vodních nádrží v rámečku (nevyužijete všechny).
Hamry

–

Horka

Nové mlýny

–

–

Josefův důl
Orlík

–

–

Lipno

Slapy

–

–

Nechranice

Šance

Vodní nádrž se nachází v Krušnohorské subprovincii. Leží převážně v mírně teplé podnebné oblasti
a patří do úmoří Severního moře. Nádrž se nachází na řece III. řádu.
vodní nádrž:

Voda z vodní nádrže odtéká do Severního moře. Nachází se v chráněné oblasti přirozené akumulace
povrchových vod. Její podloží tvoří převážně podzoly. Leží v okrese, který nemá státní hranici.
vodní nádrž:

Převažující účel této nádrže je vodárenský. Průměrný roční úhrn srážek na hladinu nádrže je více
než 1 000 mm. Vodní tok, na kterém nádrž leží, není před ústím do nádrže organicky znečištěn.
Od hráze se ve vzdálenosti cca 5 km nachází nejvyšší vrchol pohoří, které je součástí AlpskoHimálajského systému.
vodní nádrž:

Vodní nádrž leží v NUTS 2 Severovýchod. V okolí převažují louky a pěstování pícnin a ovsa. Území,
kde se nádrž nachází, nebylo v říjnu 1938 připojeno k Německu. Nádrž leží v podnebné oblasti,
kde je počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 – 140.
vodní nádrž:
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3

6 bodů

S pomocí Školního atlasu Česká republiky a Školního atlasu světa rozhodni a zakroužkuj, zda
jsou následující tvrzení pravdivá (ANO) či nikoliv (NE). Za chybně označené odpovědi se body
odečítají.
•

V okrese Karlovy Vary probíhá stejný typ živočišné výroby jako na Madagaskaru.

•

Na severu Yorského poloostrova se těží stejná nerostná surovina jako v okolí vodní nádrže

•

												

ANO × NE

Lipno.											

ANO × NE

												

ANO × NE

Povodí řeky Oslavy je odvodňováno do stejného moře jako povodí řeky Coruh / Čoroch.

•
•

CHKO Český ráj má téměř stejnou rozlohu jako Marshallovy ostrovy.		

ANO × NE

												

ANO × NE

												

ANO × NE

Nejzápadnější bod/obec Česka leží na stejném poledníku jako Ingolstadt.

•

V Českém lese se pěstuje stejný typ zemědělské plodiny jako v oblasti Huronského jezera.

4

6 bodů

Přírodovědecká fakulta UK potřebuje na základě níže uvedených podmínek vybudovat tři
limnologické výzkumné stanice na březích významných vodních ploch. Ve kterých nejblíže
položených správních střediscích (hl. městech) by měla PřF UK žádat o nutné povolení?
1. v indočínské monzunové oblasti savany či suché stepi
		

2. na západní polokouli, v oblasti s výskytem tropických cyklón, v blízkosti činného vulkánu		
3. v oblasti s ročním úhrnem srážek 500 – 1 000 mm, přímo na toku jedné z nejvodnatějších řek
Afriky v úmoří Indického oceánu		
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5

4 body

Zjistěte, o jaký asijský stát, který býval britskou kolonií, se jedná. Doplňte prázdné buňky
tabulky.
Stát

Zemědělství

Úřední jazyk
angličtina

Lesnatost

Sousedí s Čínou

Ne

1%

Ne

50 %

Ano

Rýže

-4-
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, kalkulačka

6

12,5 bodu

a. Ke každému konfliktu popsanému v prvním sloupci tabulky doplňte zemi
(oblast), ve které se odehrával. Následně do třetího sloupce tabulky napište
dvě klíčová slova z nabídky, která se k danému konfliktu vztahují.
marxismus

–

hybridní válka

Muammar Kaddáfí

–

Tálibán

Popis konfliktu

–

–

Kurdové

–

al-Káida

–

Luhanská lidová republika

7,5 bodu

partyzánská válka
–

ISIS

Země/oblast

–

ISIS

Klíčová slova

Tento spor mezi vládou a silami FARC trvající více než 50
let byl v září 2016 oficiálně ukončen mírem. Dohoda však
byla občany v referendu těsně odmítnuta. Referendum bylo
uznáno i přesto, že se k hlasování dostavilo pouze 37 %
voličů.
Konflikt datujeme od roku 2011, kdy povstání proti režimu
přerostlo v občanskou válku. Situace v zemi byla nepřehledná
kvůli velkému množství bojujících stran. Oblast se stala
jakýmsi kolbištěm pro prosazování geopolitických zájmů
mnoha států včetně USA a Ruska. Stejně tak se zde angažovaly
mnohé národnostní, náboženské i etnické zájmové skupiny.
V roce 2014 jedna ze stran zahájila ozbrojený konflikt. Byly
zde vytvořeny dva loutkové státy a s jejich pomocí a s pomocí
vlastních neoznačených jednotek se tato válčící strana snaží
připojit danou oblast ke svému státnímu území.
Tato země byla považována za základnu terorismu, jež
vyvrcholil na počátku 21. stol. Ozbrojené mezinárodní
síly tzv. Severní Aliance porazily tamní „režim“ a společně
s jednotkami ISAF se snaží o nastolení demokracie. Ovšem
síla poraženého hnutí opět roste a vnáší do země nestabilitu.
V roce 2011 přerostlo povstání proti režimu v občanskou
válku. Během nepokojů byl zabit i diktátorský představitel
tohoto režimu. Do konfliktu zasáhly síly NATO. V současné
době zde stále bojují liberálové a islamisté.

Zdroj: Školní atlas světa, Kartografie a. s. (2017), irozhlas.cz
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b. Do prvního sloupce tabulky doplňte stát z nabídky. Tabulka obsahuje údaje
podílů HDP, který daný stát investuje do armády a částky, které daný stát investuje
do armády (v mld.). Za nesprávně doplněné země se body odečítají.
Arménie

–

Stát

Irák

–

Izrael

–

Rusko

–

USA

% z HDP
(2016)

částka v mld.
$ (2016)

0,98

1,91

Česko

3,29

612,60

5,64

16,97

5,4

208,55

3,63

5 bodů

6,23

4,9

0,52

Zdroj: cia.gov

7

8 bodů

a. V následujícím úkolu budete pracovat s kartogramy na str. 7 a 8. Do prvního
6 bodů
sloupce tabulky přiřaďte správné názvy kartogramů z výběru v rámečku
(využijete pouze polovinu z nabízených názvů). Dále do posledního sloupce tabulky
doplňte označení kartogramu (A–C), pro který platí uvedený žebříček zemí (pořadí zemí
není absolutní, jedná se o jejich porovnání).
Význam zemědělství v národních ekonomikách

–

Hustota silniční sítě

Význam zpracovatelského průmyslu v národních ekonomikách
Příjmy z cestovního ruchu

–

Zaměstnanost ve službách

Význam těžebního průmyslu v národních ekonomikách

Název

1.

2.

3.

Polsko

Argentina

Libye

Argentina

Botswana

JAR

-6-
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A

B
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C

b. Do mapy A doplňte následující kompoziční prvky: číselné měřítko (zaokrouhlete
na celé stovky milionů), směrovku a tiráž. Předpokládejme, že mapu jste vyrobili
vy v tomto kole ZO.

8

2 body

19,5 bodu

a. Atmosféra neboli plynný obal Země je tvořena několika vrstvami (sférami), které
5 bodů
se od sebe liší svými vlastnostmi. Pomocí krátké charakteristiky doplňte vrstvu
atmosféry z nabídky (některé pojmy nevyužijete). Za špatné odpovědi se body odečítají.
exosféra

ozónosféra

–

–

ionosféra

stratosféra

–

–

kryosféra

–

termosféra

mezosféra

–

troposféra

1. Teplota klesá od 0 °C na spodní hranici a na horní hranici dosahuje až -95 °C. V letním období
zde lze pozorovat stříbrná oblaka, která tvoří kosmický prach, vulkanický prach i ledové
krystalky.			
vrstva:

2. Soustřeďuje se zde 75 % hmotnosti atmosféry a teplota vzduchu klesá průměrně o 0,65 °C

na 100 výškových metrů. Obsahuje téměř veškerou vodu v atmosféře a proto je oblastí vzniku
srážek a mlh.

		

-8-
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3. Zasahuje maximálně do výšky 55 km nad zemský povrch. Pokud se zde vyskytne vodní pára,

tak se vytvoří perleťová oblaka. Je charakteristická izotermií (tzn., teplota s výškou od zemského
povrchu vzrůstá, což je způsobeno pohlcováním UV záření).
vrstva:

4. Nejsvrchnější část atmosféry, kde mohou atmosférické částice unikat do meziplanetárního
prostoru.		
vrstva:

5. Tato sféra je charakteristická rychlým vzestupem teploty, která může přesáhnout i hodnoty
1 500 °C. V okolí zemských magnetických pólů se zde může vytvářet polární záře.
vrstva:

b. Doplňte text.
3 body
V atmosféře se ve dvou vrstvách (sférách) vyskytuje ozón. Největší koncentrace je v tzv. ozonosféře,
která je součástí ........................................................... . V mnohem nižších koncentracích se ozón vyskytuje

v ............................................. . Množství ozónu v atmosféře se udává v ....................................................................... .
c. Výše je uvedeno, že se ozón vyskytuje ve dvou vrstvách atmosféry. V každé vrstvě
se chová jinak a má jiné vlastnosti. Jak se od sebe liší vlastnosti ozónu v těchto
vrstvách a co zde ozón může způsobovat?

2 body

d. Rozdíl mezi maximální a minimální denní (roční) teplotou změřený v jednom dni
5 bodů
(roce) se označuje jako amplituda teploty. Doplňte matematická znaménka
> (větší) nebo < (menší) k tvrzením, která se týkají amplitudy teplot. Za nesprávně použité
matematické znaménko se body odečítají.
1. Při malé oblačnosti je obvykle denní teplotní amplituda

než při oblačném počasí.

2. V našich zeměpisných šířkách je obvykle denní teplotní amplituda v jarním období
denní amplituda v zimním období.

3. Přímořské oblasti mají

roční teplotní amplitudu než oblasti kontinentální.

4. Vypouklé (konvexní) tvary georeliéfu mají

5. Vhloubené (konkávní) tvary georeliéfu mají

-9-
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e. Doplňte do tabulky název místního větru podle jeho charakteristiky.
Dále z nabídky vyberte oblast, kde se s tímto typem větru můžete setkat.

Místní vítr

Constanta

–

Terst

–

Vorálbersko

Charakteristika

4,5 bodu

Oblast

Padavý, teplý, suchý a nárazový vítr na závětrné
straně horských překážek. Vane z hor do údolí.
Silný, studený, padavý a nárazový vítr, který
vane z náhorních vnitrozemských plošin
k teplému moři.

Vítr vzniká v důsledku rozdílného zahřívání
vodních ploch a pevniny.
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ˇ
PRAKTICKÁ CÁST
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

Úvodní text: Období demografické revoluce na území Česka

V českých zemích se za období demografické revoluce považují léta 1830–1930. Průběh tohoto
procesu lze stručně popsat následovně: přibližně od přelomu druhé a třetí dekády 19. století se začal
relativně rychle zvyšovat průměrný věk vstupu do prvního manželství u mužů i u žen a po roce
1850 byl v průměru u žen téměř 25 let, a u mužů 29–30 let. To vedlo k mírnému poklesu úrovně
porodnosti za současného vzestupu podílu dětí rozených mimo manželství až na 15 % (vzestup byl
vyšší v oblastech s německým obyvatelstvem). Úroveň porodnosti se v důsledku omezování počtu dětí
v rodině začala snižovat v závěru 60. let v Praze a v Liberci, na konci 19. století na celém území Čech
a během první dekády 20. století také na celé Moravě. Pokles pokračoval i za první republiky (natalitní
vlna po skončení první světové války nestačila ani na kompenzaci ztrát způsobených nepřítomností
mužů v rodinách za války). Nové reprodukční chování přijali téměř všichni obyvatelé českých zemí.
Na zlepšení úmrtnostních poměrů, které bylo zaznamenáno již na konci 18. století, se dlouhodobě
(v různých dobách s různou intenzitou) podílelo několik faktorů: změna epidemiologické situace
(z Evropy vymizel mor a nově zavlečené nemoci, např. cholera, nedosáhly stejné intenzity), dále
postupné zlepšování výživy obyvatelstva, které souviselo s inovacemi v zemědělství. Významný vliv
měl rozvoj vědy a techniky (nové technologie významně ulehčovaly či nahrazovaly fyzickou lidskou
práci, vědecké objevy v bakteriologii a v medicíně umožnily rozvinout preventivní metody ochrany
obyvatelstva před nákazou, významně se zlepšily možnosti diagnostiky a léčby). To provázelo
budování veřejného zdravotnictví a osvěta na poli veřejné a osobní hygieny. Průměrná délka života
se prodlužovala stále výrazněji: jestliže v polovině 19. století měl novorozenec naději, že se dožije
v průměru 31 let (muž) nebo 43 let (žena), pak v roce 1910 to bylo již 43 let (muž) a 46 let (žena)
a v polovině 20. století dokonce 62 let (muž), respektive 67 let (žena). Nutno ještě dodat, že v rámci
Evropy se české země řadily jak v 19., tak v první polovině 20. století, spíše k zemím s horšími
úmrtnostními poměry.
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První světová válka významně narušila jak poměr mužů a žen (padlo nejméně 300 tisíc mužů),
tak i celkovou věkovou skladbu: nízké počty narozených dětí v letech 1914–1918 se projevovaly
ve věkové skladbě obyvatelstva českých zemí ještě na konci 20. století, nehledě na to, že měly určitý vliv
i na kolísání počtu narozených ve druhé polovině 20. století.
Zdroj: upraveno podle FIALOVÁ, L. (2007): Obyvatelstvo České republiky
v dlouhodobé perspektivě (2. díl). Geografické rozhledy, 17(2), 22–23.

9

6 bodů

a. V úvodním textu označte následující pasáže:

3 body

1. vlnkováním celé souvětí/větu, kde je charakterizována (parafrázována) tzv. mužská
nadúmrtnost

2. jednoduchým podtržením celé souvětí/větu, kde se poprvé hovoří o demografickém údaji
zvaném jinak úhrnná plodnost

3. přerušovanou čarou celé souvětí/větu, kde se poprvé setkáváte s regionální diferenciací
určitého jevu

b. S využitím úvodního textu určete pravdivost následujících tvrzení (PRAVDA/
NEPRAVDA). Za chybné odpovědi se body odečítají.

3 body

1. Období demografické revoluce na území Česka bylo charakteristické např. snížením úhrnné

plodnosti nebo snížením úrovně úmrtnosti, tj. prodloužila se průměrná délka lidského života.		
		

PRAVDA / NEPRAVDA

2. Navzdory modernizačním trendům v průběhu 19. a 20. století, které se projevovaly postupným
snižováním úmrtnosti, byl tento vývoj výrazně narušen tzv. Velkou válkou.

			

PRAVDA / NEPRAVDA

3. Logickým vyústěním výše popsaných změn byla i změna ve věkové skladbě populace, zejména
došlo ke zvýšení podílu tzv. předproduktivní skupiny obyvatelstva.
		

- 12 -
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10

17 bodů

a. V rámečku jsou vypsány demografické společenské změny označené písmeny A–E,
které odpovídají vyznačeným částem grafu č. 1 „Věková struktura k 31. 12. 2016“.
Do rámečků v grafu č. 1 doplňte odpovídající písmena (A–E) demografických
společenských změn. Za chybně doplněná písmena se body odečítají.
A – legalizace interrupcí

B – reprodukční období „Husákových dětí“

5 bodů

Graf č. 1:

C – 2. demografický přechod

D – vládní propopulační politika

E – uvedení hormonální antikoncepce na trh

b. Přiřaďte období z nabídky v rámečku do druhého sloupce tabulky,
k odpovídajícím společenským změnám.

5 bodů

konec 50. let 20. stol. – 60. léta 20. stol. – 70. léta 20. stol.
90. léta 20. stol – začátek 21. stol.

Demografická společenská změna

Období

A – legalizace interrupcí
B – reprodukční období
„Husákových dětí“

C – 2. demografický přechod

D – vládní propopulační politika
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c. Z grafu č. 1 je patrný nepoměr mezi muži a ženami v jednotlivých věkových
skupinách. Napište tři důvody tohoto rozdílu mezi vyšším počtem chlapců
a mužů cca do padesáti sedmi let a ženami ve věku 60 a více let.

3 body

d. Vyberte (podtrhněte) ty příčiny, které odpovídají výraznému poklesu
porodnosti v grafu č. 2 „Živě narození a zemřelí v Česku od roku 1989“.
Za chybně označená tvrzení se body odečítají.
Graf č. 2:

2 body

Živě narození a zemřelí v Česku od roku 1989

135 000
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000
105 000
100 000
95 000
90 000
85 000

Zemřelí
Živě narození

Zdroj: ČSÚ

•

vyšší individualismus u žen

•

slabé ročníky předchozí generace

•

protipopulační vládní politika

•

ekonomická krize

•
•

výskyt civilizačních chorob

•

zvýšená ekonomická náročnost na výchovu
více dětí

- 14 -
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e. Z grafu č. 1 vyberte dvě období (označená písmeny A–E), která odpovídají
uvedenému grafu č. 2 „Živě narozených a zemřelých v Česku od roku 1989“.
Období 1: 						

2 body

Období 2:

11

7 bodů

Pomocí informací na straně 16 odpovězte na následující otázky. Za chybně vybrané odpovědi
se body odečítají. Při vypracovávání úkolu pracujte s grafickými prvky i s textem.
Pozn.: Pokud příslušné informace k odpovědi na otázku nejsou uvedeny v zadaných materiálech,
tak vyberte možnost „NELZE POSOUDIT“.
1. Při zachování současného populačního vývoje bude mít Egypt v roce 2050 více obyvatel
než Čína.		

ANO × NELZE POSOUDIT × NE

2. Počet obyvatel v USA se od roku 1950 do roku 2050 pravděpodobně více než zdvojnásobí. 		
ANO × NELZE POSOUDIT × NE

3. Ze všech evropských států nejvíce roste počet obyvatel ve Spojeném království.
ANO × NELZE POSOUDIT × NE

4. Podle dostupných informací můžeme říci, že v Bolívii pravděpodobně probíhá japonsko-mexický
typ demografické revoluce.

ANO × NELZE POSOUDIT × NE

5. Afghánistán zažívá výrazný nárůst populace.
ANO × NELZE POSOUDIT × NE

6. V Německu je vyšší pravděpodobnost narození mimomanželských dětí než v Mongolsku.		
ANO × NELZE POSOUDIT × NE

7. Ve státech, které se dostanou do 4. fáze demografické revoluce, nebude již v budoucnu docházet
k žádné změně počtu obyvatel.

ANO × NELZE POSOUDIT × NE		

- 15 -
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DEMOGRAFICKÁ REVOLUCE –
proces, při kterém v populaci
dochází ke snižování úmrtnosti
a následně i porodnosti z původních
vysokých kolísajících hodnot
na nízké a stabilní. Vzhledem
k pozdějšímu snížení porodnosti,
než úmrtnosti je zpravidla spojena
s nárůstem počtu obyvatel. Podle
toho, jak probíhají změny porodnosti
a úmrtnosti, rozlišujeme 3 typy. Jsou
to: francouzský (současný pokles
porodnosti a úmrtnosti – malý růst
populace), anglický (úmrtnost začíná
klesat dříve než porodnost – nárůst
populace) a japonsko-mexický
(porodnost nadále stoupá, zatímco
úmrtnost již klesá – prudký nárůst
populace).
DRUHÝ DEMOGRAFICKÝ PŘECHOD –
proces významné změny
demografického chování obyvatel
vyspělých zemí. Je charakteristický
významným poklesem porodnosti
pod hranici prosté reprodukce,
odkládáním rodičovství a nárůstem
počtu mimomanželských dětí.

PROGNÓZA POČTU OBYVATEL –
je odhad nejpravděpodobnějšího
budoucího počtu obyvatel v době jeho
sestavení.
PROJEKCE POČTU OBYVATEL –
je odhad budoucího počtu
obyvatel za určitých podmínek
(např. že nenastane finanční krize
či že plodnost zůstane na stejné
úrovni).
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika – Školní atlas pro základní
školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.) psací potřeby, kalkulačka, pravítko

Úvodní informace (než začnete pracovat): Uvědomte si, že v atlase se nachází množství
map různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce
s atlasem je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách
(tzn. na mapách co největšího měřítka). Dále nezapomeňte, že v atlase nenajdete jen mapy,
ale také spoustu doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

10 bodů

a. Z nabídky v rámečku vyberte jeden společný znak pro každou z níže uvedených
trojic afrických zemí. V nabídce se nachází jeden znak, který nevyužijete.
Za nesprávně přiřazené znaky se body odečítají.
bývalé britské kolonie

–

6 bodů

částečně neosídleno

dominantní zastoupení brambor a batátů ve stravě

intenzivní těžba nerostných surovin

1. Jihoafrická republika – Etiopie – Egypt

–

nezávislá území (1923)

		... nezávislá území (1923) ...
2. Botswana – Zambie – Tanzanie

		... bývalé britské kolonie ...
3. Demokratická republika Kongo – Alžírsko – Jihoafrická republika
... intenzivní těžba nerostných surovin ...

4. Ghana – Demokratická republika Kongo – Středoafrická republika
... dominantní zastoupení brambor a batátů ve stravě ...

Hodnocení: Za každý správně přiřazený společný znak 1,5 bodu. Za každý špatně přiřazený znak odečíst
1,5 bodu. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.
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b. Která z trojic zemí uvedených v zadání úkolu 1a. má ještě jeden společný znak?
Tento znak se týká zeměpisné polohy.

2 body

Napište společný znak a trojici zemí, o kterou se jedná.
Nápověda: Nehledejte spojitost se světovými stranami.

Země: ... Dem. rep. Kongo – Alžírsko – JAR ...
Společný znak: ... Jedná se o přímořské státy / Jedná se o státy s přístupem k moři ...

Hodnocení: Za správně určenou trojici států 1 bod. Za správně určený společný znak 1 bod.
Řešení: Viz text.
c. Ze zemí uvedených v otázce 1a. vyberte dvě, které by byly teoreticky
nejvhodnější pro návštěvu francouzsky mluvícího katolického misionáře.

2 body

Státy: ... Dem. rep. Kongo, Středoafrická republika ...

Hodnocení: Za každou správně uvedenou zemi 1 bod.
Řešení: Viz text.

2

4 body

S pomocí Školního atlasu České republiky určete, o kterou vodní nádrž se jedná. Vybírejte
z nabídky vodních nádrží v rámečku (nevyužijete všechny).
Hamry

–

Horka

–

Josefův důl

–

Lipno

–

Nechranice

Nové mlýny – Orlík – Slapy – Šance
Vodní nádrž se nachází v Krušnohorské subprovincii. Leží převážně v mírně teplé podnebné oblasti
a patří do úmoří Severního moře. Nádrž se nachází na řece III. řádu.
vodní nádrž: ... Horka ...

Voda z vodní nádrže odtéká do Severního moře. Nachází se v chráněné oblasti přirozené akumulace
povrchových vod. Její podloží tvoří převážně podzoly. Leží v okrese, který nemá státní hranici.
vodní nádrž: ... Josefův Důl ...

Převažující účel této nádrže je vodárenský. Průměrný roční úhrn srážek na hladinu nádrže je více
než 1 000 mm. Vodní tok, na kterém nádrž leží, není před ústím do nádrže organicky znečištěn.
Od hráze se ve vzdálenosti cca 5 km nachází nejvyšší vrchol pohoří, které je součástí AlpskoHimálajského systému.
vodní nádrž: ... Šance ...

Vodní nádrž leží v NUTS 2 Severovýchod. V okolí převažují louky a pěstování pícnin a ovsa. Území,
kde se nádrž nachází, nebylo v říjnu 1938 připojeno k Německu. Nádrž leží v podnebné oblasti,
kde je počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 – 140.
vodní nádrž: ... Hamry ...

Hodnocení: Za každou správně určenou vodní nádrž 1 bod.
Řešení: Viz text.
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3

6 bodů

S pomocí Školního atlasu Česká republiky a Školního atlasu světa rozhodni a zakroužkuj, zda
jsou následující tvrzení pravdivá (ANO) či nikoliv (NE). Za chybně označené odpovědi se body
odečítají.
•

V okrese Karlovy Vary probíhá stejný typ živočišné výroby jako na Madagaskaru.

•

Na severu Yorského poloostrova se těží stejná nerostná surovina jako v okolí vodní nádrže

												ANO × NE
Lipno.											

ANO × NE

•

Povodí řeky Oslavy je odvodňováno do stejného moře jako povodí řeky Coruh / Čoroch.

•

CHKO Český ráj má téměř stejnou rozlohu jako Marshallovy ostrovy.		

ANO × NE

												

ANO × NE

												ANO × NE

•

Nejzápadnější bod/obec Česka leží na stejném poledníku jako Ingolstadt.

•

V Českém lese se pěstuje stejný typ zemědělské plodiny jako v oblasti Huronského jezera.

												ANO × NE

Hodnocení: Za každou správně určenou pravdivost tvrzení 1 bod. Za nesprávně označené odečíst 1 bod.
Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

4

6 bodů

Přírodovědecká fakulta UK potřebuje na základě níže uvedených podmínek vybudovat tři
limnologické výzkumné stanice na březích významných vodních ploch. Ve kterých nejblíže
položených správních střediscích (hl. městech) by měla PřF UK žádat o nutné povolení?
1. v indočínské monzunové oblasti savany či suché stepi
		... Phnompenh (PhnumPénh) ...

2. na západní polokouli, v oblasti s výskytem tropických cyklón, v blízkosti činného vulkánu		
... Managua ...

3. v oblasti s ročním úhrnem srážek 500 – 1 000 mm, přímo na toku jedné z nejvodnatějších řek
Afriky v úmoří Indického oceánu		
... Lusaka ...

Hodnocení: Za každé správně určené správní středisko (hl. město) 2 body.
Řešení: Viz text.
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5

4 body

Zjistěte, o jaký asijský stát, který býval britskou kolonií, se jedná. Doplňte prázdné buňky
tabulky.
Stát

Zemědělství

Omán

Velbloud

Myanmar

Rýže

Pákistán
Nepál

Zelenina
Buvoli

Úřední jazyk
angličtina

Lesnatost

Sousedí s Čínou

Ne

1%

Ne

Ne
Ano
Ne

Hodnocení: Za správně vyplněnou buňku tabulky 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 40 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, pravítko, kalkulačka

6

12,5 bodu

a. Ke každému konfliktu popsanému v prvním sloupci tabulky doplňte zemi
(oblast), ve které se odehrával. Následně do třetího sloupce tabulky napište
dvě klíčová slova z nabídky, která se k danému konfliktu vztahují.
marxismus

–

hybridní válka

Muammar Kaddáfí

–

Tálibán

–

–

Popis konfliktu

Kurdové

–

al-Káida

–

Luhanská lidová republika

7,5 bodu

partyzánská válka
–

ISIS

–

ISIS

Země/oblast Klíčová slova

Tento spor mezi vládou a silami FARC trvající více než 50 let byl
v září 2016 oficiálně ukončen mírem. Dohoda však byla občany
v referendu těsně odmítnuta. Referendum bylo uznáno i přesto,
že se k hlasování dostavilo pouze 37 % voličů.
Konflikt datujeme od roku 2011, kdy povstání proti režimu
přerostlo v občanskou válku. Situace v zemi byla nepřehledná
kvůli velkému množství bojujících stran. Oblast se stala jakýmsi
kolbištěm pro prosazování geopolitických zájmů mnoha států
včetně USA a Ruska. Stejně tak se zde angažovaly mnohé
národnostní, náboženské i etnické zájmové skupiny.

V roce 2014 jedna ze stran zahájila ozbrojený konflikt. Byly zde
vytvořeny dva loutkové státy a s jejich pomocí a s pomocí vlastních
neoznačených jednotek se tato válčící strana snaží připojit danou
oblast ke svému státnímu území.

Kolumbie

marxismus,
partyzánská
válka

Sýrie

ISIS, Kurdové

východní
Ukrajina/
Donbas

Luhanská
lidová
republika,
hybridní
válka

Tato země byla považována za základnu terorismu, jež vyvrcholil
na počátku 21. stol. Ozbrojené mezinárodní síly tzv. Severní
Aliance porazily tamní „režim“ a společně s jednotkami ISAF
Afghánistán
se snaží o nastolení demokracie. Ovšem síla poraženého hnutí opět
roste a vnáší do země nestabilitu.
V roce 2011 přerostlo povstání proti režimu v občanskou válku.
Během nepokojů byl zabit i diktátorský představitel tohoto
Libye
režimu. Do konfliktu zasáhly síly NATO. V současné době zde stále
bojují liberálové a islamisté.

al-Káida,
Tálibán

Muammar
Kaddáfí, ISIS

Zdroj: Školní atlas světa, Kartografie a. s. (2017), irozhlas.cz

Hodnocení: Za každou správně doplněnou zemi 0,5 bodu. Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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b. Do prvního sloupce tabulky doplňte stát z nabídky. Tabulka obsahuje údaje
podílů HDP, který daný stát investuje do armády a částky, které daný stát investuje
do armády (v mld.). Za nesprávně doplněné země se body odečítají.
Arménie

–

Stát

Irák

–

Izrael

% z HDP
(2016)

Česko

0,98

Irák

3,63

USA

Izrael
Arménie

–

Rusko

USA

částka v mld.
$ (2016)
1,91

3,29

612,60

5,64

16,97

5,4

208,55

6,23

4,9

Rusko

–

5 bodů

0,52

Zdroj: cia.gov

Hodnocení: Za správně doplněný stát 1 bod. Za každý chybně doplněný stát odečíst 1 bod. Minimální
počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz tabulka.

7

8 bodů

a. V následujícím úkolu budete pracovat s kartogramy na str. 7 a 8. Do prvního
6 bodů
sloupce tabulky přiřaďte správné názvy kartogramů z výběru v rámečku
(využijete pouze polovinu z nabízených názvů). Dále do posledního sloupce tabulky
doplňte označení kartogramu (A–C), pro který platí uvedený žebříček zemí (pořadí zemí
není absolutní, jedná se o jejich porovnání).
Význam zemědělství v národních ekonomikách

–

Hustota silniční sítě

Význam zpracovatelského průmyslu v národních ekonomikách
Příjmy z cestovního ruchu

–

Zaměstnanost ve službách

Význam těžebního průmyslu v národních ekonomikách

Název

1.

2.

3.

Kartogram

Hustota silniční sítě

Polsko

Argentina

Libye

B

Argentina

Botswana

Írán

A

Význam zpracovatelského průmyslu
v národních ekonomikách
Zaměstnanost ve službách
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S

A

1 : 200 000 000

(jméno, příjmení)
Praha (nebo jiné město, kde probíhá krajské kolo ZO) 2018

B
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C

Hodnocení: Za každou úplně a správně vyplněnou buňku tabulky 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.

b. Do mapy A doplňte následující kompoziční prvky: číselné měřítko (zaokrouhlete
na celé stovky milionů), směrovku a tiráž. Předpokládejme, že mapu jste vyrobili
vy v tomto kole ZO.

2 body

Hodnocení: Za doplněné číselné měřítko 1 bod, za směrovku 0,5 bodu, za úplnou tiráž (jméno, město,
rok) 0,5 bodu.
Řešení: Viz mapa A.
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8

19,5 bodu

a. Atmosféra neboli plynný obal Země je tvořena několika vrstvami (sférami), které
5 bodů
se od sebe liší svými vlastnostmi. Pomocí krátké charakteristiky doplňte vrstvu
atmosféry z nabídky (některé pojmy nevyužijete). Za špatné odpovědi se body odečítají.
exosféra

ozónosféra

–

–

ionosféra

stratosféra

–

–

kryosféra

–

termosféra

mezosféra

–

troposféra

1. Teplota klesá od 0 °C na spodní hranici a na horní hranici dosahuje až -95 °C. V letním období
zde lze pozorovat stříbrná oblaka, která tvoří kosmický prach, vulkanický prach i ledové
krystalky.			

vrstva: ... mezosféra ...

2. Soustřeďuje se zde 75 % hmotnosti atmosféry a teplota vzduchu klesá průměrně o 0,65 °C

na 100 výškových metrů. Obsahuje téměř veškerou vodu v atmosféře a proto je oblastí vzniku
srážek a mlh.

		

vrstva: ... troposféra ...

3. Zasahuje maximálně do výšky 55 km nad zemský povrch. Pokud se zde vyskytne vodní pára,

tak se vytvoří perleťová oblaka. Je charakteristická izotermií (tzn., teplota s výškou od zemského
povrchu vzrůstá, což je způsobeno pohlcováním UV záření).
vrstva: ... stratosféra ...

4. Nejsvrchnější část atmosféry, kde mohou atmosférické částice unikat do meziplanetárního
prostoru.		

vrstva: ... exosféra ...

5. Tato sféra je charakteristická rychlým vzestupem teploty, která může přesáhnout i hodnoty
1 500 °C. V okolí zemských magnetických pólů se zde může vytvářet polární záře.
vrstva: ... termosféra ...

Hodnocení: Za každou správně uvedenou vrstvu 1 bod. Za chybně uvedenou vrstvu odečíst 1 bod.
Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.
b. Doplňte text.

3 body

V atmosféře se ve dvou vrstvách (sférách) vyskytuje ozón. Největší koncentrace je v tzv. ozonosféře,
která je součástí … stratosféry … . V mnohem nižších koncentracích se ozón vyskytuje

v … troposféře … . Množství ozónu v atmosféře se udává v … Dobsonových jednotkách … .
Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 1 bod.
Řešení: Viz text.
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c. Výše je uvedeno, že se ozón vyskytuje ve dvou vrstvách atmosféry. V každé vrstvě
se chová jinak a má jiné vlastnosti. Jak se od sebe liší vlastnosti ozónu v těchto
vrstvách a co zde ozón může způsobovat?

2 body

Hodnocení: Viz řešení. U troposférického ozónu stačí uvést, že působí negativně na organismy 1 bod.
Pokud soutěžící uvede pouze, že se chová jako skleníkový plyn 0,5 bodu. Maximální počet bodů z úkolu
jsou 2.
Řešení:
• Ve stratosféře (ozonosféře) pohlcuje UV záření, které je pro organismy škodlivé. (1 bod).
• V troposféře (přízemní ozón) má negativní vliv na organismy a způsobuje ekologický stres. Chová
se zde také jako skleníkový plyn (1 bod).

d. Rozdíl mezi maximální a minimální denní (roční) teplotou změřený v jednom dni
5 bodů
(roce) se označuje jako amplituda teploty. Doplňte matematická znaménka
> (větší) nebo < (menší) k tvrzením, která se týkají amplitudy teplot. Za nesprávně použité
matematické znaménko se body odečítají.
1. Při malé oblačnosti je obvykle denní teplotní amplituda

>

než při oblačném počasí.

>

2. V našich zeměpisných šířkách je obvykle denní teplotní amplituda v jarním období
než denní amplituda v zimním období.

3. Přímořské oblasti mají

<

roční teplotní amplitudu než oblasti kontinentální.

4. Vypouklé (konvexní) tvary georeliéfu mají

5. Vhloubené (konkávní) tvary georeliéfu mají

<
>

denní amplitudu teplot než rovinné plochy.

denní amplitudu teplot než rovinné plochy.

Hodnocení: Za každé správně uvedené znaménko 1 bod, za chybně uvedené znaménko odečíst 1 bod.
Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

e. Doplňte do tabulky název místního větru podle jeho charakteristiky.
Dále z nabídky vyberte oblast, kde se s tímto typem větru můžete setkat.

Místní vítr
Fén
Bóra
Bríza

Constanta

–

Terst

–

Vorálbersko

Charakteristika

4,5 bodu

Oblast

Padavý, teplý, suchý a nárazový vítr na závětrné straně horských
překážek. Vane z hor do údolí.
Silný, studený, padavý a nárazový vítr, který vane z náhorních
vnitrozemských plošin k teplému moři.
Vítr vzniká v důsledku rozdílného zahřívání vodních ploch
a pevniny.

Vorarlbersko
Terst
Constanta

Hodnocení: Za každý správně pojmenovaný místní vítr 1 bod, za každou správně přiřazenou oblast
0,5 bodu. Pokud je správně přiřazená oblast a špatně pojmenovaný vítr (nebo naopak) lze body
za oblast také uznat.
Řešení: Viz tabulka.
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Úvodní text: Období demografické revoluce na území Česka

V českých zemích se za období demografické revoluce považují léta 1830–1930. Průběh tohoto procesu
lze stručně popsat následovně: přibližně od přelomu druhé a třetí dekády 19. století se začal relativně
rychle zvyšovat průměrný věk vstupu do prvního manželství u mužů i u žen a po roce 1850 byl
v průměru u žen téměř 25 let, a u mužů 29–30 let. To vedlo k mírnému poklesu úrovně porodnosti
za současného vzestupu podílu dětí rozených mimo manželství až na 15 % (vzestup byl vyšší
v oblastech s německým obyvatelstvem). Úroveň porodnosti se v důsledku omezování počtu dětí
v rodině začala snižovat v závěru 60. let v Praze a v Liberci, na konci 19. století na celém území
Čech a během první dekády 20. století také na celé Moravě. Pokles pokračoval i za první republiky
(natalitní vlna po skončení první světové války nestačila ani na kompenzaci ztrát způsobených
nepřítomností mužů v rodinách za války). Nové reprodukční chování přijali téměř všichni obyvatelé
českých zemí.
Na zlepšení úmrtnostních poměrů, které bylo zaznamenáno již na konci 18. století, se dlouhodobě
(v různých dobách s různou intenzitou) podílelo několik faktorů: změna epidemiologické situace
(z Evropy vymizel mor a nově zavlečené nemoci, např. cholera, nedosáhly stejné intenzity), dále
postupné zlepšování výživy obyvatelstva, které souviselo s inovacemi v zemědělství. Významný vliv
měl rozvoj vědy a techniky (nové technologie významně ulehčovaly či nahrazovaly fyzickou lidskou
práci, vědecké objevy v bakteriologii a v medicíně umožnily rozvinout preventivní metody ochrany
obyvatelstva před nákazou, významně se zlepšily možnosti diagnostiky a léčby). To provázelo
budování veřejného zdravotnictví a osvěta na poli veřejné a osobní hygieny. Průměrná délka
života se prodlužovala stále výrazněji: jestliže v polovině 19. století měl novorozenec naději,
že se dožije v průměru 31 let (muž) nebo 43 let (žena), pak v roce 1910 to bylo již 43 let (muž)
a 46 let (žena) a v polovině 20. století dokonce 62 let (muž), respektive 67 let (žena). Nutno ještě
dodat, že v rámci Evropy se české země řadily jak v 19., tak v první polovině 20. století, spíše k zemím
s horšími úmrtnostními poměry.
První světová válka významně narušila jak poměr mužů a žen (padlo nejméně 300 tisíc mužů),
tak i celkovou věkovou skladbu: nízké počty narozených dětí v letech 1914–1918 se projevovaly
ve věkové skladbě obyvatelstva českých zemí ještě na konci 20. století, nehledě na to, že měly určitý vliv
i na kolísání počtu narozených ve druhé polovině 20. století.
Zdroj: upraveno podle FIALOVÁ, L. (2007): Obyvatelstvo České republiky
v dlouhodobé perspektivě (2. díl). Geografické rozhledy, 17(2), 22–23.
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9

6 bodů

a. V úvodním textu označte následující pasáže:

3 body

1. vlnkováním celé souvětí/větu, kde je charakterizována (parafrázována) tzv. mužská
nadúmrtnost

2. jednoduchým podtržením celé souvětí/větu, kde se poprvé hovoří o demografickém údaji
zvaném jinak úhrnná plodnost

3. přerušovanou čarou celé souvětí/větu, kde se poprvé setkáváte s regionální diferenciací
určitého jevu

Hodnocení: Za každou správně a úplně podtrženou pasáž 1 bod.
Řešení: Viz podtrhané části v úvodním textu.
b. S využitím úvodního textu určete pravdivost následujících tvrzení (PRAVDA/
NEPRAVDA). Za chybné odpovědi se body odečítají.

3 body

1. Období demografické revoluce na území Česka bylo charakteristické např. snížením úhrnné

plodnosti nebo snížením úrovně úmrtnosti, tj. prodloužila se průměrná délka lidského života.		
		

PRAVDA / NEPRAVDA

2. Navzdory modernizačním trendům v průběhu 19. a 20. století, které se projevovaly postupným
snižováním úmrtnosti, byl tento vývoj výrazně narušen tzv. Velkou válkou.

			

PRAVDA / NEPRAVDA

3. Logickým vyústěním výše popsaných změn byla i změna ve věkové skladbě populace, zejména
došlo ke zvýšení podílu tzv. předproduktivní skupiny obyvatelstva.
		

PRAVDA / NEPRAVDA

Hodnocení: Za každé správně určené tvrzení 1 bod, za nesprávně určené tvrzení odečíst 1 bod.
Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.
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10

17 bodů

a. V rámečku jsou vypsány demografické společenské změny označené písmeny A–E,
které odpovídají vyznačeným částem grafu č. 1 „Věková struktura k 31. 12. 2016“.
Do rámečků v grafu č. 1 doplňte odpovídající písmena (A–E) demografických
společenských změn. Za chybně doplněná písmena se body odečítají.

5 bodů

Graf č. 1:

A – legalizace interrupcí

B – reprodukční období „Husákových dětí“
C – 2. demografický přechod

D – vládní propopulační politika

E – uvedení hormonální antikoncepce na trh
Hodnocení: Za každé správně přiřazené
písmeno do grafu 1 bod. Za každé chybně
přiřazené písmeno odečíst 1 bod. Minimální
počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz graf.

A
A

E
B

D
C
C
D
B
E

b. Přiřaďte období z nabídky v rámečku do druhého sloupce tabulky,
k odpovídajícím společenským změnám.

5 bodů

konec 50. let 20. stol. – 60. léta 20. stol. – 70. léta 20. stol.
90. léta 20. stol – začátek 21. stol.

Demografická společenská změna

Období

A – legalizace interrupcí

konec 50. let 20. stol.

C – 2. demografický přechod

90. léta 20. stol

B – reprodukční období „Husákových dětí“

začátek 21. stol.

D – vládní propopulační politika

70. léta 20. stol.

E – uvedení hormonální antikoncepce na trh

60. léta 20. stol.

Hodnocení: Za každé správně přiřazené období do tabulky 1 bod. Za každé chybně přiřazené období
odečíst 1 bod. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz tabulka.
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c. Z grafu č. 1 je patrný nepoměr mezi muži a ženami v jednotlivých věkových
skupinách. Napište tři důvody tohoto rozdílu mezi vyšším počtem chlapců
a mužů cca do padesáti sedmi let a ženami ve věku 60 a více let.

3 body

Hodnocení: Viz řešení, maximální počet bodů z úkolu je 3. Bodovat úměrně k věku soutěžících,
zaměřovat se na bodovaná fakta.
Příklady řešení:
• Statisticky se rodí více chlapců (1 bod). Muži se dožívají nižšího věku kvůli obecně vyšší fyzické
zátěži během života (např. vyšší nehodovost v zaměstnání) (1 bod), vyšší náchylnosti k nemocem
(nižší biologické odolnosti) (1 bod) či nižšímu sklonu ke zdravému stylu života (1 bod).
NEBO
•

Statisticky se rodí méně dívek (1 bod). Ženy se dožívají vyššího věku kvůli obecně nižší fyzické
zátěži během života (např. nižší nehodovost v zaměstnání) (1 bod), nižší náchylnosti k nemocem
(vyšší biologické odolnosti) (1 bod) či vyššímu sklonu ke zdravému stylu života (1 bod).

d. Vyberte (podtrhněte) ty příčiny, které odpovídají výraznému poklesu
porodnosti v grafu č. 2 „Živě narození a zemřelí v Česku od roku 1989“.
Za chybně označená tvrzení se body odečítají.
Graf č. 2:

2 body

Živě narození a zemřelí v Česku od roku 1989

135 000
130 000
125 000
120 000
115 000
110 000
105 000
100 000
95 000
90 000
85 000

Zemřelí
Živě narození

Zdroj: ČSÚ

•

vyšší individualismus u žen

•

výskyt civilizačních chorob

•

zvýšená ekonomická náročnost

•

protipopulační vládní politika

•
•

slabé ročníky předchozí generace

•

ekonomická krize

•

odkládání rodičovství do pozdějšího věku

nárůst kariérismu

na výchovu více dětí
Hodnocení: Za každou správně podtrženou příčinu 0,5 bodu. Za chybně podtrženou příčinu odečíst
0,5 bodu. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.
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e. Z grafu č. 1 vyberte dvě období (označená písmeny A–E), která odpovídají
uvedenému grafu č. 2 „Živě narozených a zemřelých v Česku od roku 1989“.

2 body

Hodnocení: Za každé správně uvedené období 1 bod.
Řešení: období D a E

11

7 bodů

Pomocí informací na straně 16 odpovězte na následující otázky. Za chybně vybrané odpovědi
se body odečítají. Při vypracovávání úkolu pracujte s grafickými prvky i s textem.
Pozn.: Pokud příslušné informace k odpovědi na otázku nejsou uvedeny v zadaných materiálech,
tak vyberte možnost „NELZE POSOUDIT“.
1. Při zachování současného populačního vývoje bude mít Egypt v roce 2050 více obyvatel
než Čína.					

ANO × NELZE POSOUDIT × NE

2. Počet obyvatel v USA se od roku 1950 do roku 2050 pravděpodobně více než zdvojnásobí. 		
ANO × NELZE POSOUDIT × NE

3. Ze všech evropských států nejvíce roste počet obyvatel ve Spojeném království.
ANO × NELZE POSOUDIT × NE

4. Podle dostupných informací můžeme říci, že v Bolívii pravděpodobně probíhá japonsko-mexický
typ demografické revoluce.

ANO × NELZE POSOUDIT × NE

5. Afghánistán zažívá výrazný nárůst populace.
ANO × NELZE POSOUDIT × NE

6. V Německu je vyšší pravděpodobnost narození mimomanželských dětí než v Mongolsku.		
ANO × NELZE POSOUDIT × NE

7. Ve státech, které se dostanou do 4. fáze demografické revoluce, nebude již v budoucnu docházet
k žádné změně počtu obyvatel.

ANO × NELZE POSOUDIT × NE		

						

Hodnocení: Za každou správně vybranou odpověď 1 bod. Za nesprávně vybranou odpověď odečíst
1 bod. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.

- 15 -

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Jan Bartoš, Jan Pulec,
Jakub Jelen

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
KRAJSKÉ KOLO
kategorie D

ˇ
REŠENÍ

DEMOGRAFICKÁ REVOLUCE –
proces, při kterém v populaci
dochází ke snižování úmrtnosti
a následně i porodnosti z původních
vysokých kolísajících hodnot
na nízké a stabilní. Vzhledem
k pozdějšímu snížení porodnosti,
než úmrtnosti je zpravidla spojena
s nárůstem počtu obyvatel. Podle
toho, jak probíhají změny porodnosti
a úmrtnosti, rozlišujeme 3 typy. Jsou
to: francouzský (současný pokles
porodnosti a úmrtnosti – malý růst
populace), anglický (úmrtnost začíná
klesat dříve než porodnost – nárůst
populace) a japonsko-mexický
(porodnost nadále stoupá, zatímco
úmrtnost již klesá – prudký nárůst
populace).
DRUHÝ DEMOGRAFICKÝ PŘECHOD –
proces významné změny
demografického chování obyvatel
vyspělých zemí. Je charakteristický
významným poklesem porodnosti
pod hranici prosté reprodukce,
odkládáním rodičovství a nárůstem
počtu mimomanželských dětí.

PROGNÓZA POČTU OBYVATEL –
je odhad nejpravděpodobnějšího
budoucího počtu obyvatel v době jeho
sestavení.
PROJEKCE POČTU OBYVATEL –
je odhad budoucího počtu
obyvatel za určitých podmínek
(např. že nenastane finanční krize
či že plodnost zůstane na stejné
úrovni).
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Školní atlas
dnešního světa (Terra-Klub, o. p. s.), psací potřeby, kalkulačka

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

9 bodů

K řešení úlohy 1 použij Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.).

Níže jsou uvedeny tři charakteristiky jezer 1.–3. Ke každé přiřaď, o které jezero se jedná.
Názvy jezer vybírej z rámečku. Ne všechny názvy využiješ.

Čadské jezero – Eyreovo jezero – jezero Barlee – jezero Malawi

jezero Tanganika – jezero Titicaca – Velké medvědí jezero – Velké otročí jezero

1. Jedná se o jezero tektonického původu na hranici tří afrických států. V okolí jezera se nachází
savany a suché stepi. Na severu tohoto jezera se nachází aktivní sopka měřící necelých
3 000 metrů nad mořem.

		

2. Jedná se o jezero ledovcového původu. Průměrné roční srážky v okolí jezera se pohybují

mezi 100–500 mm za rok. V polovině 16. století využívali toto jezero Eskymáci a Nadéneové
k lovu ryb. Západně od tohoto jezera se dnes těží ropa.

		

3. Velikost jezera je přibližně 9 500 km2. Jedná se o kryptodepresi. Jezero postupně vysychá.
Nejbližší okolí jezera není zemědělsky využíváno, protože se tam nachází pouštní půda.
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2

6 bodů

K řešení úlohy 2 použij Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.).

Jedna z francouzských globálních těžebních společností chce investovat do zlepšení dopravní
infrastruktury jednoho rozvojového státu. Důležité jsou pro ni zisky z těžby diamantů, které daná
společnost chce co nejrychleji a nejefektivněji dopravit ke zpracování do vyspělých států Evropy
a Asie. Napiš, o kterém africkém státu společnost s největší pravděpodobností uvažuje.
•

v tomto státě je významná těžba diamantů

•

stát se nachází v oblasti s možností celoroční říční dopravy

•
•
•

Stát:

podíl silnic s nezpevněným povrchem je větší než 85 %
úředním jazykem daného státu je francouzština

z hlediska zahraničního obchodu má stát vyrovnanou obchodní bilanci

3

9 bodů

K řešení úlohy 3 použij Školní atlas dnešního světa (Terra-Klub, o. p. s.)

Úvodní text k řešení úloh 3a–3b.
Cestovní kancelář World Tour pořádá zájezd do Asie. Podle harmonogramu zájezdu navštíví turisté
celkem čtyři státy. V každém státě navštíví jen hlavní město.
Přílet z Evropy do prvního asijského státu bude na letiště, které v roce 2008 odbavilo nejvíce
cestujících v Asii.

Po dvoudenní zastávce v tomto městě se turisté přesunou do státu jižní (jihovýchodní) Asie,
ve kterém se autobusem budou pohybovat na pravé straně vozovky, avšak ještě před několika
lety jezdila vozidla vlevo. Automobily v tomto státě nejsou rozšířené, protože na jeden automobil
připadá více než 150 osob.
Další zastávkou turistů budou poutní místa ve třetím navštíveném státě s největším počtem
muslimů na světě.

Poslední zastávkou bude ostrovní stát jihovýchodní Asie, který se převážně nachází v tropickém
vlhkém podnebném pásu a teplota v jeho hlavním městě dosahuje v červenci přibližně 25 °C. Jedná
se o jediný stát jihovýchodní Asie, ve kterém převažují křesťané nad věřícími jiných náboženství.

a. Vypiš státy, které turisté navštíví, včetně jejich správného pořadí:

8,5 bodů

1.
2.
3.
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b. V jednom z navštívených států se nachází oblast válečného konfliktu. Z nabídky A.–E.
zakroužkuj, mezi kterými náboženskými skupinami se tento konflikt odehrává.
Je to konflikt mezi:
A.

muslimy a šintoisty

C.

muslimy a křesťany-protestanty

B.

D.
E.

4

0,5 bodu

muslimy a křesťany-pravoslavnými
muslimy a křesťany-katolíky
muslimy a hinduisty

6 bodů

K řešení úlohy 4 použij Školní atlas dnešního světa (Terra-Klub, o. p. s.)

Rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá (PRAVDA) či nikoliv (NEPRAVDA). Pokud je tvrzení
nepravdivé, tak ho oprav.
1. Z povodí Amazonky odteče přibližně 388 000 km3 vody za rok.
		

Oprava: 		

						

PRAVDA × NEPRAVDA

2. V roce 2009 dosahovala celková hodnota HDP Korejské republiky (Jižní Koreje) 1,3 biliónu USD.
		

Oprava: 				

				

PRAVDA × NEPRAVDA

3. V Rumunsku žije 7 miliónů obyvatel, kteří vyznávají určité náboženství.
		

Oprava: 								

PRAVDA × NEPRAVDA

4. Celková plocha chráněných území v Saúdské Arábii činí 644 907 km2.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Školní atlas
dnešního světa (Terra-Klub, o. p. s.), psací potřeby, kalkulačka

Úvodní informace (než začneš pracovat): Uvědom si, že v atlase se nachází množství map
různých měřítek a některé prvky jsou vyznačené na více mapách zároveň. Práce s atlasem
je připravena tak, že je potřeba hledat na co nejpodrobnějších mapách (tzn. na mapách
co největšího měřítka). Dále nezapomeň, že v atlase nenajdeš jen mapy, ale také spoustu
doplňkových informací v přílohách. Hodně štěstí při řešení.

1

9 bodů

K řešení úlohy 1 použij Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.).

Níže jsou uvedeny tři charakteristiky jezer 1.–3. Ke každé přiřaď, o které jezero se jedná.
Názvy jezer vybírej z rámečku. Ne všechny názvy využiješ.
Čadské jezero – Eyreovo jezero – jezero Barlee – jezero Malawi

jezero Tanganika – jezero Titicaca – Velké medvědí jezero – Velké otročí jezero

1. Jedná se o jezero tektonického původu na hranici tří afrických států. V okolí jezera se nachází
savany a suché stepi. Na severu tohoto jezera se nachází aktivní sopka měřící necelých
3 000 metrů nad mořem.

		... jezero Malawi ...

2. Jedná se o jezero ledovcového původu. Průměrné roční srážky v okolí jezera se pohybují

mezi 100–500 mm za rok. V polovině 16. století využívali toto jezero Eskymáci a Nadéneové
k lovu ryb. Západně od tohoto jezera se dnes těží ropa.

		... Velké medvědí jezero ...

3. Velikost jezera je přibližně 9 500 km2. Jedná se o kryptodepresi. Jezero postupně vysychá.
Nejbližší okolí jezera není zemědělsky využíváno, protože se tam nachází pouštní půda.
... Eyreovo jezero ...

Hodnocení: Za každé správně přiřazené jezero 3 body.
Řešení: Viz text.
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2

6 bodů

K řešení úlohy 2 použij Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.).

Jedna z francouzských globálních těžebních společností chce investovat do zlepšení dopravní
infrastruktury jednoho rozvojového státu. Důležité jsou pro ni zisky z těžby diamantů, které daná
společnost chce co nejrychleji a nejefektivněji dopravit ke zpracování do vyspělých států Evropy
a Asie. Napiš, o kterém africkém státu společnost s největší pravděpodobností uvažuje.
•

v tomto státě je významná těžba diamantů

•

stát se nachází v oblasti s možností celoroční říční dopravy

•
•
•

podíl silnic s nezpevněným povrchem je větší než 85 %
úředním jazykem daného státu je francouzština

z hlediska zahraničního obchodu má stát vyrovnanou obchodní bilanci

Hodnocení: Za správně určený stát 6 bodů.
Řešení: Demokratická republika Kongo

3

9 bodů

K řešení úlohy 3 použij Školní atlas dnešního světa (Terra-Klub, o. p. s.)

Úvodní text k řešení úloh 3a–3b.
Cestovní kancelář World Tour pořádá zájezd do Asie. Podle harmonogramu zájezdu navštíví turisté
celkem čtyři státy. V každém státě navštíví jen hlavní město.
Přílet z Evropy do prvního asijského státu bude na letiště, které v roce 2008 odbavilo nejvíce
cestujících v Asii.

Po dvoudenní zastávce v tomto městě se turisté přesunou do státu jižní (jihovýchodní) Asie,
ve kterém se autobusem budou pohybovat na pravé straně vozovky, avšak ještě před několika
lety jezdila vozidla vlevo. Automobily v tomto státě nejsou rozšířené, protože na jeden automobil
připadá více než 150 osob.
Další zastávkou turistů budou poutní místa ve třetím navštíveném státě s největším počtem
muslimů na světě.

Poslední zastávkou bude ostrovní stát jihovýchodní Asie, který se převážně nachází v tropickém
vlhkém podnebném pásu a teplota v jeho hlavním městě dosahuje v červenci přibližně 25 °C. Jedná
se o jediný stát jihovýchodní Asie, ve kterém převažují křesťané nad věřícími jiných náboženství.

a. Vypiš státy, které turisté navštíví, včetně jejich správného pořadí:

8,5 bodů

Hodnocení: Za každý správně napsaný stát 2 body. Za správné pořadí všech států 0,5 bodu.
Pokud je pořadí chybné (byť s jedinou chybou) hodnotitel 0,5 bodu nezapočítá.
Řešení:
1. … Japonsko …
2. … Myanmar (Barma) …
3. … Indonésie …
4. … Filipíny …

-2-
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b. V jednom z navštívených států se nachází oblast válečného konfliktu. Z nabídky A.–E.
zakroužkuj, mezi kterými náboženskými skupinami se tento konflikt odehrává.
Je to konflikt mezi:
A.

muslimy a šintoisty

C.

D.

muslimy a křesťany-protestanty

E.

muslimy a hinduisty

B.

0,5 bodu

muslimy a křesťany-pravoslavnými
muslimy a křesťany-katolíky

Hodnocení: Za správnou odpověď 0,5 bodu.
Řešení: D

4

6 bodů

K řešení úlohy 4 použij Školní atlas dnešního světa (Terra-Klub, o. p. s.)

Rozhodni, zda jsou tvrzení pravdivá (PRAVDA) či nikoliv (NEPRAVDA). Pokud je tvrzení
nepravdivé, tak ho oprav.
1. Z povodí Amazonky odteče přibližně 388 000 km3 vody za rok.
		

Oprava: ... 288 000 km3 ... 						

PRAVDA × NEPRAVDA

		

Oprava: 				

				

PRAVDA × NEPRAVDA

		

Oprava: ... 17 miliónů (tolerance +/- 1 milion) ... 		

PRAVDA × NEPRAVDA

		

Oprava: 								

PRAVDA × NEPRAVDA

2. V roce 2009 dosahovala celková hodnota HDP Korejské republiky (Jižní Koreje) 1,3 biliónu USD.
3. V Rumunsku žije 7 miliónů obyvatel, kteří vyznávají určité náboženství.
4. Celková plocha chráněných území v Saúdské Arábii činí 644 907 km2.

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. Za každou správnou opravu 1 bod.
Řešení: Viz text.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka, pastelky

1

6 bodů

Úvodní text potřebný pro řešení úlohy 1:
Při tvorbě mapy je nutné převést zemský povrch do roviny. To se provádí pomocí různých
matematických výpočtů, případně dalších metod, které nazýváme kartografickými zobrazeními. Nikdy
ale nelze převést zemský povrch do roviny mapy bez zkreslení. Kromě složitějších kartografických
zobrazení existují tři skupiny takzvaně jednoduchých zobrazení, která převádějí zemský povrch
do roviny přímo nebo prostřednictvím válce či kužele. Použití konkrétní skupiny zobrazení závisí mimo
jiné na poloze a tvaru území, které se zobrazuje v mapě.
1. Azimutální zobrazení používají jako zobrazovací plochu rovinu. Jsou vhodná pro kruhová
území, státy či regiony s pravidelným tvarem apod.
2. Válcová zobrazení používají plášť válce, který se rozvine do roviny. Nejvhodnější je používat
tato zobrazení pro protáhlá území, např. kolem rovníku nebo poledníku.
3. Kuželová zobrazení používají plášť kužele, který se rozvine do roviny. Nejvhodnější jsou
pro protáhlá území kolem rovnoběžek ve středních zeměpisných šířkách.
Zdroj: Bláha, J. D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017.

S využitím textu vyber vždy jednu ze situací na obrázcích A–I na straně 2, která podle Tebe
nejlépe zachycuje vznik
•

mapy Evropy –

•

mapy světa –

•

mapy Arktidy –
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

Zdroj: Bláha, J. D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017.
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2

5,5 bodu

a. Seřaď evropské státy sestupně podle množství vytěženého černého uhlí, to jest
od největšího po nejmenšího producenta této energetické suroviny.
Spojené království

–

Slovensko

–

Česko

–

2 body

Ukrajina

1.
2.
3.
4.

b. V bodech 1.–5. jsou uvedena tvrzení, která se vztahují k těžbě černého
uhlí v Česku. Rozhodni a zakroužkuj, zda jsou tvrzení pravdivá (pravda)
nebo nepravdivá (nepravda). Za chybné odpovědi se body odečítají.
1. V posledních dvaceti letech množství vytěženého černého uhlí klesá.
										
		

2,5 bodu

PRAVDA × NEPRAVDA

2. Obce musí za těžbu uhlí na svém území platit státu velké množství financí.
						

				

PRAVDA × NEPRAVDA

3. Černé uhlí je geologicky mladší než hnědé uhlí.								
		

							

PRAVDA × NEPRAVDA

4. Poddolovaná území jsou příčinou výskytu zemětřesení.						

										
		

PRAVDA × NEPRAVDA

5. Rekultivace je děj, při kterém dochází ke zlepšení kvality ovzduší v důsledku snížení intenzity
těžby černého uhlí.
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c. V nabídce států A.–D. zakroužkuj všechny státy, které větší množství černého
uhlí vyvážejí, než dovážejí. Za chybné odpovědi se body odečítají.
A.

Polsko

C.

Francie

B.

D.

1 bod

Portugalsko

Ukrajina

3

9,5 bodu

Úvodní text potřebný pro řešení úlohy 3:
Pojmem „využití ploch“ označujeme účel, pro který lidé využívají jednotlivé pozemky – některý
pozemek je využit jako orná půda, jiný jako vinice, rybník, les či je zastavěn budovami. Rozlohy
jednotlivých typů pozemků můžeme postupně sčítat za větší a větší celky; získáme tak údaje o využití
ploch za obce, okresy nebo celé státy.
Rozlišují se tři základní kategorie využití ploch: 1. zemědělská půda, 2. lesy a 3. ostatní plochy.
Přehledně si toto dělení můžeme zanést do tabulky:
Základní kategorie

Dílčí kategorie

Poznámka

1.1. Orná půda
1. Zemědělská půda

1.2 Trvalé kultury

Např. vinice, sady, chmelnice, zahrady, plantáže citrusů
či olivovníků

1.3 Travní porosty

Louky a pastviny

2. Lesy
3. Ostatní plochy
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Např. zastavěná půda, silnice a železnice, vodní plochy,
povrchové lomy, nevyužívaná půda či mokřady

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha,
Petr Meyer

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

Na obrázcích vidíš dva letecké snímky 1 a 2, které zachycují okolí jedné stejné vsi. Snímek 1 byl
pořízen v 50. letech 20. století a snímek 2 byl pořízen v roce 2016. V roce 2016 měla obec celkem
386 obyvatel. Nachází se v těsné blízkosti 50tisícového okresního města v Ústeckém kraji.

1

2

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha,
Petr Meyer

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

a. V nabídce A.–D. zakroužkuj, která kategorie využití ploch na snímku 1
převládá?
A.
B.

zemědělská půda			

lesy					

C.

D.

0,5 bodu

povrchové velkolomy hnědého uhlí
vodní plochy

b. Vlastními slovy napiš, která kategorie využití ploch nejvíce přibyla na snímku
2 oproti snímku 1 a popiš, k čemu (k jaké činnosti apod.) se pravděpodobně
tato kategorie využívá.

c. Graf znázorňuje využití ploch ve čtyřech obcích Česka v roce 2016.
Napiš, který ze sloupců A–D, patří území zachycenému na leteckém snímku č. 2.
Svou odpověď zdůvodni.

2,5 bodu

3,5 bodu

Území na leteckém snímku:
Zdůvodnění:

zemědělská půda

lesy

ostatní plochy

A
B
C
D
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdroj: https://vdb.czso.cz/mos/

d. Další sloupce grafu ukazují využití ploch v jiných obcích v Česku. Napiš, který
sloupec znázorňuje využití ploch na území obce Kobylí na Břeclavsku, a který
na území obce Oloví v Krušných horách.
Kobylí (obec na Břeclavsku):		
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Oloví (obec v Krušných horách):

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha,
Petr Meyer

3 body

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

4

9 bodů

Kartogram je metoda tematické kartografie, která zobrazuje relativní statistické hodnoty v určitých
územních jednotkách (např. ve státech světa nebo v okresech Česka). Při tvorbě legendy kartogramu
se nejčastěji využívá jeden tón barvy v různých odstínech, jinými slovy stejná barva v jiné světlosti,
resp. tmavosti. Čím je intenzita jevu v dané územní jednotce vyšší, tím tmavší odstín barvy
pro ni v mapě autor použije. Při udávání rozsahu jednotlivých intervalů hodnot příslušného jevu
(např. hustoty zalidnění) si autor mapy musí dát pozor, aby se intervaly nepřekrývaly a logicky na sebe
navazovaly. V mapě musí být minimálně jedno území z každého stanoveného intervalu.
a. V tabulce jsou uvedena data týkající se výroby elektřiny v tepelných elektrárnách
3 body
v deseti evropských státech. Na základě tabulky vytvoř legendu pro tematickou mapu
(viz úkol 4b.), ve které bude využita metoda kartogramu. K tvorbě legendy využij tři intervaly.
U každého intervalu navrhni, jakou by mohl mít v mapě barvu a rozsah.
Nejprve vypočítej podíl celkové instalované výrobní kapacity elektřiny z fosilních paliv
na celkové instalované výrobní kapacitě elektřiny. Výsledky zapiš do posledního sloupce
tabulky.

Stát

Celková
instalovaná
výrobní kapacita
elektřiny (kW)

Celková instalovaná
výrobní kapacita
elektřiny z fosilních
paliv (kW)

Česko

21 000 000

11 886 000

Francie

129 300 000

20 817 300

Německo

204 100 000

86 946 600

Norsko

33 850 000

Finsko

Chorvatsko
Nizozemsko
Polsko

Spojené království
Švédsko
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15 880 000
4 915 000

7 066 600

2 177 345

33 000 000

26 565 000

37 320 000

28 997 640

94 640 000

39 670 000
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Podíl celkové instalované
výrobní kapacity elektřiny
z fosilních paliv na celkové
instalované výrobní
kapacitě elektřiny (v %)

1387 850

5 2619 840
2 499 210

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha,
Petr Meyer

Zdroj: CIA Factbook
autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie C

Soutežící:
ˇ

b. Nyní vytvoř legendu kartogramu. Státy rozděl podle podílu výroby elektřiny
z fosilních paliv do třech intervalů. Napiš rozsahy těchto intervalů. Nakonec
použij vhodný odstín barvy ke znázornění daného intervalu v mapě.
barva

-8-
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rozsah intervalu
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autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha,
Petr Meyer

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

Soutežící:
ˇ
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ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie C

MULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi
se body neodečítají.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

-1-

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

autoři: Adam Klsák, Zuzana
Petříčková, Jakub Jelen,
Sylvie R. Kučerová

DTP: Alena Vydláková

ˇ
REŠENÍ
ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie C

PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů

1

Potřebné vybavení: psací potřeby, kalkulačka, pastelky

6 bodů

Úvodní text potřebný pro řešení úlohy 1:
Při tvorbě mapy je nutné převést zemský povrch do roviny. To se provádí pomocí různých
matematických výpočtů, případně dalších metod, které nazýváme kartografickými zobrazeními. Nikdy
ale nelze převést zemský povrch do roviny mapy bez zkreslení. Kromě složitějších kartografických
zobrazení existují tři skupiny takzvaně jednoduchých zobrazení, která převádějí zemský povrch
do roviny přímo nebo prostřednictvím válce či kužele. Použití konkrétní skupiny zobrazení závisí mimo
jiné na poloze a tvaru území, které se zobrazuje v mapě.
1. Azimutální zobrazení používají jako zobrazovací plochu rovinu. Jsou vhodná pro kruhová
území, státy či regiony s pravidelným tvarem apod.
2. Válcová zobrazení používají plášť válce, který se rozvine do roviny. Nejvhodnější je používat
tato zobrazení pro protáhlá území, např. kolem rovníku nebo poledníku.
3. Kuželová zobrazení používají plášť kužele, který se rozvine do roviny. Nejvhodnější jsou
pro protáhlá území kolem rovnoběžek ve středních zeměpisných šířkách.
Zdroj: Bláha, J. D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017.

S využitím textu vyber vždy jednu ze situací na obrázcích A–I na straně 2, která podle Tebe
nejlépe zachycuje vznik
•

mapy Evropy – … I nebo C ...

•

mapy Arktidy – … A ...

•

mapy světa – … D nebo B ...

Hodnocení: Za každý správně vyplněný řádek 2 body. V případě, že jsou v jednom řádku možné dvě
odpovědi, uznat pouze 1 bod, ať je zmíněna správná odpověď první, druhá či obě. Pokud budou
uvedeny v jednom řádku správná a špatná odpověď, 0 bodů za daný řádek.
Řešení: Viz text.
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autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha,
Petr Meyer

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková
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kategorie C

ˇ
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

Zdroj: Bláha, J. D.: Vybrané okruhy z geografické kartografie. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2017.
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autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha,
Petr Meyer

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková
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ˇ
REŠENÍ

2

5,5 bodu

a. Seřaď evropské státy sestupně podle množství vytěženého černého uhlí, to jest
od největšího po nejmenšího producenta této energetické suroviny.
Spojené království

–

Slovensko

–

Česko

Hodnocení: Za správně uvedené pořadí každého státu 0,5 bodu.
Řešení:
1. … Ukrajina …
2. … Spojené království …
3. … Česko …
4. … Slovensko …

–

Ukrajina

b. V bodech 1.–5. jsou uvedena tvrzení, která se vztahují k těžbě černého
uhlí v Česku. Rozhodni a zakroužkuj, zda jsou tvrzení pravdivá (pravda)
nebo nepravdivá (nepravda). Za chybné odpovědi se body odečítají.
1. V posledních dvaceti letech množství vytěženého černého uhlí klesá.
										
		

2 body

2,5 bodu

PRAVDA × NEPRAVDA

2. Obce musí za těžbu uhlí na svém území platit státu velké množství financí.
						

				

PRAVDA × NEPRAVDA

3. Černé uhlí je geologicky mladší než hnědé uhlí.								
		

							

PRAVDA × NEPRAVDA

4. Poddolovaná území jsou příčinou výskytu zemětřesení.						
										
		

PRAVDA × NEPRAVDA

5. Rekultivace je děj, při kterém dochází ke zlepšení kvality ovzduší v důsledku snížení intenzity
těžby černého uhlí.

										

PRAVDA × NEPRAVDA

Hodnocení: Za každou správně uvedenou odpověď 0,5 bodu. Za chybnou odpověď se odečítá 0,5 bodu.
Minimální počet bodů za otázku je 0.
Řešení: Viz text.
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c. V nabídce států A.–D. zakroužkuj všechny státy, které větší množství černého
uhlí vyvážejí, než dovážejí. Za chybné odpovědi se body odečítají.
A.

Polsko

B.

Portugalsko

D.

Ukrajina

C.

1 bod

Francie

Hodnocení: Za každý správně onačený stát 0,5 bodu. V případě chybné odpovědi se odečítá 0,5 bodu.
Minimální počet bodů za otázku je 0.
Řešení: A. a D.

3

9,5 bodu

Úvodní text potřebný pro řešení úlohy 3:
Pojmem „využití ploch“ označujeme účel, pro který lidé využívají jednotlivé pozemky – některý
pozemek je využit jako orná půda, jiný jako vinice, rybník, les či je zastavěn budovami. Rozlohy
jednotlivých typů pozemků můžeme postupně sčítat za větší a větší celky; získáme tak údaje o využití
ploch za obce, okresy nebo celé státy.
Rozlišují se tři základní kategorie využití ploch: 1. zemědělská půda, 2. lesy a 3. ostatní plochy.
Přehledně si toto dělení můžeme zanést do tabulky:
Základní kategorie

Dílčí kategorie

Poznámka

1.1. Orná půda
1. Zemědělská půda

1.2 Trvalé kultury

Např. vinice, sady, chmelnice, zahrady, plantáže citrusů
či olivovníků

1.3 Travní porosty

Louky a pastviny

2. Lesy
3. Ostatní plochy
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Např. zastavěná půda, silnice a železnice, vodní plochy,
povrchové lomy, nevyužívaná půda či mokřady

autoři: Silvie R. Kučerová,
Petr Trahorsch, Jan D. Bláha,
Petr Meyer

autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková
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Na obrázcích vidíš dva letecké snímky 1 a 2, které zachycují okolí jedné stejné vsi. Snímek 1 byl
pořízen v 50. letech 20. století a snímek 2 byl pořízen v roce 2016. V roce 2016 měla obec celkem
386 obyvatel. Nachází se v těsné blízkosti 50tisícového okresního města v Ústeckém kraji.

1

2

Zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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a. V nabídce A.–D. zakroužkuj, která kategorie využití ploch na snímku 1
převládá?
A.

zemědělská půda

B.

lesy

D.

vodní plochy

C.

0,5 bodu

povrchové velkolomy hnědého uhlí

Hodnocení: Za správně zakroužkovanou možnost 0,5 bodu.
Řešení: A.
b. Vlastními slovy napiš, která kategorie využití ploch nejvíce přibyla na snímku
2 oproti snímku 1 a popiš, k čemu (k jaké činnosti apod.) se pravděpodobně
tato kategorie využívá.

2,5 bodu

Hodnocení a příklad řešení: Ostatní plochy a to konkrétně zastavěné plochy – jsou to budovy nákupních
center a plochy parkovišť (2,5 bodu).
Místo výše uvedeného lze uznat též: průmyslové / výrobní objekty NEBO skladové plochy, logistika
(2,5 bodu) NEBO zástavba (0,5 bodu). Nelze uznat např. odpověď bydlení. Maximum za otázku jsou
2,5 bodu.
c. Graf znázorňuje využití ploch ve čtyřech obcích Česka v roce 2016.
Napiš, který ze sloupců A–D, patří území zachycenému na leteckém snímku č. 2.
Svou odpověď zdůvodni.
Území na leteckém snímku: ... A ...

zemědělská půda

Zdůvodnění: … Příklad řešení: velmi nízký
až nulový podíl ploch lesů, vysoký podíl
zastavěných ploch, vysoký podíl zemědělské
půdy (orné půdy a částečně i travních
porostů) …
Hodnocení: Za správně označenou odpověď
1 bod. Za správné zdůvodnění 2,5 bodu.
Řešení: Viz text.

lesy

3,5 bodu

ostatní plochy

A
B
C
D
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Zdroj: https://vdb.czso.cz/mos/

d. Další sloupce grafu ukazují využití ploch v jiných obcích v Česku. Napiš, který
sloupec znázorňuje využití ploch na území obce Kobylí na Břeclavsku, a který
na území obce Oloví v Krušných horách.

C
Kobylí (obec na Břeclavsku):		

Oloví (obec v Krušných horách):

3 body

B

Hodnocení: Za správné přiřazení sloupce grafu k obci 1,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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4

9 bodů

Kartogram je metoda tematické kartografie, která zobrazuje relativní statistické hodnoty v určitých
územních jednotkách (např. ve státech světa nebo v okresech Česka). Při tvorbě legendy kartogramu
se nejčastěji využívá jeden tón barvy v různých odstínech, jinými slovy stejná barva v jiné světlosti,
resp. tmavosti. Čím je intenzita jevu v dané územní jednotce vyšší, tím tmavší odstín barvy
pro ni v mapě autor použije. Při udávání rozsahu jednotlivých intervalů hodnot příslušného jevu
(např. hustoty zalidnění) si autor mapy musí dát pozor, aby se intervaly nepřekrývaly a logicky na sebe
navazovaly. V mapě musí být minimálně jedno území z každého stanoveného intervalu.
a. V tabulce jsou uvedena data týkající se výroby elektřiny v tepelných elektrárnách
3 body
v deseti evropských státech. Na základě tabulky vytvoř legendu pro tematickou mapu
(viz úkol 4b.), ve které bude využita metoda kartogramu. K tvorbě legendy využij tři intervaly.
U každého intervalu navrhni, jakou by mohl mít v mapě barvu a rozsah.
Nejprve vypočítej podíl celkové instalované výrobní kapacity elektřiny z fosilních paliv
na celkové instalované výrobní kapacitě elektřiny. Výsledky zapiš do posledního sloupce
tabulky.
Podíl celkové instalované
výrobní kapacity elektřiny
z fosilních paliv na celkové
instalované výrobní
kapacitě elektřiny (v %)

Stát

Celková
instalovaná
výrobní kapacita
elektřiny (kW)

Celková instalovaná
výrobní kapacita
elektřiny z fosilních
paliv (kW)

Česko

21 000 000

11 886 000

56,6

Francie

129 300 000

20 817 300

16,1

Německo

204 100 000

86 946 600

42,6

Norsko

33 850 000

1387 850

4,1

7 066 600

44,5

2 177 345

44,3

33 000 000

26 565 000

80,5

Polsko

37 320 000

28 997 640

77,7

Švédsko

39 670 000

2 499 210

6,3

Finsko

Chorvatsko
Nizozemsko
Spojené království

15 880 000
4 915 000

94 640 000

5 2619 840

55,6

Zdroj: CIA Factbook

Hodnocení: Za správně vypočítaný celý čtvrtý sloupec tabulky 3 body, v případě jedné chyby 2 body,
v případě dvou chyb 1 bod.
Řešení: Viz tabulka.
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b. Nyní vytvoř legendu kartogramu. Státy rozděl podle podílu výroby elektřiny
z fosilních paliv do třech intervalů. Napiš rozsahy těchto intervalů. Nakonec
použij vhodný odstín barvy ke znázornění daného intervalu v mapě.
barva

6 bodů

rozsah intervalu
0,0–20,0

20,1–60,0

60,1–100,0

Hodnocení: Za správně zvolené odstíny barev 3 body (soutěžící by měl zvolit jeden tón barvy v jiných
odstínech).
Za správně zvolený rozsah kategorií 3 body: hodnotí se logická návaznost intervalů (1,5 bodu),
nepřekrývání intervalů (1,5 bodu).
Řešení: Viz text.
Další možnost řešení:
• 0,0–19,9
• 20,0–59,9
• 60,0–100,0
apod.
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MULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi
se body neodečítají.
1

A

B

A

C

D

B

D

A

C

A

B

C

B

C

A

B

C
C

D

A

B
B

C

D

A

B

C

D

B

C

9

A

D

10

A

B

C

2
3
4
5
6
7
8

A

D

D
D
D

Hodnocení: Za každou správnou odpověď 1 bod. Pokud je u některé otázky zakroužkováno více možností,
tak se za danou otázku počítá 0 bodů.
Řešení: Viz tabulka.
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PRÁCE V TERÉNU
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, tvrdá podložka A4, pravítko
další potřebné vybavení bude dodáno organizátory

Právě se nacházíte v Jílovém u Prahy. Během terénního cvičení budete plnit úkoly, které
jsou zadány níže. Úkoly nebudete plnit postupně tak, jak jdou za sebou v zadání, ale tak,
jak budete procházet územím. Některé úkoly jsou vázány na konkrétní stanoviště,
ke splnění jiných musíte projít část území a další budete plnit průběžně během celého
terénního cvičení. Proto mějte neustále oči otevřené!
Vždy však dbejte pokynů organizátora a nepřidávejte se k jiné skupině, než do které
jste byli na začátku přiřazeni. Pamatujte, že přestože úlohy budete řešit skupina jako celek,
nezapomeňte vše pečlivě vyplnit ve svém vlastním pracovním listu. Komise nebude
vyhodnocovat jeden pracovní list za celou skupinu, ale každý list zvlášť.
Nejprve budete řešit úlohu na náměstí, poté se následně přesunete do areálů místní
základní školy, kde na vás budou čekat další stanoviště.

1

5 bodů

Úkol č. 1: Masarykovo náměstí v Jílovém u Prahy
Autor: Silvie R. Kučerová
Úvodní text k úloze 1

Vedle kostela sv. Vojtěcha stojí na Masarykově náměstí na křížení s ulicí Krátkou dům číslo popisné 12.
Městské zastupitelstvo jej získalo po mnoha letech do vlastnictví a nyní hledá jeho vhodné využití.
Nabízí se následující varianty:
A. Dům bude nabídnut ke zvýhodněnému pronájmu živnostníkům a malým firmám. Přízemí 		
bude sloužit provozu maloobchodní prodejny, patro pro kancelářskou práci nebo drobné služby.
Většinu nákladů na hrubou rekonstrukci a úpravy objektu ponese zastupitelstvo s využitím státní
či evropské finanční dotace, zbývající část úprav však uhradí nájemci.
B. Dům bude kompletně zrekonstruován a upraven na náklady obecního zastupitelstva s využitím
státní finanční dotace a bude v něm zřízeno sídlo a služebna městské policie.
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C. Dům bude zrekonstruován s využitím dotace ministerstva kultury a využit jako prostor
pro muzeum Jílovicka.
D. Zastupitelstvo bude hledat vhodného investora, v jehož spolupráci provede kompletní
rekonstrukci a úpravy objektu k trvalému bydlení. V domě bude zřízeno několik nájemních bytů,
přičemž jeden byt bude ponechán zastupitelstvu jako nouzový byt (např. pro rodinu postiženou
živelnou katastrofou, matku v nouzi apod.).
a. Ke každé variantě využití napište jednu, nejvýše dvě
4 body
A) výhody a příležitosti,
B) nevýhody a hrozby
s uvážením všech skutečností, které jste za dobu vašeho pobytu na Masarykově náměstí
zjistili.
varianta využití

výhody, příležitosti

nevýhody, hrozby

A

B

C

D
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b. Přestavte si, že tento dům č. p. 12 vlastníte vy a chcete ho komerčně využívat
pro určitý provoz či službu. Tedy např. ne jako nájemní bydlení, ani pronájem
prostřednictvím Airbnb.
Navrhněte využití domu a v několika bodech jej argumentačně zdůvodněte, včetně
uvedení případného rizika takového typu využití.
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Úkol č. 2: Areál základní školy Jílové u Prahy
Autor: Jakub Jelen
Nacházíte se na střeše základní školy, ze které máte výhled na město i na blízké okolí.
Projděte se po střeše a vyřešte následující úlohy.

Při pohybu po střeše však dbejte zvýšené opatrnosti, nepřibližujte se k okrajům střechy a buďte
velmi obezřetní!
a. Na přiloženém obrázku vidíte půdorys budovy. Určete, který je severozápadní
roh střechy a vyznačte jej do obrázku.
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b. Rozhlédněte se kolem budovy základní školy a zhodnoťte zdejší dopravní
možnosti. Ke každému z níže uvedených tvrzení napište, zda s ním souhlasíte
či nikoliv a své rozhodnutí stručně zdůvodněte.

4 body

1. Škola je díky své poloze dobře dostupná pro osobní automobily rodičů žáků.
		

Důvod:

2. Okolí školy poskytuje dostatek parkovacích míst pro potřeby základní školy.
		

Důvod:

3. V případě školních zájezdů může autobus vyzvednout děti přímo u školy.
		

Důvod:

4. Kvůli provozu v okolí školy je nutná přítomnost policistů, kteří jej musejí regulovat, aby zajistili
žákům bezpečný pohyb.
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3
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Úkol č. 3: Mapa Česka
Autor: Jakub Jelen

a. Před sebou vidíte mapu Česka. Vaším úkolem bude co nejpřesněji zjistit, v jakém
3 body
měřítku byla tato mapa vyhotovena. K dispozici máte pouze pásmo. Zároveň
víte, že vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa Česka je 278 km a vzdálenost
nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa je 493 km. Napište i postup výpočtu a výsledné
měřítko zaokrouhlete na tisíce.
Postup:

Vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa v mapě:

Vzdálenost nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa v mapě:
Výpočet měřítka:

Výsledné měřítko:

b. K vypočítanému měřítku nakreslete také měřítko grafické.
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Úkol č. 4: naplnění rybníčku
Autor: Miroslav Šobr
Rybníček v areálu školy je napájen dešťovou vodou z poloviny střechy části jedné ze školních
budov. Vaším úkolem bude zjistit, jak vydatný déšť (kolik mm vypadlých srážek) je zapotřebí,

aby byl rybníček naplněn ze suchého stavu do plného objemu. Uvažujeme jednorázovou dešťovou
epizodu, výpar z hladiny tedy zanedbáváme.

I. Nejprve potřebujete zjistit plochu střechy.

Pomocí teodolitu změřte půdorys budovy, ze které stéká dešťová voda do rybníčku. Teodolit

je umístěn tak, že jeho stanovisko leží v ose delší strany budovy. Postačuje tak změření pouze třech
vzdáleností, se kterými pomůže (vysvětlí) služba u teodolitu. Z měření bude tedy možné určit
oba rozměry obdélníkové střechy pomocí Pythagorovy věty.

II. Následně potřebujete zjistit objem rybníčku:
Objem rybníčku vypočítáte tak, že zjistíte plochu hladiny, kterou vynásobíte střední hloubkou

rybníčku, která je 0,6 metru. Plochu určíte vlastním měřením pomocí dvou pásem a milimetrového

papíru (na poslední straně). Na milimetrový papír budete vynášet body břehové linie, které budete

měřit pomocí pásem. Jedno pásmo (osa x) bude ležet položené na zemi podél delšího břehu jezírka.
Druhé pásmo se bude přikládat pod pravým úhlem a budou se na něm odečítat vzdálenosti od osy

x k průsečíkům s břehovou linií. Interval pro odečítání vzdáleností na ose x zvolte 25 cm. Naměřené
hodnoty ve vhodném měřítku vynášejte do přiloženého milimetrového papíru, poté je propojte
linií do břehové linie. Plochu jezírka zjistěte spočtením plochy uzavřené čarou břehové linie
a přepočtením podle měřítka, ve kterém si ji vynesete na milimetrový papír.
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III. Výpočet srážek
Z naměřených hodnot objemu rybníčku a plochy střechy vypočtěte potřebný úhrn srážek
pro naplnění jezírka.
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Úkol č. 5: informační tabule u rybníčku
Autor: Petr Trahorsch

K řešení následujících úloh si pozorně přečtěte informační tabuli u školního jezírka.
a. Na základě textu na informační tabuli u školního jezírka rozhodněte, zda
jsou tvrzení pravdivá (PRAVDA) či nepravdivá (NEPRAVDA). Pokud je tvrzení
nepravdivé, tak ho opravte.
1. Konzumenti jsou organismy, které dokáží vytvářet organické látky.
									
		
		
		
		

2,5 bodu

					

PRAVDA × NEPRAVDA

		Oprava:
		

2. V zimním období v ekosystému rybníka teplota vody s hloubkou roste.
						

		
		
		

				

PRAVDA × NEPRAVDA

Oprava:

3. Nejméně kyslíku je v ekosystému rybníka ve vysokých teplotách vzduchu a dostatečným
množstvím fotosyntetizujících řas rostlin.

								

									

										

			

		

PRAVDA × NEPRAVDA
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b. Potravní pyramida je schéma, které znázorňuje potravní vztahy mezi jednotlivými
organismy. Čím je živočich postaven na potravní pyramidě výše, tím je počet jedinců
zpravidla nižší a zároveň se tento organismus živí organismy nižších řádů.
Do potravní pyramidy doplňte tyto složky ekosystému: makrokonzumenti,
mikrokonzumenti, producenti, anorganické látky.
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PRÁCE V TERÉNU
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, tvrdá podložka A4, pravítko
další potřebné vybavení bude dodáno organizátory

Právě se nacházíte v Jílovém u Prahy. Během terénního cvičení budete plnit úkoly, které
jsou zadány níže. Úkoly nebudete plnit postupně tak, jak jdou za sebou v zadání, ale tak,
jak budete procházet územím. Některé úkoly jsou vázány na konkrétní stanoviště,
ke splnění jiných musíte projít část území a další budete plnit průběžně během celého
terénního cvičení. Proto mějte neustále oči otevřené!
Vždy však dbejte pokynů organizátora a nepřidávejte se k jiné skupině, než do které
jste byli na začátku přiřazeni. Pamatujte, že přestože úlohy budete řešit skupina jako celek,
nezapomeňte vše pečlivě vyplnit ve svém vlastním pracovním listu. Komise nebude
vyhodnocovat jeden pracovní list za celou skupinu, ale každý list zvlášť.
Nejprve budete řešit úlohu na náměstí, poté se následně přesunete do areálů místní
základní školy, kde na vás budou čekat další stanoviště.

1

5 bodů

Úkol č. 1: Masarykovo náměstí v Jílovém u Prahy
Autor: Silvie R. Kučerová
Úvodní text k úloze 1

Vedle kostela sv. Vojtěcha stojí na Masarykově náměstí na křížení s ulicí Krátkou dům číslo popisné 12.
Městské zastupitelstvo jej získalo po mnoha letech do vlastnictví a nyní hledá jeho vhodné využití.
Nabízí se následující varianty:
A. Dům bude nabídnut ke zvýhodněnému pronájmu živnostníkům a malým firmám. Přízemí 		
bude sloužit provozu maloobchodní prodejny, patro pro kancelářskou práci nebo drobné služby.
Většinu nákladů na hrubou rekonstrukci a úpravy objektu ponese zastupitelstvo s využitím státní
či evropské finanční dotace, zbývající část úprav však uhradí nájemci.
B. Dům bude kompletně zrekonstruován a upraven na náklady obecního zastupitelstva s využitím
státní finanční dotace a bude v něm zřízeno sídlo a služebna městské policie.
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C. Dům bude zrekonstruován s využitím dotace ministerstva kultury a využit jako prostor
pro muzeum Jílovicka.
D. Zastupitelstvo bude hledat vhodného investora, v jehož spolupráci provede kompletní
rekonstrukci a úpravy objektu k trvalému bydlení. V domě bude zřízeno několik nájemních bytů,
přičemž jeden byt bude ponechán zastupitelstvu jako nouzový byt (např. pro rodinu postiženou
živelnou katastrofou, matku v nouzi apod.).
a. Ke každé variantě využití napište jednu, nejvýše dvě
4 body
A) výhody a příležitosti,
B) nevýhody a hrozby
s uvážením všech skutečností, které jste za dobu vašeho pobytu na Masarykově náměstí
zjistili.
varianta využití

výhody, příležitosti
•
•

A

•

nevýhody, hrozby

služby pro obyvatele
i návštěvníky
podpora místního
podnikání
atraktivní využití
stavby v centru sídla

•
•
•

•

B

•
C

•
•
•

D

veřejná služba v zájmu
občanů, v centru města
•
•

důstojné využití
stavby v centru sídla
v sousedství kostela
faktor pro podporu
cestovního ruchu

•

podpora obecního
bydlení
atraktivní lokalita
pro bydlení
jak z hlediska
makroregonální
polohy (vůči hlavnímu
městu), tak centrální
poloha v rámci sídla

•

•

část nákladů ponesou nájemci – snižuje
atraktivitu pronájmu a znevýhodňuje
nemajetné drobné živnostníky
dům nestojí v centrální části náměstí –
služby nebudou pro potenciální zákazníky
na exponovaném a viditelném místě
sídlo městské policie již funguje
na jiném místě s vhodnějším parkováním
služebních vozidel, zbytečné náklady
na stěhování stávajícího sídla
činnost, která negeneruje zisky
na území Jílového se již regionální
muzeum nachází, neopodstatněná
investice
nemožnost/obtížné získání dotace
od ministerstva kultury, nejedná-li
se o památkově chráněnou stavbu
poměrně velké úpravy a investice
pro přípravu moderních obytných prostor
v celém domě (ne všechny prostory
jsou pravděpodobně z minulosti určeny
k bydlení)
riziko nenalezení investičního partnera –
investor v sídle typu Jílové u Prahy bude
raději realizovat novou výstavbu, nadto
většího počtu bytových jednotek

Hodnocení: Za každou argumentačně správě vyplněnou buňku až 0,5 bodu. Pokud hodnotitel shledá
odpověď jako relevantní, ačkoliv není v řešení, započítá také 0,5 bodu.
Příklad řešení: Viz tabulka.
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b. Přestavte si, že tento dům č. p. 12 vlastníte vy a chcete ho komerčně využívat
pro určitý provoz či službu. Tedy např. ne jako nájemní bydlení, ani pronájem
prostřednictvím Airbnb.
Navrhněte využití domu a v několika bodech jej argumentačně zdůvodněte, včetně
uvedení případného rizika takového typu využití.

1 bod

Hodnocení: Za vhodný návrh 0,5 bodu. Za argumentačně silné zhodnocení a uvedení rizik 0,5 bodu.
Příklad řešení: Zařízení restauračního typu pro náročnější klientelu
• např. rodinné pekařství s cukrářstvím, s důrazem na kvalitu, „domácí výrobu“, bio původ surovin,
lokální produkci apod. Kromě vlastní provozovny a prodejny v přízemí, restaurace/posezení
v patře – potenciál klientely ochotné zaplatit vyšší cenu za hodnoty bio, lokální produkty, kvalita
v suburbánním zázemí hlavního města
• rizikem nicméně je, že v centru již několik zařízení poskytujících stravu existuje a potenciálních
zákazníků nemusí být dostatek pro rentabilitu podniku; problematické může být parkování přímo
před objektem
NEBO penzion s restaurací, v přízemí restaurace lepší cenové třídy, včetně vinárny, v patře
ubytování.
ATD. Další řešení, která uzná hodnotitel za relevantní.
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2

5 bodů

Úkol č. 2: Areál základní školy Jílové u Prahy
Autor: Jakub Jelen

Nacházíte se na střeše základní školy, ze které máte výhled na město i na blízké okolí.
Projděte se po střeše a vyřešte následující úlohy.
Při pohybu po střeše však dbejte zvýšené opatrnosti, nepřibližujte se k okrajům střechy a buďte
velmi obezřetní!
a. Na přiloženém obrázku vidíte půdorys budovy. Určete, který je severozápadní
roh střechy a vyznačte jej do obrázku.

1 bod

Hodnocení: Za správné určení 1 bod.
Řešení: Viz foto
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b. Rozhlédněte se kolem budovy základní školy a zhodnoťte zdejší dopravní
možnosti. Ke každému z níže uvedených tvrzení napište, zda s ním souhlasíte
či nikoliv a své rozhodnutí stručně zdůvodněte.

4 body

1. Škola je díky své poloze dobře dostupná pro osobní automobily rodičů žáků.

		Důvod: ke škole vedou tři přístupové cesty, silnice jsou zpevněné, kvalitní a dostatečně
		

široké

2. Okolí školy poskytuje dostatek parkovacích míst pro potřeby základní školy.

		Důvod: v okolí školy je několik možností, kde parkovat, u bočního vchodu může 		
		

parkovat až 25 aut, u základní školy není potřeba velkého počtu parkovacích 		

		

míst (přes den zde parkují pouze zaměstnanci školy

3. V případě školních zájezdů může autobus vyzvednout děti přímo u školy.

Důvod: autobus může ke škole zajet, silnice jsou kvalitní a dostatečně široké, existuje 		

		

i několik míst pro parkování

4. Kvůli provozu v okolí školy je nutná přítomnost policistů, kteří jej musejí regulovat, aby zajistili
žákům bezpečný pohyb.

		Důvod: v okolí školy není během dne téměř žádný provoz, není potřeba řídit dopravu

Hodnocení: Za správné zhodnocení každé ze situací 0,5 bodu. Je možné uznávat i jiné odpovědi, v textu
jsou pouze příklady řešení. Záleží vždy na konkrétní argumentaci.
Řešení: Viz text.
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3

6 bodů

Úkol č. 3: Mapa Česka
Autor: Jakub Jelen

a. Před sebou vidíte mapu Česka. Vaším úkolem bude co nejpřesněji zjistit, v jakém
3 body
měřítku byla tato mapa vyhotovena. K dispozici máte pouze pásmo. Zároveň
víte, že vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa Česka je 278 km a vzdálenost
nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa je 493 km. Napište i postup výpočtu a výsledné
měřítko zaokrouhlete na tisíce.
Postup:

Vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa v mapě: 556 cm

Vzdálenost nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa v mapě: 986 cm
Výpočet měřítka:

278 km (27 800 000 cm) : 556 cm = 50 000
NEBO
493 kilometrů (49 300 000) centimetrů: 986 = 50 000
Výsledné měřítko: 1 : 50 000
Hodnocení: Za správný postup výpočtu 1 bod. Za správný výsledek 2 body.
Řešení: Viz text.
b. K vypočítanému měřítku nakreslete také měřítko grafické.

3 body

Hodnocení: Za kompletně správně vytvořené grafické měřítko 3 body.
Příklad řešení:
0
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Úkol č. 4: naplnění rybníčku
Autor: Miroslav Šobr

Rybníček v areálu školy je napájen dešťovou vodou z poloviny střechy části jedné ze školních
budov. Vaším úkolem bude zjistit, jak vydatný déšť (kolik mm vypadlých srážek) je zapotřebí,

aby byl rybníček naplněn ze suchého stavu do plného objemu. Uvažujeme jednorázovou dešťovou
epizodu, výpar z hladiny tedy zanedbáváme.

I. Nejprve potřebujete zjistit plochu střechy.

Pomocí teodolitu změřte půdorys budovy, ze které stéká dešťová voda do rybníčku. Teodolit

je umístěn tak, že jeho stanovisko leží v ose delší strany budovy. Postačuje tak změření pouze třech
vzdáleností, se kterými pomůže (vysvětlí) služba u teodolitu. Z měření bude tedy možné určit
oba rozměry obdélníkové střechy pomocí Pythagorovy věty.

Hodnocení: Za správný výpočet plochy střechy 3 body.
Řešení: Měří se vzdálenosti od dvou koncových bodů na delší straně budovy, v jejíž ose stojí teodolit.
Délka delší strany budovy se zjistí odečtením těchto vzdáleností. Druhý rozměr budovy se vypočítá
z pravoúhlého trojúhelníku, ve kterém známe délky dvou stran – vzdálenosti k oběma koncům strany
budovy, které změříme teodolitem. Řešením pravoúhlého trojúhelníku vypočítáme délku kratší strany
budovy. Plochu vypočteme součinem obou stran budovy a vydělíme dvěma.
Výsledky:
Kratší strana střechy: 28,7 - 18,4 = 10,3
a = 10,3 m
S=a*b
S = 10,3 * 58,9
S = 606,67 m2
Plocha střechy je 606,67 m2
Polovina plochy střechy je 303,3 m2.
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II. Následně potřebujete zjistit objem rybníčku:
Objem rybníčku vypočítáte tak, že zjistíte plochu hladiny, kterou vynásobíte střední hloubkou

rybníčku, která je 0,6 metru. Plochu určíte vlastním měřením pomocí dvou pásem a milimetrového

papíru (na poslední straně). Na milimetrový papír budete vynášet body břehové linie, které budete

měřit pomocí pásem. Jedno pásmo (osa x) bude ležet položené na zemi podél delšího břehu jezírka.
Druhé pásmo se bude přikládat pod pravým úhlem a budou se na něm odečítat vzdálenosti od osy

x k průsečíkům s břehovou linií. Interval pro odečítání vzdáleností na ose x zvolte 25 cm. Naměřené
hodnoty ve vhodném měřítku vynášejte do přiloženého milimetrového papíru, poté je propojte
linií do břehové linie. Plochu jezírka zjistěte spočtením plochy uzavřené čarou břehové linie
a přepočtením podle měřítka, ve kterém si ji vynesete na milimetrový papír.
Hodnocení: Za správný výpočet objemu rybníčku 3 body.
Řešení:
Plocha rybníčku = 30,8 m2
30,8 * 0,6 = 18,5 m3
Objem jezírka je 18,5 m3 (nebo 18 516 litrů).
III. Výpočet srážek
Z naměřených hodnot objemu rybníčku a plochy střechy vypočtěte potřebný úhrn srážek
pro naplnění jezírka.

Hodnocení: Za správný výpočet srážek 3 body.
Řešení: Objem rybníčku v metrech krychlových dělíme plochou poloviny střechy v metrech čtverečních
a násobíme tisícem, abychom hodnotu vyjádřily v milimetrech.
Plocha poloviny střechy je 303,3 m3.
Objem jezírka je 18 516 litrů.
1 mm srážek = 1 l na 1 m2
18 516/303,3 = 61 mm
Potřebný úhrn srážek je 61 mm.
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5

5 bodů

Úkol č. 5: informační tabule u rybníčku
Autor: Petr Trahorsch

K řešení následujících úloh si pozorně přečtěte informační tabuli u školního jezírka.

a. Na základě textu na informační tabuli u školního jezírka rozhodněte, zda
jsou tvrzení pravdivá (PRAVDA) či nepravdivá (NEPRAVDA). Pokud je tvrzení
nepravdivé, tak ho opravte.
1. Konzumenti jsou organismy, které dokáží vytvářet organické látky.
		 									
		Oprava: producenti NEBO nedokáží
		

2. V zimním období v ekosystému rybníka teplota vody s hloubkou roste.
						

		

Oprava: klesá

				

2,5 bodu

					

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

3. Nejméně kyslíku je v ekosystému rybníka ve vysokých teplotách vzduchu a dostatečným
množstvím fotosyntetizujících řas rostlin.

								

									

										
Oprava:

			

		

PRAVDA × NEPRAVDA

Hodnocení: Za správné označení pravdivosti tvrzení 0,5 bodu, za správnou opravu nepravdivého tvrzení
0,5 bodu
Řešení: Viz text.
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b. Potravní pyramida je schéma, které znázorňuje potravní vztahy mezi jednotlivými
organismy. Čím je živočich postaven na potravní pyramidě výše, tím je počet jedinců
zpravidla nižší a zároveň se tento organismus živí organismy nižších řádů.
Do potravní pyramidy doplňte tyto složky ekosystému: makrokonzumenti,
mikrokonzumenti, producenti, anorganické látky.

2,5 bodu

Hodnocení: Za kompletně správně doplněnou pyramidu 2,5 bodu. Za každou chybu odečíst 1 bod.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz schéma.
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Školní atlas
dnešního světa (Terra klub), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začnete pracovat): K řešení následujících úloh máte k dispozici
Školní atlas světa a Školní atlas dnešního světa. U některých úloh je uvedeno, jaký atlas
máte k jejich řešení použít, v jiných se musíte pro vhodný atlas rozhodnout sami či pracovat
s oběma najednou. Nezapomeňte, že se v atlasech nachází mimo map také velké množství
doplňkových informací v textové či jiné podobě.

1

4,5 bodu

Proces metizace (míšení lidských ras) je vývojově relativně novým fenoménem, k němuž dochází
až od dob masové mezikontinentální migrace. S tímto procesem do značné míry souvisí i rozšiřování
jazyků, písem a náboženství. S využitím Školního atlasu dnešního světa označte nesprávná
tvrzení. Nezapomeňte prostudovat i přiložené textové informace.
Za chybně označená tvrzení se body odečítají.
•

Kajoty můžeme potkat převážně v makroregionu, kde v naprosté většině zemí převažuje

•

Poměr mezi dvěma nejpoužívanějšími jazyky na internetu se mezi lety 2004 a 2008 snížil více

•
•

•

-1-

katolická víra.

jak 1,5x.

Malgašové žijí výhradně v oblasti, kde v 15. století žili pouze příslušníci australoidní rasy.

Míra religiozity v populačně největší zemi, kde se užívá sylabické písmo, je nižší, než míra
religiozity jediné ostrovní země, kde se užívá písmo logografické.

Pokud bychom přechodné rasy započítali do skupin ras hlavních, je více jak polovina současné
světové populace tvořena příslušníky europoidní rasy.
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V následujících tabulkách naleznete charakteristiky pro trojice zemí. Rozhodněte, zda se
uvedené trojice zemí SHODUJÍ, ČÁSTEČNĚ SHODUJÍ (myšleno dvě země ze tří) nebo se LIŠÍ
při srovnání z hlediska uvedeného znaku ve druhém sloupci tabulek. Porovnání uveďte
do příslušného rámečku.
trojice zemí

znak

porovnání

šestý největší producent vína v roce 2009
pátý největší producent zlata v roce 2008

stupeň rozvoje

trojice zemí

znak

devátý největší spotřebitel elektřiny
v roce 2008

země s druhým nejvyšším počtem
pracovních hodin týdně

země, jejíž hlavní město bylo v roce 2009
7. nejnavštěvovanější na světě

automobilizace

trojice zemí

znak

země s pátým nejvyšším podílem chráněných
území na rozloze státu

země s 3. nejvyššími výdaji na armádu
(podíl HDP)

jediný stát jihovýchodní Asie s nejvyšším
stupněm politického teroru
země s osmými nejnižšími výdaji
na vzdělání v roce 2005
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Rozhodněte a zakroužkujte, zda jsou níže uvedená tvrzení pravdivá (PRAVDA)
nebo nepravdivá (NEPRAVDA). Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak označte (podtrhněte)
a následně opravte nepravdivou(é) část(i), případně vysvětlete, proč s tvrzením nesouhlasíte.
1. Davisův a Drakeův průliv mají v rámci termohalinního oceánského výměníku stejné postavení.
Oběma protékají pouze studené mořské proudy a na pobřeží přilehlé souše obou průlivů
dosahuje příliv více než 4 metrů.

					

										
		
		Oprava:

PRAVDA × NEPRAVDA

2. Mezi nejrozlehlejšími státy jednotlivých kontinentů je pouze jedna země, jejíž podíl chráněných
území na rozloze státu přesahuje 20 %.
						

		

Oprava:

				

PRAVDA × NEPRAVDA

3. V místě kontaktu Karolínské litosférické desky a Eurasijské litosférické desky dochází často

k seismické aktivitě a vulkanickým erupcím. 								
									

Oprava

PRAVDA × NEPRAVDA

4. Indický subkontinent má velmi specifické klimatické podmínky: nachází se pod vlivem

pravidelného vzdušného proudění, tzv. tropických cyklon a jihovýchodního pasátu. Rozdíl

teplot v průběhu roku na jihu Indie díky tomuto proudění a poloze převážně v subtropickém
podnebném pásu zpravidla nepřesahuje 5 °C. 						

										
		
Oprava:

-3-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

autoři: Jan Bartoš, Jan Pulec,
Jakub Jelen

		

PRAVDA × NEPRAVDA
autor map: Jakub Lysák
DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie D

Soutežící:
ˇ

5. Zonální rozložení půd není na planetě zcela pravidelné. Hranici permafrostu můžeme

na východní polokouli nalézt v nižších zeměpisných šířkách než na polokouli západní.

Ferralitické a laterické půdy se naopak na západní polokouli vyskytují i ve vyšších zeměpisných
šířkách než na polokouli východní. A konečně pouštní půdy se vyskytují převážně v oblastech
podél obratníků nebo v oblastech vyšších zeměpisných šířek ve vnitrozemí některých
kontinentů. I u tohoto příkladu však nalezneme výjimky (např. v Jižní Americe). 		
						

		

Oprava:

				

		

PRAVDA × NEPRAVDA

4

6 bodů

Based on the characteristics below, determine which state is described. All the states sought
are former French colonies (write the names of the state in English).
1. Most of the territory of this state is located in the desert and semi-desert areas. The most

common animal is a camel. The main component of nutrition of the population are cereals
(the largest share of total calorie consumption). Although it is a former French colony, the
Hamito-semitic languages are spoken in most of the territory. Most rain falls in the south.

The largest watercourse of the state creates a national natural border in the southwest of state.
		
		State:

2. In the teritory of this state, we can find a river shorter than Congo but longer than Amur.

The official language does not belong to the Indo-European language group. The proportion
of economically active population employed in agriculture is higher than 60%. Among the

believers, we can find Buddhists and devotees of traditional Eastern religions.
		
		State:
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3. The highest peak of this state is more than 4,000 m above the sea level. There are locations with
annual rainfall over 500 mm. Between 1 and 5 milion people live in the capital city. It is a state
with a negative trade balance. Most imported, but also exported, industrial goods.

		State:

4. The average annual rainfall in this state is 500–1,000 mm and we can find here savanna and dry
steppes bioms. The state neighbor is a former Spanish colony and there are strong earthquakes.

		State:

5

8 bodů

-5-

protéká hlavním městem/
městy

část toku vytváří přírodní
hranici

více než 500 km řeky
je splavné

protéká jednou z hlavních
hospodářských oblastí

úmoří Tichého oceánu

její maximální průtok
je 4x vyšší než průměrný
průtok

pramení v bezodtoké
oblasti

řeka

protéká třemi a více státy

Na základně níže uvedených charakteristik uveďte, o jaké čtyři z deseti nejdelších asijských řek
se jedná.

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE
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PRÁCE S ATLASEM
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Školní atlas
dnešního světa (Terra klub), psací potřeby, pravítko

Úvodní informace (než začnete pracovat): K řešení následujících úloh máte k dispozici
Školní atlas světa a Školní atlas dnešního světa. U některých úloh je uvedeno, jaký atlas
máte k jejich řešení použít, v jiných se musíte pro vhodný atlas rozhodnout sami či pracovat
s oběma najednou. Nezapomeňte, že se v atlasech nachází mimo map také velké množství
doplňkových informací v textové či jiné podobě.

1

4,5 bodu

Proces metizace (míšení lidských ras) je vývojově relativně novým fenoménem, k němuž dochází
až od dob masové mezikontinentální migrace. S tímto procesem do značné míry souvisí i rozšiřování
jazyků, písem a náboženství. S využitím Školního atlasu dnešního světa označte nesprávná
tvrzení. Nezapomeňte prostudovat i přiložené textové informace.
Za chybně označená tvrzení se body odečítají.
•

Kajoty můžeme potkat převážně v makroregionu, kde v naprosté většině zemí převažuje

•

Poměr mezi dvěma nejpoužívanějšími jazyky na internetu se mezi lety 2004 a 2008 snížil více

•

katolická víra.
jak 1,5x.

Malgašové žijí výhradně v oblasti, kde v 15. století žili pouze příslušníci australoidní
rasy.

•

Míra religiozity v populačně největší zemi, kde se užívá sylabické písmo, je nižší,
než míra religiozity jediné ostrovní země, kde se užívá písmo logografické.

•

Pokud bychom přechodné rasy započítali do skupin ras hlavních, je více jak polovina
současné světové populace tvořena příslušníky europoidní rasy.

Hodnocení: Za každé správně vybrané neplatné tvrzení 1,5 bodu. Za nesprávně vybrané tvrzení odečíst
1 bod. Minimální počet bodů z úlohy je 0.
Řešení: Viz text.
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2

6 bodů

V následujících tabulkách naleznete charakteristiky pro trojice zemí. Rozhodněte, zda se
uvedené trojice zemí SHODUJÍ, ČÁSTEČNĚ SHODUJÍ (myšleno dvě země ze tří) nebo se LIŠÍ
při srovnání z hlediska uvedeného znaku ve druhém sloupci tabulek. Porovnání uveďte
do příslušného rámečku.
trojice zemí

znak

porovnání

pátý největší producent zlata v roce 2008

stupeň rozvoje

ČÁSTEČNĚ SE SHODUJÍ

trojice zemí

znak

porovnání

země s druhým nejvyšším počtem
pracovních hodin týdně
země, jejíž hlavní město bylo v roce 2009
7. nejnavštěvovanější na světě
země s pátým nejvyšším podílem chráněných
území na rozloze státu

automobilizace

SHODUJÍ SE

trojice zemí

znak

porovnání

země s 3. nejvyššími výdaji na armádu
(podíl HDP)
jediný stát jihovýchodní Asie s nejvyšším
stupněm politického teroru
země s osmými nejnižšími výdaji
na vzdělání v roce 2005

forma vlády

LIŠÍ SE

šestý největší producent vína v roce 2009
devátý největší spotřebitel elektřiny
v roce 2008

Hodnocení: Za každou správně doplněnou buňku tabulky 2 body.
Řešení: Viz tabulka.
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3

5,5 bodů

Rozhodněte a zakroužkujte, zda jsou níže uvedená tvrzení pravdivá (PRAVDA)
nebo nepravdivá (NEPRAVDA). Pokud jsou tvrzení nepravdivá, tak označte (podtrhněte)
a následně opravte nepravdivou(é) část(i), případně vysvětlete, proč s tvrzením nesouhlasíte.
1. Davisův a Drakeův průliv mají v rámci termohalinního oceánského výměníku stejné postavení.

Oběma protékají pouze studené mořské proudy a na pobřeží přilehlé souše obou průlivů
dosahuje příliv více než 4 metrů.

					

										
		

PRAVDA × NEPRAVDA

		Oprava: ... Davisovým průlivem protéká i teplý mořský proud a příliv dosahuje nad 4 m
pouze u Davisova průlivu. ...
		

2. Mezi nejrozlehlejšími státy jednotlivých kontinentů je pouze jedna země, jejíž podíl chráněných
území na rozloze státu přesahuje 20 %.
						

		

Oprava:

				

PRAVDA × NEPRAVDA

3. V místě kontaktu Karolínské litosférické desky a Eurasijské litosférické desky dochází často

k seismické aktivitě a vulkanickým erupcím. 								
									

PRAVDA × NEPRAVDA

Oprava: ... Takové místo neexistuje, tyto dvě litosférické desky spolu nesousedí. ...
4. Indický subkontinent má velmi specifické klimatické podmínky: nachází se pod vlivem

pravidelného vzdušného proudění, tzv. tropických cyklon a jihovýchodního pasátu. Rozdíl

teplot v průběhu roku na jihu Indie díky tomuto proudění a poloze převážně v subtropickém
podnebném pásu zpravidla nepřesahuje 5 °C. 						
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5. Zonální rozložení půd není na planetě zcela pravidelné. Hranici permafrostu můžeme

na východní polokouli nalézt v nižších zeměpisných šířkách než na polokouli západní.

Ferralitické a laterické půdy se naopak na západní polokouli vyskytují i ve vyšších zeměpisných
šířkách než na polokouli východní. A konečně pouštní půdy se vyskytují převážně v oblastech
podél obratníků nebo v oblastech vyšších zeměpisných šířek ve vnitrozemí některých
kontinentů. I u tohoto příkladu však nalezneme výjimky (např. v Jižní Americe). 		
						

		

Oprava:

				

		

PRAVDA × NEPRAVDA

Hodnocení: Za každou správně určenou pravdivost/nepravdivost tvrzení 0,5 bodu. Za správné podtržení
nepravdivé části a její kompletní opravu 1 bod. Pokud je oprava nebo vysvětlení jen částečné, tak pouze
0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

4

6 bodů

Based on the characteristics below, determine which state is described. All the states sought
are former French colonies (write the names of the state in English).
1. Most of the territory of this state is located in the desert and semi-desert areas. The most

common animal is a camel. The main component of nutrition of the population are cereals
(the largest share of total calorie consumption). Although it is a former French colony,

the Hamito-semitic languages are spoken in most of the territory. Most rain falls in the south.

The largest watercourse of the state creates a national natural border in the southwest of state.
		
State: Mauretania

2. In the teritory of this state, we can find a river shorter than Congo but longer than Amur.

The official language does not belong to the Indo-European language group. The proportion
of economically active population employed in agriculture is higher than 60%. Among the
believers, we can find Buddhists and devotees of traditional Eastern religions.

		State: Laos
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3. The highest peak of this state is more than 4,000 m above the sea level. There are locations with
annual rainfall over 500 mm. Between 1 and 5 milion people live in the capital city. It is a state
with a negative trade balance. Most imported, but also exported, industrial goods.
State: Morocco

4. The average annual rainfall in this state is 500–1,000 mm and we can find here savanna and dry
steppes bioms. The state neighbor is a former Spanish colony and there are strong earthquakes.
State: Haiti

Hodnocení: Za každý správně určený stát 1,5 bodu. Pokud je název státu v českém jazyce, tak pouze
1 bod.
Řešení: Viz text.

5

8 bodů

Mekong
(Lan–cchang–ťiang)
Jang–c´–ťiang

více než 500 km řeky
je splavné

protéká jednou z hlavních
hospodářských oblastí

úmoří Tichého oceánu

její maximální průtok
je 4x vyšší než průměrný
průtok

pramení v bezodtoké
oblasti

Indus

část toku vytváří přírodní
hranici

Lena

protéká hlavním městem/
městy

řeka

protéká třemi a více státy

Na základně níže uvedených charakteristik uveďte, o jaké čtyři z deseti nejdelších asijských řek
se jedná.

NE

NE

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

ANO

ANO

ANO

NE

NE

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

NE

NE

ANO

ANO

NE

NE

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

Hodnocení: Za každou správně určenou řeku 2 body.
Řešení: Viz tabulka.
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

P Í S E MN Ý T EST Z F Y Z IC K É G E O G R AF I E P R O KVALI F I KACI NA I ESO

1

6 bodů

a. Na základě krátké charakteristiky vyberte z nabídky v rámečku tvar reliéfu,
o který se jedná. Nevyužijete všechny pojmy.
barchan
maar

–

–

estevala

meandr

říční niva

–

–

–

dajka („čertova zeď“)

nunatak

říční terasa

–

–

oblík

škrap

–

–
–

delta

–

2 body

kosa

písečný přesyp
závrt

1. Jedná se o terénní vyvýšeninu, která vzniká při poklesu větru pod transportní rychlost.

Na formování tvaru se podílí vítr vanoucí jedním směrem. Obecně je tento tvar širší než delší

a jeho návětrná strana je konkávní. Pozice toho tvaru není v čase stálá a může se měnit. Můžeme
se s ním setkat v aridních oblastech nebo na Marsu.		

		

2. Okrouhlý nebo eliptický skalní útvar, který je ohlazený, případně rýhovaný. Může se v krajině
vyskytovat samostatně nebo ve skupinách. Na jeho vytvoření se podílelo pevné, vodní,
nehomogenní těleso, které se pohybovalo vlivem změny teplot a zemské přitažlivosti.

		

3. Deprese okrouhlého tvaru se strmými stěnami a rovným dnem. Na vzniku tohoto tvaru

se nejvíce podílela energie z nitra Země, která hnala na zemský povrch roztavené magma.
Tyto tvary bývají často zaplněny vodou a vytváří jezera.
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4. Tvar vzniká pouze v oblastech se specifickým podložím. Jedná se o konvexní a konkávní tvary,
které lze charakterizovat jako zářez, rýhu nebo žlábek na skalním povrchu. Na jeho vzniku
se podílí chemické zvětrávání a erozní činnost tekoucí vody.		

b. Na vzniku jakého z tvarů, popsaných v úloze 1. a, se podílely geologické děje,
které lze označit jako konstruktivní. Svou odpověď zdůvodněte.

2 body

Tvar:
Zdůvodnění:

c. K níže uvedeným typům reliéfů či geomorfologickým tvarům přiřaďte
zeměpisné souřadnice, na kterých je možné je nalézt. V řešení úlohy
vám pomohou údaje z tabulky.
nejsevernější bod evropské pevniny
nejjižnější bod evropské pevniny

nejzápadnější bod evropské pevniny

nejvýchodnější bod evropské pevniny

2 body

zeměpisná šířka

zeměpisná délka

36°0´1˝ s. š.

5°36´37˝ z. d.

68°11´21˝ s. š.

68°17´35˝ v. d.

71°8´2˝ s. š.

38°46´51˝ s. š.

27°39´0˝ v. d.

9°29´54˝ z. d.

Typy reliéfů nebo geomorfologických tvarů

Zeměpisné souřadnice

krasový reliéf

54°45´ s. š., 18°50´ v. d.

glaciální reliéf

44°20´ s. š., 15°30´ v. d.

stratovulkán

37°30´ s. š., 15° v. d.

písečná kosa
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2

9 bodů

a. V následujícím textu, který se týká obrázku, jsou 4 faktické chyby. Tyto chyby
vypište do prvního sloupce tabulky pod textem a do druhého sloupce tabulky
proveďte jejich opravu.

4 body

Obrázek zachycuje vývoj říčních teras a říční deltu. Taková modelace krajiny je typická
pro geologické období druhohor. Na vývoji tohoto reliéfu se podílela akumulační a erozní činnost
vodního toku. Kromě činnosti tekoucí vody zde vstupují do hry i další geomorfologičtí činitelé, kteří
se výrazně podíleli na formování krajiny, např. ledovec. Takto vymodelovaná krajina se nejčastěji
vyskytuje v horních částech vodních toků a můžeme se s ní setkat i v Česku.

Zdroj: is.muni.cz

chyba
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b. Přiřaďte pojmy z nabídky k odpovídajícím písmenům z obrázku. Nevyužijete
všechny pojmy. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají.
delta

mrtvé rameno

A –		

–

–

estavela

–

říční terasy

estuárium
–

údolnice

–

–

liman

vádí

–

–

2 body

meandr

(aktuální) niva

B – 		
C–
D–
c. It is probable that in the illustrated relief there will be changes in the future and there
3 body
will be formed a lake. Mark (circle) the place where will the lake be formed.
Next, select and circle the features from the frame menu that the new lake will have.
For incorrectly circled terms, the points are subtracted.

without vegetation
shallow

–

–

temporary

permanent

–

–

economic valued location

–

at normal water level will decrease

at normal water level will increase

–

deep

overgrown vegetation

Zdroj: is.muni.cz

ZDE KONČÍ PÍSEMNÝ TEST Z FYZICKÉ GEOGRAFIE PRO KVALIFIKACI NA IESO
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3

5 bodů

Z níže uvedených pojmů vždy vyberte jeden, který mezi ostatní nepatří a výběr odůvodněte.
1.
Lurdy
		

–

Velehrad

–

Assisi

–

Mekka

–

Čenstochová

		Důvod:
2.
Rotterdam
		

–

Singapur

–

Calgary

–

Tallin

–

Pusan

		Důvod:
3.
Teotihuacán
		

–

Serengeti

–

Iguaçu

–

Redwood

–

Komodo

Důvod:
4. Labradorský proud
Golfský proud

–

Peruánský proud

–

Východogrónský proud

–

Oja-šio

–

		Důvod:
5.
Brazílie
		

–

Argentina

–

Chile

–

Venezuela

–

Kolumbie

		Důvod:
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4

5 bodů

Rank-Size Rule (také Zipfovo pravidlo) se snaží statisticky modelovat velikostní rozložení měst
v daném systému osídlení podle vzorce:
Sx = S1/nx
kde Sx je populační velikost města x (zvoleného města), S1 je populační velikost největšího města
v zemi a nx je pořadí zvoleného města dle populační velikosti (jinými slovy: vynásobíme-li počet
obyvatel určitého města jeho velikostním pořadím, dostaneme počet obyvatel největšího města v zemi).
Níže uvedené grafy (1 – 4) pomocí rank-size křivky znázorňují sídelní systémy čtyř zemí.
reálná r-s křivka

8

ideální r-s křivka

1
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Zdroj: Toušek, Kunc, Vystoupil a kol. 2008

a. Z nabídky v rámečku přiřaďte k odpovídajícím číslům grafů rank-size křivek
vždy jednu zemi. V každém grafu je na ose y uvedený počet obyvatel, na ose x pak
pořadí měst. Za chybně přiřazené země se body odečítají.
Maďarsko

Německo
Finsko

Rumunsko
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1
2
3
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Soutežící:
ˇ

b. Na základě předchozích informací určete pravdivost následujících tvrzení
(PRAVDA/NEPRAVDA). V případě nepravdivosti tvrzení opravte.

3 body

1. Nejvíce se (z nabízených možností) ideálnímu průběhu rank-size křivky blíží sídelní systém
Německa.

					

										
		
		Oprava:
		

PRAVDA × NEPRAVDA

2. Podle ideální rank-size křivky pro Česko by mělo mít Brno méně než půl milionu obyvatel.
						

		

Oprava:

				

PRAVDA × NEPRAVDA

3. Největší rozdíl (v absolutních číslech) mezi počtem obyvatel prvního a druhého největšího
města je ve Finsku.

									

							
Oprava:

			

		

PRAVDA × NEPRAVDA

4. Čtvrté nejlidnatější město Německa má téměř stejný počet obyvatel jako druhé nejlidnatější
město Velké Británie. 						
						
Oprava:
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5

2,5 bodu

Níže uvedená tabulka zachycuje údaje týkající se produkce automobilů a údaj průměrné
hrubé mzdy ve vybraných státech EU.
Do prvního sloupce tabulky doplňte odpovídající státy z nabídky v rámečku (nevyužijete
všechny).

Maďarsko

Česko
stát

–

–

Rumunsko

Španělsko

–

Irsko

Švédsko

–

–

Německo

produkce
automobilů
(2000)

produkce
automobilů
(2016)

3 032 874

455 481

EU (28)

–

1 349 896

Nizozemsko
–

Portugalsko

podíl EA obyv. průměrná hrubá
v autoprůmyslu*
mzda v EUR
(%) (2015)
(2017)
11,76

1 244

2 885 922

7,57

2 189

301 343

205 374

10,44

3 340

5 526 515

6 062 562

11,29

3 703

78 165

359 306

11,79

787

19 020 927

18 940 349

7,73

2 099

pozn.:* podíl ze všech ekonomicky aktivních obyvatel ve zpracovatelském průmyslu

Zdroj: oica.net, ec.europa.eu
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6

2,5 bodu

Do tabulky níže přiřaďte procenta jednotlivých sektorů hospodářství, vyznačených
v diagramu dle jejich podílu na spotřebě elektřiny v Česku v roce 2016. Za chybně doplněná
procenta se body odečítají.
11%
%

33%
%

7%
7
%

30%%
30

10%
10
%

23%
23
%
26%%
26

1

3

4

5

služby

zemědělství a
lesnictví

domácnosti

ostatní

doprava

průmysl

energetika
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MULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi
se body neodečítají.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

-1-
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D

D

D

D

D

D

D
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D

D

D

D

D

D

autoři: Adam Klsák, Zuzana
Petříčková, Jakub Jelen,
Sylvie R. Kučerová, Filip Hulec

DTP: Alena Vydláková
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PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ
Celkem 30 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

P Í S E MN Ý T EST Z F Y Z IC K É G E O G R AF I E P R O KVALI F I KACI NA I ESO

1

6 bodů

a. Na základě krátké charakteristiky vyberte z nabídky v rámečku tvar reliéfu,
o který se jedná. Nevyužijete všechny pojmy.
barchan
maar

–

–

estevala

meandr

říční niva

–

–

–

dajka („čertova zeď“)

nunatak

říční terasa

–

–

oblík

škrap

–

–
–

delta

–

2 body

kosa

písečný přesyp
závrt

1. Jedná se o terénní vyvýšeninu, která vzniká při poklesu větru pod transportní rychlost.

Na formování tvaru se podílí vítr vanoucí jedním směrem. Obecně je tento tvar širší než delší

a jeho návětrná strana je konkávní. Pozice toho tvaru není v čase stálá a může se měnit. Můžeme
se s ním setkat v aridních oblastech nebo na Marsu.		

		... barchan ...

2. Okrouhlý nebo eliptický skalní útvar, který je ohlazený, případně rýhovaný. Může se v krajině
vyskytovat samostatně nebo ve skupinách. Na jeho vytvoření se podílelo pevné, vodní,
nehomogenní těleso, které se pohybovalo vlivem změny teplot a zemské přitažlivosti.

		... oblík ...

3. Deprese okrouhlého tvaru se strmými stěnami a rovným dnem. Na vzniku tohoto tvaru

se nejvíce podílela energie z nitra Země, která hnala na zemský povrch roztavené magma.
Tyto tvary bývají často zaplněny vodou a vytváří jezera.

		... maar ...
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4. Tvar vzniká pouze v oblastech se specifickým podložím. Jedná se o konvexní a konkávní tvary,
které lze charakterizovat jako zářez, rýhu nebo žlábek na skalním povrchu. Na jeho vzniku
se podílí chemické zvětrávání a erozní činnost tekoucí vody.		
... škrap ....

Hodnocení: Za každý správně přiřazený tvar 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
b. Na vzniku jakého z tvarů, popsaných v úloze 1. a, se podílely geologické děje,
které lze označit jako konstruktivní. Svou odpověď zdůvodněte.

2 body

Tvar: … maar …

Zdůvodnění: ... na vzniku maaru se podílejí vnitřní geologické procesy (označovány
jako konstruktivní – tvořivé) ...

Hodnocení: Za správně uvedený tvar 1 bod. Za správně uvedené odůvodnění 1 bod.
Řešení: Viz text.
c. K níže uvedeným typům reliéfů či geomorfologickým tvarům přiřaďte
zeměpisné souřadnice, na kterých je možné je nalézt. V řešení úlohy
vám pomohou údaje z tabulky.
nejsevernější bod evropské pevniny
nejjižnější bod evropské pevniny

nejzápadnější bod evropské pevniny

nejvýchodnější bod evropské pevniny

2 body

zeměpisná šířka

zeměpisná délka

36°0´1˝ s. š.

5°36´37˝ z. d.

68°11´21˝ s. š.

68°17´35˝ v. d.

71°8´2˝ s. š.

38°46´51˝ s. š.

27°39´0˝ v. d.

9°29´54˝ z. d.

Typy reliéfů nebo geomorfologických tvarů

Zeměpisné souřadnice

krasový reliéf

54°45´ s. š., 18°50´ v. d.

stratovulkán

37°30´ s. š., 15° v. d.

44°20´ s. š., 15°30´ v. d.

glaciální reliéf
písečná kosa

Hodnocení: Za každou správně vytvořenou dvojici 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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2

9 bodů

a. V následujícím textu, který se týká obrázku, jsou 4 faktické chyby. Tyto chyby
vypište do prvního sloupce tabulky pod textem a do druhého sloupce tabulky
proveďte jejich opravu.

4 body

Obrázek zachycuje vývoj říčních teras a říční deltu. Taková modelace krajiny je typická
pro geologické období druhohor. Na vývoji tohoto reliéfu se podílela akumulační a erozní činnost
vodního toku. Kromě činnosti tekoucí vody zde vstupují do hry i další geomorfologičtí činitelé, kteří
se výrazně podíleli na formování krajiny, např. ledovec. Takto vymodelovaná krajina se nejčastěji
vyskytuje v horních částech vodních toků a můžeme se s ní setkat i v Česku.

Zdroj: is.muni.cz

chyba

oprava

deltu

meandr nebo nivu

druhohor

konce třetihor NEBO čtvrtohor

ledovec

svahové pochody NEBO vítr

horních

středních

Hodnocení: Za každou správně vytvořenou dvojici chyba – oprava 1 bod. Lze uznat i jiné řešení opravy,
pokud jej hodnotitel uzná za relevantní.
Řešení: Viz text a tabulka.
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b. Přiřaďte pojmy z nabídky k odpovídajícím písmenům z obrázku. Nevyužijete
všechny pojmy. Za chybně doplněné pojmy se body odečítají.
delta

mrtvé rameno

–

–

estavela

–

říční terasy

estuárium
–

údolnice

A – (aktuální) niva			

C – meandr

B – říční terasy			

D – údolnice

–

–

liman

vádí

–

–

2 body

meandr

(aktuální) niva

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu. Za každý chybně doplněný pojem odečíst
0,5 bodu. Minimální počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz text.
c. It is probable that in the illustrated relief there will be changes in the future and there
3 body
will be formed a lake. Mark (circle) the place where will the lake be formed.
Next, select and circle the features from the frame menu that the new lake will have.
For incorrectly circled terms, the points are subtracted.
without vegetation
shallow

–

–

temporary

permanent

–

–

economic valued location

–

at normal water level will decrease

at normal water level will increase

–

deep

overgrown vegetation

Zdroj: is.muni.cz

Hodnocení: Za správně vyznačené místo v obrázku 1 bod. Za každou správně určenou (podtrženou)
charakteristiku 0,5 bodu. Za každou chybně podtrženou charakteristiku odečíst 0,5 bodu. Minimální
počet bodů z úkolu je 0.
Řešení: Viz rámeček a obrázek.
ZDE KONČÍ PÍSEMNÝ TEST Z FYZICKÉ GEOGRAFIE PRO KVALIFIKACI NA IESO
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3

5 bodů

Z níže uvedených pojmů vždy vyberte jeden, který mezi ostatní nepatří a výběr odůvodněte.
1.
Lurdy
		

–

Velehrad

–

Assisi

–

Mekka

–

Čenstochová

		Důvod: nejedná se o křesťanské poutní místo NEBO jediné muslimské poutní místo
2.
Rotterdam
		

–

Singapur

–

Calgary

–

Tallin

–

Pusan

		Důvod: nejedná se o přístav NEBO jediné město, které leží ve vnitrozemí
3.
Teotihuacán
		

–

Serengeti

–

Iguaçu

–

Redwood

–

Komodo

Peruánský proud

–

Východogrónský proud

Důvod: nejedná se o národní park (UNESCO) NEBO jediná kulturní památka (UNESCO)

4. Labradorský proud
Golfský proud

–

–

Oja-šio

–

		Důvod: nejedná se o studený oceánský/mořský proud NEBO jediný teplý oceánský/
mořský proud

5. Brazílie
		

–

Argentina

–

Chile

–

Venezuela

–

Kolumbie

		Důvod: úředním jazykem není španělština NEBO jediný stát, kde je úředním jazykem 		
portugalština

Hodnocení: Za správně vyřazený pojem 0,5 bodu. Za správné zdůvodnění 0,5 bodu. V případě označení
jiného pojmu, ale správného zdůvodnění, je možné body také uznat.
Řešení: Viz text.
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4

5 bodů

Rank-Size Rule (také Zipfovo pravidlo) se snaží statisticky modelovat velikostní rozložení měst
v daném systému osídlení podle vzorce:
Sx = S1/nx
kde Sx je populační velikost města x (zvoleného města), S1 je populační velikost největšího města
v zemi a nx je pořadí zvoleného města dle populační velikosti (jinými slovy: vynásobíme-li počet
obyvatel určitého města jeho velikostním pořadím, dostaneme počet obyvatel největšího města v zemi).
Níže uvedené grafy (1 – 4) pomocí rank-size křivky znázorňují sídelní systémy čtyř zemí.
reálná r-s křivka
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Zdroj: Toušek, Kunc, Vystoupil a kol. 2008

a. Z nabídky v rámečku přiřaďte k odpovídajícím číslům grafů rank-size křivek
vždy jednu zemi. V každém grafu je na ose y uvedený počet obyvatel, na ose x pak
pořadí měst. Za chybně přiřazené země se body odečítají.
Maďarsko

Německo
Finsko

Rumunsko

–

–

–

–

Francie
Řecko

Česko

Spojené království

1

2 body

Česko

2

Spojené království

4

Finsko

3

Německo

Hodnocení: Za každou správně přiřazenou zemi 0,5 bodu. Za chybně přiřazenou zemi odečíst 0,5 bodu.
Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz tabulka.
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b. Na základě předchozích informací určete pravdivost následujících tvrzení
(PRAVDA/NEPRAVDA). V případě nepravdivosti tvrzení opravte.

3 body

1. Nejvíce se (z nabízených možností) ideálnímu průběhu rank-size křivky blíží sídelní systém
Německa.

					

										
		
		Oprava:
		

PRAVDA × NEPRAVDA

2. Podle ideální rank-size křivky pro Česko by mělo mít Brno méně než půl milionu obyvatel.
						

		

PRAVDA × NEPRAVDA

				

Oprava: ... Brno by mělo mít více než půl milionu obyvatel (cca 640 000) ...

3. Největší rozdíl (v absolutních číslech) mezi počtem obyvatel prvního a druhého největšího
města je ve Finsku.

									

							

		

PRAVDA × NEPRAVDA

			

Oprava: ... největší rozdíl je ve Velké Británii ...

4. Čtvrté nejlidnatější město Německa má téměř stejný počet obyvatel jako druhé nejlidnatější
město Velké Británie. 						
						
Oprava:

				

						

PRAVDA × NEPRAVDA

Hodnocení: Za každé správné určení pravdivosti tvrzení 0,5 bodu. Za každou správnou opravu 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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5

2,5 bodu

Níže uvedená tabulka zachycuje údaje týkající se produkce automobilů a údaj průměrné
hrubé mzdy ve vybraných státech EU.
Do prvního sloupce tabulky doplňte odpovídající státy z nabídky v rámečku (nevyužijete
všechny).
Maďarsko

Česko
stát

Česko
Španělsko
Švédsko
Německo

–

–

Rumunsko

Španělsko

produkce
automobilů
(2000)
455 481

–

–

Irsko

Švédsko

–

produkce
automobilů
(2016)
1 349 896

3 032 874

2 885 922

301 343

205 374

–

Německo

Nizozemsko
–

Portugalsko

podíl EA obyv.
v autoprůmyslu*
(%) (2015)

průměrná hrubá
mzda v EUR
(2017)

7,57

2 189

11,76

1 244

10,44

3 340

Rumunsko

5 526 515

6 062 562

11,29

3 703

EU (28)

19 020 927

18 940 349

7,73

2 099

78 165

359 306

11,79

787

pozn.:* podíl ze všech ekonomicky aktivních obyvatel ve zpracovatelském průmyslu

Zdroj: oica.net, ec.europa.eu

Hodnocení: Za každý správně doplněný stát 0,5 bodu.
Řešení: Viz tabulka.
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6

2,5 bodu

Do tabulky níže přiřaďte procenta jednotlivých sektorů hospodářství, vyznačených
v diagramu dle jejich podílu na spotřebě elektřiny v Česku v roce 2016. Za chybně doplněná
procenta se body odečítají.
služby

3%

doprava

23 %

domácnosti

10 %

ostatní

1%

průmysl

33%
%

7%

energetika

zemědělství
a lesnictví

11%%

26 %

77%
%
30%
30
%

10%%
10

23%
23
%
26%
26
%

30 %

Zdroj: eru.cz
1

2

3

4

5

6

7

Hodnocení: Za každé správně doplněné číslo 0,5 bodu, za každé chybně doplněné číslo odečíst
0,5 bodu. Minimální počet bodů za úlohu je 0.
Řešení: Viz tabulka.
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MULTIMEDIÁLNÍ TEST
Celkem 10 bodů
Potřebné vybavení: psací potřeby

Zakroužkuj správné odpovědi
Pokud se spletete, odpověď škrtněte a napište správné písmeno na konec řádku. Za chybné odpovědi
se body neodečítají.
1

2
3
4
5
6
7
8

A

B

A

B

A

C

A

B

C

C

D

C

D

B

C
C

D

A

B
B

C

D

A

B

C

D

D

A

D

D

D

B

C

9

A

10

A

B

11

C

D

A

B

C

12

A

B

13

A

B

C

C

D

D

A

B

C

D

14
15

A

A

B
B

C

D

D

Hodnocení: Za každou správnou odpověď otázek 1–10 0,5 bodu, otázek 11–15 1 bod.
Pokud je u některé otázky zakroužkováno více možností, tak se za danou otázku počítá 0 bodů.
Řešení: Viz tabulka.
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PRÁCE V TERÉNU
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, tvrdá podložka A4, pravítko
další potřebné vybavení bude dodáno organizátory

Právě se nacházíte v Jílovém u Prahy. Během terénního cvičení budete plnit úkoly, které
jsou zadány níže. Úkoly nebudete plnit postupně tak, jak jdou za sebou v zadání, ale tak,
jak budete procházet územím. Některé úkoly jsou vázány na konkrétní stanoviště,
ke splnění jiných musíte projít část území a další budete plnit průběžně během celého
terénního cvičení. Proto mějte neustále oči otevřené!
Vždy však dbejte pokynů organizátora a nepřidávejte se k jiné skupině, než do které
jste byli na začátku přiřazeni. Pamatujte, že přestože úlohy budete řešit skupina jako celek,
nezapomeňte vše pečlivě vyplnit ve svém vlastním pracovním listu. Komise nebude
vyhodnocovat jeden pracovní list za celou skupinu, ale každý list zvlášť.
Nejprve budete řešit úlohu na náměstí, poté se následně přesunete do areálů místní
základní školy, kde na vás budou čekat další stanoviště.

1

5 bodů

Úkol č. 1: Masarykovo náměstí v Jílovém u Prahy
Autor: Silvie R. Kučerová
Úvodní text k úloze 1

Vedle kostela sv. Vojtěcha stojí na Masarykově náměstí na křížení s ulicí Krátkou dům číslo popisné 12.
Městské zastupitelstvo jej získalo po mnoha letech do vlastnictví a nyní hledá jeho vhodné využití.
Nabízí se následující varianty:
A. Dům bude nabídnut ke zvýhodněnému pronájmu živnostníkům a malým firmám. Přízemí 		
bude sloužit provozu maloobchodní prodejny, patro pro kancelářskou práci nebo drobné služby.
Většinu nákladů na hrubou rekonstrukci a úpravy objektu ponese zastupitelstvo s využitím státní
či evropské finanční dotace, zbývající část úprav však uhradí nájemci.
B. Dům bude kompletně zrekonstruován a upraven na náklady obecního zastupitelstva s využitím
státní finanční dotace a bude v něm zřízeno sídlo a služebna městské policie.
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C. Dům bude zrekonstruován s využitím dotace ministerstva kultury a využit jako prostor
pro muzeum Jílovicka.
D. Zastupitelstvo bude hledat vhodného investora, v jehož spolupráci provede kompletní
rekonstrukci a úpravy objektu k trvalému bydlení. V domě bude zřízeno několik nájemních bytů,
přičemž jeden byt bude ponechán zastupitelstvu jako nouzový byt (např. pro rodinu postiženou
živelnou katastrofou, matku v nouzi apod.).
a. Ke každé variantě využití napište jednu, nejvýše dvě
4 body
A) výhody a příležitosti,
B) nevýhody a hrozby
s uvážením všech skutečností, které jste za dobu vašeho pobytu na Masarykově náměstí
zjistili.
varianta využití

výhody, příležitosti

nevýhody, hrozby

A

B

C

D
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b. Přestavte si, že tento dům č. p. 12 vlastníte vy a chcete ho komerčně využívat
0,5 bodu
pro určitý provoz či službu. Tedy např. ne jako nájemní bydlení, ani pronájem
prostřednictvím Airbnb.
Navrhněte využití domu a v několika bodech jej argumentačně zdůvodněte, včetně
uvedení případného rizika takového typu využití.

c. Napište, které nezbytné informace byste potřebovali zjistit z územního
plánu pro realizaci vašeho návrhu na využití domu č. p. 12 v úloze 1b.
a pro jeho výraznou přestavbu či rekonstrukci:
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2

5 bodů

Úkol č. 2: Areál základní školy Jílové u Prahy
Autor: Jakub Jelen
Nacházíte se na střeše základní školy, ze které máte výhled na město i na blízké okolí.
Projděte se po střeše a vyřešte následující úlohy.

Při pohybu po střeše však dbejte zvýšené opatrnosti, nepřibližujte se k okrajům střechy a buďte
velmi obezřetní!
a. Na přiloženém obrázku vidíte půdorys budovy. Určete, který je severozápadní
roh střechy a vyznačte jej do obrázku.
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b. Rozhlédněte se kolem budovy základní školy a zhodnoťte zdejší dopravní
možnosti. Ke každému z níže uvedených tvrzení napište, zda s ním souhlasíte
či nikoliv a své rozhodnutí stručně zdůvodněte.

2 body

1. Škola je díky své poloze dobře dostupná pro osobní automobily rodičů žáků.
		Důvod:

2. Okolí školy poskytuje dostatek parkovacích míst pro potřeby základní školy.
		Důvod:

3. V případě školních zájezdů může autobus vyzvednout děti přímo u školy.
Důvod:

4. Kvůli provozu v okolí školy je nutná přítomnost policistů, kteří jej musejí regulovat, aby zajistili
žákům bezpečný pohyb.

		Důvod:
c.

2 body

1. Severním směrem je ze střechy vidět světle zelené budova. Zkuste odhadnout vzdálenost

vzdušnou čarou od okraje střechy k okraji budovy, pokud víte, víte, že střecha budovy základní
školy měří ze severovýchodního na severozápadní okraj 50 metrů.

		Řešení:

2. Z jihovýchodního rohu střechy je pod azimutem 120° vidět vrch Drnka. Zkuste odhadnout
vzdálenost vzdušnou čarou od okraje střechy na vrchol kopce (nadmořská výša vrcholu
je 436 m n. m.).

		Řešení:
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3

6 bodů

Úkol č. 3: Mapa Česka
Autor: Jakub Jelen

a. Před sebou vidíte mapu Česka. Vaším úkolem bude co nejpřesněji zjistit, v jakém
2 body
měřítku byla tato mapa vyhotovena. K dispozici máte pouze pásmo. Zároveň
víte, že vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa Česka je 278 km a vzdálenost
nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa je 493 km. Napište i postup výpočtu a výsledné
měřítko zaokrouhlete na tisíce.
Postup:

Vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa v mapě:

Vzdálenost nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa v mapě:
Výpočet měřítka:

Výsledné měřítko:
b. K vypočítanému měřítku nakreslete také měřítko grafické.

2 body

c. Doplňte místa k jednotlivým definicím.

2 body

Nejsevernější bod Česka:
Nejjižnější bod Česka:

Nejzápadnější bod Česka:

Nejvýchodnější bod Česka:

Geografický střed Česka (zaměřený geodeticky):
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4

9 bodů

Úkol č. 4: naplnění rybníčku
Autor: Miroslav Šobr
Rybníček v areálu školy je napájen dešťovou vodou z poloviny střechy části jedné ze školních
budov. Vaším úkolem bude zjistit, jak vydatný déšť (kolik mm vypadlých srážek) je zapotřebí,

aby byl rybníček naplněn ze suchého stavu do plného objemu. Uvažujeme jednorázovou dešťovou
epizodu, výpar z hladiny tedy zanedbáváme.

I. Nejprve potřebujete zjistit plochu střechy.

Pomocí teodolitu změřte půdorys budovy, ze které stéká dešťová voda do rybníčku. Teodolit

je umístěn tak, že jeho stanovisko leží v ose delší strany budovy. Postačuje tak změření pouze třech
vzdáleností, se kterými pomůže (vysvětlí) služba u teodolitu. Z měření bude tedy možné určit
oba rozměry obdélníkové střechy pomocí Pythagorovy věty.

II. Následně potřebujete zjistit objem rybníčku:
Objem rybníčku vypočítáte tak, že zjistíte plochu hladiny, kterou vynásobíte střední hloubkou

rybníčku, která je 0,6 metru. Plochu určíte vlastním měřením pomocí dvou pásem a milimetrového

papíru (na poslední straně). Na milimetrový papír budete vynášet body břehové linie, které budete

měřit pomocí pásem. Jedno pásmo (osa x) bude ležet položené na zemi podél delšího břehu jezírka.
Druhé pásmo se bude přikládat pod pravým úhlem a budou se na něm odečítat vzdálenosti od osy

x k průsečíkům s břehovou linií. Interval pro odečítání vzdáleností na ose x zvolte 25 cm. Naměřené
hodnoty ve vhodném měřítku vynášejte do přiloženého milimetrového papíru, poté je propojte
linií do břehové linie. Plochu jezírka zjistěte spočtením plochy uzavřené čarou břehové linie
a přepočtením podle měřítka, ve kterém si ji vynesete na milimetrový papír.
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III. Výpočet srážek
Z naměřených hodnot objemu rybníčku a plochy střechy vypočtěte potřebný úhrn srážek
pro naplnění jezírka.
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5

5 bodů

Úkol č. 5: informační tabule u rybníčku
Autor: Petr Trahorsch

K řešení následujících úloh si pozorně přečtěte informační tabuli u školního jezírka.
a. Na základě textu na informační tabuli u školního jezírka rozhodněte, zda
jsou tvrzení pravdivá (PRAVDA) či nepravdivá (NEPRAVDA). Pokud je tvrzení
nepravdivé, tak ho opravte.
1. Konzumenti jsou organismy, které dokáží vytvářet organické látky.
		 									

					

		Oprava:

2. V zimním období v ekosystému rybníka teplota vody s hloubkou roste.
						

		
		

Oprava:

				

2,5 bodu

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

3. Nejméně kyslíku je v ekosystému rybníka ve vysokých teplotách vzduchu a dostatečným
množstvím fotosyntetizujících řas rostlin.
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b. Potravní pyramida je schéma, které znázorňuje potravní vztahy mezi jednotlivými
organismy. Čím je živočich postaven na potravní pyramidě výše, tím je počet jedinců
zpravidla nižší a zároveň se tento organismus živí organismy nižších řádů.
Do potravní pyramidy doplňte tyto složky ekosystému: makrokonzumenti,
mikrokonzumenti, producenti, anorganické látky.

c. Ke každé z uvedených dvou složek ekosystému napište jednoho zástupce
organismu z pravé strany informační tabule, zobrazující kresby vybraných
organismů.

2 body

0,5 bodu

Producenti:

Makrokonzumenti:
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PRÁCE V TERÉNU
Celkem 30 bodů

Potřebné vybavení: psací potřeby, tvrdá podložka A4, pravítko
další potřebné vybavení bude dodáno organizátory

Právě se nacházíte v Jílovém u Prahy. Během terénního cvičení budete plnit úkoly, které
jsou zadány níže. Úkoly nebudete plnit postupně tak, jak jdou za sebou v zadání, ale tak,
jak budete procházet územím. Některé úkoly jsou vázány na konkrétní stanoviště,
ke splnění jiných musíte projít část území a další budete plnit průběžně během celého
terénního cvičení. Proto mějte neustále oči otevřené!
Vždy však dbejte pokynů organizátora a nepřidávejte se k jiné skupině, než do které
jste byli na začátku přiřazeni. Pamatujte, že přestože úlohy budete řešit skupina jako celek,
nezapomeňte vše pečlivě vyplnit ve svém vlastním pracovním listu. Komise nebude
vyhodnocovat jeden pracovní list za celou skupinu, ale každý list zvlášť.
Nejprve budete řešit úlohu na náměstí, poté se následně přesunete do areálů místní
základní školy, kde na vás budou čekat další stanoviště.

1

5 bodů

Úkol č. 1: Masarykovo náměstí v Jílovém u Prahy
Autor: Silvie R. Kučerová
Úvodní text k úloze 1

Vedle kostela sv. Vojtěcha stojí na Masarykově náměstí na křížení s ulicí Krátkou dům číslo popisné 12.
Městské zastupitelstvo jej získalo po mnoha letech do vlastnictví a nyní hledá jeho vhodné využití.
Nabízí se následující varianty:
A. Dům bude nabídnut ke zvýhodněnému pronájmu živnostníkům a malým firmám. Přízemí 		
bude sloužit provozu maloobchodní prodejny, patro pro kancelářskou práci nebo drobné služby.
Většinu nákladů na hrubou rekonstrukci a úpravy objektu ponese zastupitelstvo s využitím státní
či evropské finanční dotace, zbývající část úprav však uhradí nájemci.
B. Dům bude kompletně zrekonstruován a upraven na náklady obecního zastupitelstva s využitím
státní finanční dotace a bude v něm zřízeno sídlo a služebna městské policie.
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C. Dům bude zrekonstruován s využitím dotace ministerstva kultury a využit jako prostor
pro muzeum Jílovicka.
D. Zastupitelstvo bude hledat vhodného investora, v jehož spolupráci provede kompletní
rekonstrukci a úpravy objektu k trvalému bydlení. V domě bude zřízeno několik nájemních bytů,
přičemž jeden byt bude ponechán zastupitelstvu jako nouzový byt (např. pro rodinu postiženou
živelnou katastrofou, matku v nouzi apod.).
a. Ke každé variantě využití napište jednu, nejvýše dvě
4 body
A) výhody a příležitosti,
B) nevýhody a hrozby
s uvážením všech skutečností, které jste za dobu vašeho pobytu na Masarykově náměstí
zjistili.
varianta využití

výhody, příležitosti
•
•

A

•

nevýhody, hrozby

služby pro obyvatele
i návštěvníky
podpora místního
podnikání
atraktivní využití
stavby v centru sídla

•
•
•

•

B

•
C

•
•
•

D

veřejná služba v zájmu
občanů, v centru města
•
•

důstojné využití
stavby v centru sídla
v sousedství kostela
faktor pro podporu
cestovního ruchu

•

podpora obecního
bydlení
atraktivní lokalita
pro bydlení
jak z hlediska
makroregonální
polohy (vůči hlavnímu
městu), tak centrální
poloha v rámci sídla

•

•

část nákladů ponesou nájemci – snižuje
atraktivitu pronájmu a znevýhodňuje
nemajetné drobné živnostníky
dům nestojí v centrální části náměstí –
služby nebudou pro potenciální zákazníky
na exponovaném a viditelném místě
sídlo městské policie již funguje
na jiném místě s vhodnějším parkováním
služebních vozidel, zbytečné náklady
na stěhování stávajícího sídla
činnost, která negeneruje zisky
na území Jílového se již regionální
muzeum nachází, neopodstatněná
investice
nemožnost/obtížné získání dotace
od ministerstva kultury, nejedná-li
se o památkově chráněnou stavbu
poměrně velké úpravy a investice
pro přípravu moderních obytných prostor
v celém domě (ne všechny prostory
jsou pravděpodobně z minulosti určeny
k bydlení)
riziko nenalezení investičního partnera –
investor v sídle typu Jílové u Prahy bude
raději realizovat novou výstavbu, nadto
většího počtu bytových jednotek

Hodnocení: Za každou argumentačně správě vyplněnou buňku až 0,5 bodu. Pokud hodnotitel shledá
odpověď jako relevantní, ačkoliv není v řešení, započítá také 0,5 bodu.
Příklad řešení: Viz tabulka.
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b. Přestavte si, že tento dům č. p. 12 vlastníte vy a chcete ho komerčně využívat
0,5 bodu
pro určitý provoz či službu. Tedy např. ne jako nájemní bydlení, ani pronájem
prostřednictvím Airbnb.
Navrhněte využití domu a v několika bodech jej argumentačně zdůvodněte, včetně
uvedení případného rizika takového typu využití.
Hodnocení: Za vhodný návrh, argumentačně silné zhodnocení a uvedení rizik 0,5 bodu.
Příklad řešení: Zařízení restauračního typu pro náročnější klientelu
• např. rodinné pekařství s cukrářstvím, s důrazem na kvalitu, „domácí výrobu“, bio původ surovin,
lokální produkci apod. Kromě vlastní provozovny a prodejny v přízemí, restaurace/posezení
v patře – potenciál klientely ochotné zaplatit vyšší cenu za hodnoty bio, lokální produkty, kvalita
v suburbánním zázemí hlavního města
• rizikem nicméně je, že v centru již několik zařízení poskytujících stravu existuje a potenciálních
zákazníků nemusí být dostatek pro rentabilitu podniku; problematické může být parkování přímo
před objektem
NEBO penzion s restaurací, v přízemí restaurace lepší cenové třídy, včetně vinárny, v patře
ubytování.
ATD. Další řešení, která uzná hodnotitel za relevantní.
c. Napište, které nezbytné informace byste potřebovali zjistit z územního
plánu pro realizaci vašeho návrhu na využití domu č. p. 12 v úloze 1b.
a pro jeho výraznou přestavbu či rekonstrukci:

0,5 bodu

Hodnocení: 0,5 bodu = několik relevantních položek v řešení, 0,25 bodu = několik položek v řešení,
z nichž ne všechny jsou relevantní NEBO uvedena pouze jedna položka, která je zároveň relevantní
Příklad řešení:
• přípustné funkční využití plochy, v níž se dům nachází
• regulace fyzického vzezření budovy (střešní krytiny, oken aj.), použitých materiálů, počtu podlaží,
polohy budovy v rámci parcely/pozemku aj.
• památková ochrana a další limity
Další položky, které uzná hodnotitel za relevantní.
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2

5 bodů

Úkol č. 2: Areál základní školy Jílové u Prahy
Autor: Jakub Jelen

Nacházíte se na střeše základní školy, ze které máte výhled na město i na blízké okolí.
Projděte se po střeše a vyřešte následující úlohy.
Při pohybu po střeše však dbejte zvýšené opatrnosti, nepřibližujte se k okrajům střechy a buďte
velmi obezřetní!
a. Na přiloženém obrázku vidíte půdorys budovy. Určete, který je severozápadní
roh střechy a vyznačte jej do obrázku.

1 bod

Hodnocení: Za správné určení 1 bod.
Řešení: Viz foto
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b. Rozhlédněte se kolem budovy základní školy a zhodnoťte zdejší dopravní
možnosti. Ke každému z níže uvedených tvrzení napište, zda s ním souhlasíte
či nikoliv a své rozhodnutí stručně zdůvodněte.

2 body

1. Škola je díky své poloze dobře dostupná pro osobní automobily rodičů žáků.

		Důvod: ke škole vedou tři přístupové cesty, silnice jsou zpevněné, kvalitní a dostatečně
		

široké

2. Okolí školy poskytuje dostatek parkovacích míst pro potřeby základní školy.

		Důvod: v okolí školy je několik možností, kde parkovat, u bočního vchodu může 		
		

parkovat až 25 aut, u základní školy není potřeba velkého počtu parkovacích 		

		

míst (přes den zde parkují pouze zaměstnanci školy

3. V případě školních zájezdů může autobus vyzvednout děti přímo u školy.

Důvod: autobus může ke škole zajet, silnice jsou kvalitní a dostatečně široké, existuje 		

		

i několik míst pro parkování

4. Kvůli provozu v okolí školy je nutná přítomnost policistů, kteří jej musejí regulovat, aby zajistili
žákům bezpečný pohyb.

		Důvod: v okolí školy není během dne téměř žádný provoz, není potřeba řídit dopravu

Hodnocení: Za správné zhodnocení každé ze situací 0,5 bodu. Je možné uznávat i jiné odpovědi, v textu
jsou pouze příklady řešení. Záleží vždy na konkrétní argumentaci.
Řešení: Viz text.

c.

2 body

1. Severním směrem je ze střechy vidět světle zelené budova. Zkuste odhadnout vzdálenost

vzdušnou čarou od okraje střechy k okraji budovy, pokud víte, víte, že střecha budovy základní
školy měří ze severovýchodního na severozápadní okraj 50 metrů.

		

Řešení: ... 130 metrů (tolerance +/- 20 metrů) ...

2. Z jihovýchodního rohu střechy je pod azimutem 120° vidět vrch Drnka. Zkuste odhadnout
vzdálenost vzdušnou čarou od okraje střechy na vrchol kopce (nadmořská výša vrcholu
je 436 m n. m.).

		

Řešení: ... 1 215 metrů (tolerance +/- 150 metrů) ...

Hodnocení: Za každé správné určení vzdálenosti v toleranci 1 bod.
Řešení: Viz text.
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Úkol č. 3: Mapa Česka
Autor: Jakub Jelen

a. Před sebou vidíte mapu Česka. Vaším úkolem bude co nejpřesněji zjistit, v jakém
2 body
měřítku byla tato mapa vyhotovena. K dispozici máte pouze pásmo. Zároveň
víte, že vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa Česka je 278 km a vzdálenost
nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa je 493 km. Napište i postup výpočtu a výsledné
měřítko zaokrouhlete na tisíce.
Postup:

Vzdálenost nejsevernějšího a nejjižnějšího místa v mapě: 556 cm

Vzdálenost nejzápadnějšího a nejvýchodnějšího místa v mapě: 986 cm
Výpočet měřítka:

278 km (27 800 000 cm) : 556 cm = 50 000
NEBO
493 kilometrů (49 300 000) centimetrů: 986 = 50 000
Výsledné měřítko: 1 : 50 000
Hodnocení: Za správný postup výpočtu 1 bod. Za správný výsledek 1 bod.
Řešení: Viz text.
b. K vypočítanému měřítku nakreslete také měřítko grafické.

2 body

Hodnocení: Za kompletně správně vytvořené grafické měřítko 2 bod.
Příklad řešení:
0

1

2 km

c. Doplňte místa k jednotlivým definicím.

2 body

Nejsevernější bod Česka: Lobendava
Nejjižnější bod Česka: Vyšší Brod
Nejzápadnější bod Česka: Krásná

Nejvýchodnější bod Česka: Bukovec

Geografický střed Česka (zaměřený geodeticky): Číhošť

Hodnocení: Za všechny správně doplněné pojmy 2 body. Za každou chybu odečíst 0,5 bodu.
Řešení: Viz text.
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Úkol č. 4: naplnění rybníčku
Autor: Miroslav Šobr

Rybníček v areálu školy je napájen dešťovou vodou z poloviny střechy části jedné ze školních
budov. Vaším úkolem bude zjistit, jak vydatný déšť (kolik mm vypadlých srážek) je zapotřebí,

aby byl rybníček naplněn ze suchého stavu do plného objemu. Uvažujeme jednorázovou dešťovou
epizodu, výpar z hladiny tedy zanedbáváme.

I. Nejprve potřebujete zjistit plochu střechy.

Pomocí teodolitu změřte půdorys budovy, ze které stéká dešťová voda do rybníčku. Teodolit

je umístěn tak, že jeho stanovisko leží v ose delší strany budovy. Postačuje tak změření pouze třech
vzdáleností, se kterými pomůže (vysvětlí) služba u teodolitu. Z měření bude tedy možné určit
oba rozměry obdélníkové střechy pomocí Pythagorovy věty.

Hodnocení: Za správný výpočet plochy střechy 3 body.
Řešení: Měří se vzdálenosti od dvou koncových bodů na delší straně budovy, v jejíž ose stojí teodolit.
Délka delší strany budovy se zjistí odečtením těchto vzdáleností. Druhý rozměr budovy se vypočítá
z pravoúhlého trojúhelníku, ve kterém známe délky dvou stran – vzdálenosti k oběma koncům strany
budovy, které změříme teodolitem. Řešením pravoúhlého trojúhelníku vypočítáme délku kratší strany
budovy. Plochu vypočteme součinem obou stran budovy a vydělíme dvěma.
Výsledky:
Kratší strana střechy: 28,7 - 18,4 = 10,3
a = 10,3 m
S=a*b
S = 10,3 * 58,9
S = 606,67 m2
Plocha střechy je 606,67 m2
Polovina plochy střechy je 303,3 m2.
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II. Následně potřebujete zjistit objem rybníčku:
Objem rybníčku vypočítáte tak, že zjistíte plochu hladiny, kterou vynásobíte střední hloubkou

rybníčku, která je 0,6 metru. Plochu určíte vlastním měřením pomocí dvou pásem a milimetrového

papíru (na poslední straně). Na milimetrový papír budete vynášet body břehové linie, které budete

měřit pomocí pásem. Jedno pásmo (osa x) bude ležet položené na zemi podél delšího břehu jezírka.
Druhé pásmo se bude přikládat pod pravým úhlem a budou se na něm odečítat vzdálenosti od osy

x k průsečíkům s břehovou linií. Interval pro odečítání vzdáleností na ose x zvolte 25 cm. Naměřené
hodnoty ve vhodném měřítku vynášejte do přiloženého milimetrového papíru, poté je propojte
linií do břehové linie. Plochu jezírka zjistěte spočtením plochy uzavřené čarou břehové linie
a přepočtením podle měřítka, ve kterém si ji vynesete na milimetrový papír.
Hodnocení: Za správný výpočet objemu rybníčku 3 body.
Řešení:
Plocha rybníčku = 30,8 m2
30,8 * 0,6 = 18,5 m3
Objem jezírka je 18,5 m3 (nebo 18 516 litrů).
III. Výpočet srážek
Z naměřených hodnot objemu rybníčku a plochy střechy vypočtěte potřebný úhrn srážek
pro naplnění jezírka.

Hodnocení: Za správný výpočet srážek 3 body.
Řešení: Objem rybníčku v metrech krychlových dělíme plochou poloviny střechy v metrech čtverečních
a násobíme tisícem, abychom hodnotu vyjádřily v milimetrech.
Plocha poloviny střechy je 303,3 m3.
Objem jezírka je 18 516 litrů.
1 mm srážek = 1 l na 1 m2
18 516/303,3 = 61 mm
Potřebný úhrn srážek je 61 mm.
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Úkol č. 5: informační tabule u rybníčku
Autor: Petr Trahorsch

K řešení následujících úloh si pozorně přečtěte informační tabuli u školního jezírka.
a. Na základě textu na informační tabuli u školního jezírka rozhodněte, zda
jsou tvrzení pravdivá (PRAVDA) či nepravdivá (NEPRAVDA). Pokud je tvrzení
nepravdivé, tak ho opravte.
1. Konzumenti jsou organismy, které dokáží vytvářet organické látky.
		 									
		Oprava: producenti NEBO nedokáží
		

2. V zimním období v ekosystému rybníka teplota vody s hloubkou roste.
						

		

Oprava: klesá

				

2,5 bodu

					

PRAVDA × NEPRAVDA

PRAVDA × NEPRAVDA

3. Nejméně kyslíku je v ekosystému rybníka ve vysokých teplotách vzduchu a dostatečným
množstvím fotosyntetizujících řas rostlin.

								

									

										
Oprava:

			

		

PRAVDA × NEPRAVDA

Hodnocení: Za správné označení pravdivosti tvrzení 0,5 bodu. Za správnou opravu nepravdivého tvrzení
0,5 bodu.
Řešení: Viz text.

-9-

© Zeměpisná olympiáda 2017/2018

editor: Jakub Jelen

DTP: Alena Vydláková

ˇ
ZEMEPISNÁ
OLYMPIÁDA
CELOSTÁTNÍ KOLO
kategorie D

ˇ
REŠENÍ

b. Potravní pyramida je schéma, které znázorňuje potravní vztahy mezi jednotlivými
organismy. Čím je živočich postaven na potravní pyramidě výše, tím je počet jedinců
zpravidla nižší a zároveň se tento organismus živí organismy nižších řádů.
Do potravní pyramidy doplňte tyto složky ekosystému: makrokonzumenti,
mikrokonzumenti, producenti, anorganické látky.

2 body

Hodnocení: Za každý správně doplněný pojem 0,5 bodu.
Řešení: Viz schéma.
c. Ke každé z uvedených dvou složek ekosystému napište jednoho zástupce
organismu z pravé strany informační tabule, zobrazující kresby vybraných
organismů.

0,5 bodu

Producenti: orobinec širokolistý, blatouch bahenní, vrba jíva, pomněnka bahenní, modráska
		srdčitá, leknín, prustka obecná
Makrokonzumenti: karas stříbrný, užovka obojková, skokan zelený, perloočka, bruslařka 		
			obecná, skokan hnědý, pěnkava obecná, potápník vroubený, vodoměrka 		
			štíhlá, konipas bílý, komár pisklavý, vrabec domácí, brhlík lesní, sýkorka
			koňadra, jepice dvoukřídlá, vážka odonata, vážka modrá
Hodnocení: Za správné uvedení organismu k obou složkám ekosystému 0,5 bodu. Pokud je v jedné
nebo v obou složkách ekosystému uveden organismus chybně, hodnotitel bod nezapočítává.
Řešení: Viz text.
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