XXX CONCURSO CIENCIAS SOCIAIS. MARATÓN DE PREGUNTAS.
I CATEGORÍA. Ed. Primaria (5º e 6º)
Nome: ________________________________ Curso: _______Sección___

1. Completa este pasapalabra.

Por A: Bípedo máis veloz do planeta.
Por B: Saqueou Mahón en 1535.
Por C: Libro sagrado para os musulmáns.
Por D: Rocío xeado ou moi frío dos invernos turolenses
Por E: País de Europa central que limita ao sur con Hungría.
Por F: Árbore sagrada para os templarios.
Por G: Alcume do guerrilleiro antifranquista Marcelino Fernández Villanueva.
Por H: Nome que reciben os sobreviventes das bombas atómicas en Xapón
Por I: Río no que os britânicos desenvolveron o maior sistema de regadio do mundo.
Por K: Submariño ruso afundido no 2000 onde pereceron 118 tripulantes.
Por L: Porción notable de auga rodeada de terra por todas partes
Por M: Capital de España.
Por N: Pintura que representa seres inanimados como animais mortos, vexetais e obxectos
Por O: Nome que lle dá o pobo matagi ao peixe rocha que depositan como ofrenda cando van de caza.
Por P: Cadea montañosa que separa Francia de España.
Por R: Municipio da bisbarra do Sar, na província de A Coruña.
Por S: Animal fantástico dos antigos exipcios con corpo de león, pescozo de serpe e cabeza de felino.
Por T: Apelido da muller que deseñou a máscara N95 ou FFP2.
Por U: Capital de Mongolia.
Por V: Apelido do alcalde de Corleone, asasinado pola Cosa Nostra em 1915.
Por Z: Que cidade non se tomou nunha hora

2. Identifica a vella igrexa da provincia de Ourense e o arco de pedra dun lugar na provincia de Pontevedra.

____________________________

_________________________________

3. Contesta a estas cuestións.

1. Nome da Comunidade Autónoma que ten por capital Logroño.
2. Pintor que presentiu o seu asasinato nun autorretrato en 1936?
3. En que continente se atopa o río Amazonas?
4. Que foi patentado un día dos Santos Inocentes de 1869 en Estados Unidos co número 98304?
5. A que cidade irías visitar o monumento do Panteón?
6. Día, mes e ano no que o escultor Vitorio Macho fixo un debuxo do cadaver de Galdós, apunte
para unha escultura do escritor.
7. Número do prisioneiro Jean Villeret en Dachau (campo concentración) en setembro de 1944
8. Quen pilotou o autoxiro de La Cierva por primeira vez o 17 de xaneiro de 1923?
9. En que século estariamos no ano 1866?
10. Cal destes tres paos dunha galera sitúas na popa: trinquete, maior ou mesana?
11. Que etapa histórica está entre á idade antiga e a idade moderna?
12. Contenedores cerámicos onde se fermenta un típico viño de Xeorxia chamado Kakhuri.
13. ...por certo, que mar baña as costas de Xeorxia?
14. Que dous grandes cores miramos na bandeira de Portugal?
15. Cal é o principal afluente do río Miño?
16. Que pregonan na romaría de Los Arcos (Navarra) para que o día de San Blas el que las come
no tosa más.
17. Quen dixo: En España, como en España y en Arda como en Arda no século XVII para
contestarlle aos capuchinos que querían evanxelizar o reino de Allada en África.
18. A quen lle prohibían a entrada no seu recinto os monxes do monte Athos en Grecia ata o 2000
pola crueldade no pasado dos famosos almogávares?
19. Quen sucedeu como rei de España logo de Carlos I?
20. Autor e obra da que dixo Vasari que era a máis divina de todas as escenas nocturnas xamais
pintadas.
21. Cal é a bebida máis consumida do mundo (aparte da auga)?
22. A que animal, moi aumentado de tamaño, se enfronta o torero en Tauromaquia, debuxo de
Andrés Rábago.
23. Con cantas provincias conta a Comunidade Valenciana?
24.Primeira muller en descubrir en 1847 por medio dun telescopio un cometa en 1847.
25. ...por certo, quen reinaba en España nese ano de 1847?
26. Cal destas parroquias de Vigo atópase máis a oriente: Beade, Coruxo ou Coia?
27. Siglas do Banco creado en 1865 que tivo un papel clave na xestión dos enormes beneficios da
venda de opio en China por parte de comerciantes ingleses.
28. Que cidade española é coñecida como a Cidade das Tres Culturas.
29. Lei en España que pon fin en 1900 as execucións públicas.
30. Cal destas capitales europeas é máis septentrional: Viena, Oslo, Lisboa ou Varsovia?

4. Introduce estes elementos nalgunha das 17 Comunidades Autónomas (non Cidades Autónomas)
correspondentes (ollo! Pode ser que algún haxa que poñelo en máis dunha Comunidade...ou en ningunha:
Non ten saída ao mar.
Teñen as cores amarela e vermella na súa bandeira
(non contan escudos).
A súa poboación é inferior ao millón de habitantes.
Uniprovinciais.
Densidade de poboación superior aos 200 h/km2
E máis extensa en km2 que Portugal.
Está a localidade máis lonxaana á costa.
Non ten ao español como lingua oficial.
Contén municipios con máis de medio millón de
habitantes.
Está formado por illas.
Non coincide a capital da Comunidade con capitais
provinciais.
Ten a cidade máis pequena de España en habitantes.
A súa superficie é inferior a 4000 km2.
Atópase (total ou parcialmente) no hemisferio oriental
Conta coa finca máis grande do mundo adicada ao
cultivo da trufa.

