
Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 
39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

 
Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 
Škola a trieda: ............................................................................................................................... 
Počet bodov: .............................. 

 
1. Deti z letného tábora si urobili výlet na Trenčiansky hrad. Kastelán hradu pre nich pripravil 

zaujímavú súťaž. Porozprával im, že v archíve Trenčianskeho hradu sa našla stará listina zo 14. 
storočia, v ktorej Matúš Čák opisuje, ako nájsť hradný poklad. Údajne by mal byť ukrytý pod 
jednou dlaždicou v miestnosti, ktorej podlaha pripomína šachovnicu. Matúš Čák polohu pokladu 
zašifroval – do listiny uviedol označenie tej správnej dlaždice pomocou písmena a čísla, podobne 
ako bývajú označené políčka na šachovnici. Žiaľ, táto časť listiny bola nečitateľná. Deti mali 
poklad nájsť. Každý však mohol nadvihnúť iba jednu dlaždicu. Nákres podlahy je na 
nasledujúcom obrázku. Dlaždice majú tvar štvorca s dĺžkou strany 50 cm. Zakresli do 
nasledujúceho plánu miestnosti pohyb troch chlapcov pri hľadaní pokladu:  

a) Milan stál v strede dlaždice C6. Nadvihol dlaždicu ................... (doplň jej označenie), ktorá sa 
nachádzala pod azimutom 135° vo vzdialenosti 75 cm od neho. 

b) Oto stál v strede dlaždice E4. Nadvihol dlaždicu ..................., ktorá sa nachádzala pod 
azimutom 180° vo vzdialenosti 150 cm od neho. 

c) Rudo sa nachádzal v strede dlaždice D5. Nadvihol dlaždicu ........................., ktorá sa 
nachádzala pod azimutom 153° vo vzdialenosti 112,5 cm od neho. 
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d) Ani jeden z chlapcov poklad nenašiel, pretože bol ukrytý pod dlaždicou F7. Ktorý z chlapcov sa 

dostal k pokladu najbližšie? ..................................... .  

 
 



2. Zoológovia na celom svete skúmajú život a správanie mnohých zvierat. Pomáha im v tom aj 
moderná technika. Napríklad, vysielačky upevnené na telá zvierat vysielajú signál, podľa ktorého 
vedci dokážu zistiť presnú polohu zvieraťa. V nasledujúcej tabuľke sú názvy troch druhov 
živočíchov: hlodavca, primáta a párnokopytníka (nie v tomto poradí). Zisti, v akých štátoch 
a v akých vegetačných pásmach žijú, ak ich vysielačky signalizovali tieto miesta výskytu:  

živočíšny druh poloha štát vegetačné pásmo 

a) lagostomus viskača  21°j.š; 58°z.d.   

b) dlhorožec priamorohý 23°j.š.; 15°v.d.   

c) maki myšací 15°j.š.; 48°v.d.   
 

3. Miško a Janko sú dobrí kamaráti. Keď cez prázdniny odchádzali s rodičmi na letnú dovolenku, 

dohodli sa, že 4. júla o 15,00 hod. londýnskeho času si cez Skype zatelefonujú. Miško 

prázdninoval v meste Halifax v Novom Škótsku a Janko na ostrove Pasalinami v Marmarskom 

mori. Na oboch miestach, kde dovolenkovali, sa však museli riadiť miestnym časom. Pomocou 

mapy časových pásem ľahko zistili, kedy bude čas na ich rozhovor. Miško vypočítal, že Skype si 

musí zapnúť 4. júla najneskôr o ......................... hod. tamojšieho času a Janko zase 4. júla o 

...................... hod. tamojšieho času. Cez Skype sa bavili aj o tom, aký čas je práve na Slovensku. 

Miško tvrdil, že keď začal ich rozhovor, v Bratislave boli práve dve hodiny popoludní. Janko 

tvrdil, že ich rozhovor začal o 16,00 hod. bratislavského času. Ktorý z chlapcov mal pravdu? 

................................ . 

4. Na nasledujúcom obrázku je zobrazený zjednodušený prierez jedným oceánom po rovnobežke 

20° severnej šírky. Urči, o ktorý oceán ide a pomenuj jednotlivé objekty označené písmenami. Je 

to .................................................. oceán. 

    

 A - pobrežie štátu ..............................  E - .................................................. priekopa 

 B - .......................................polostrov  F - ...................................................... chrbát 

 C - ........................................ more  G - pobrežie štátu  .......................................... 

Urči čo najpresnejšie najkratšiu vzdialenosť medzi pobrežím polostrova B a pobrežím ostrova 

D v mori C po uvedenej rovnobežke. Použi mapu s čo možno najväčšou mierkou.  

Ich vzdialenosť je  .................. km.    



5. Pavol rozprával kamarátom o svojom nedeľnom výlete: „Vyrazil som skoro ráno. Vybral som si 
trasu po červenej značke. Najprv som kráčal smerom na juhovýchod. Napoludnie som si urobil 
prestávku a oddýchol som si v tieni pomníka padlým vojakom. Potom som pokračoval smerom na 
sever. Prešiel som cez most na druhú stranu potoka. Potom som sa stočil na juhozápad. Po dvoch 
hodinách pochodu som narazil na vinohrady a vedel som, že čoskoro budem v cieli.“  

Ktoré tri topografické značky by si videl na turistickej mape, keby si sledoval trasu Pavlovho 
pochodu? Zakrúžkuj ich:  

 

6. V každom z nasledujúcich riadkov podčiarkni dve plodiny alebo zvieratá, ktoré sa pestujú, chovajú 
alebo lovia v africkom štáte uvedenom na začiatku riadka. 

a) Namíbia:   oVce, viNič, pOmaranče, maK rely, čajovnÍk 

b) Ghana:    datľovNík, perlOrodky, čajoVník, palma koKosová, kakaovnÍk 

c) Somálsko:  cukrovÁ trstina, olivovníK , prOso, maNiok, ťaVy 

d) Madagaskar:  kOrenie, vÍnna réva, bavlNík, ciroK , somÁre 

Teraz usporiadaj zvýraznené písmená v podčiarknutých pojmoch tak, aby vzniklo slovo 

označujúce ďalšiu hospodársku plodinu, typickú pre čierny kontinent. Je to: _ _ _ _ _ _ _ _ . Táto 

plodina vyžaduje teplé a vlhké podnebie so stálymi teplotami okolo 20°C. Pochádza z (zakrúžkuj 

správnu odpoveď): 

Egypta   Etiópie   Austrálie   Juhoafrickej republiky  Iránu 
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