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Školské kolo Geografickej olympiády pre stredné školy – úlohy 
39. ročník, školský rok 2010/2011 

 
Na každú otázku je práve jedno správne riešenie. Vyznačte ho. 

 

01. Zem sa pohybuje okolo Slnka po eliptickej dráhe. Podľa 2. Keplerovho zákona opíše sprievodič planéty 

(spojnica stredu Zeme a Slnka) za rovnaký čas rovnakú plochu. Vyplýva z neho, že Zem sa na svojej dráhe 
nepohybuje rovnakou rýchlosťou. Najpomalšie sa pohybuje v čase, keď je na Slovensku: 
A) jar.    B) leto.    C) jeseň.   D) zima. 
 

02. Na znázornenie množstva vody, ktoré pretečie riekami počas roka (po mesiacoch) sa používa diagram – režim 

odtoku rieky. Podľa neho možno určiť, akým regiónom rieka preteká. Určte, ktorá z riek tečie v monzúnovej 
oblasti (Má pre monzúnovú oblasť typický režim odtoku.)  
A)                  B)        C)    D) 

 
03. Nedávno sa uskutočnilo v jednom rozľahlom štáte referendum o rozdelení krajiny na dva štáty. Určte, ktorý 

z uvedených štátov to bol. 
A)  Belgicko.   B) Čína.   C) Sudán.   D) Irak. 
 

04. Najnázornejšie zobrazuje tvar Zeme glóbus. Jeho nevýhodou je veľkosť a nespratnosť. Koľko by približne 

meral obvod glóbusu v mierke 1 : 2 000 000? 
A) 5 m.    B) 10 m.   C) 20 m.   D) 40 m. 
 

05. Jednotlivým rastlinným spoločenstvám vyhovujú rôzne klimatické a pôdne podmienky. Pre ktorý z uvedených 

stromov najviac vyhovujú podmienky: priemerná ročná teplota okolo 9 °C, ročné množstvo zrážok 600 mm a pôdy 
hnedozeme? 
A) dub.    B) buk.    C) smrek.   D) kosodrevina. 
 

06. Duny vznikajú v oblastiach s malým množstvom zrážok a minimálnou vegetáciou. Postupným hromadením 

zrniečok piesku duny narastajú. Tie potom tvaruje v krajine prúdenie vzduchu. Určte, ktorá z možností je pravdivá:  
A) Duna má miernejší svah na strane, odkiaľ vanie vietor a strmšia na záveternej strane. 
B) Duna má rovnako strmý svah na náveternej aj záveternej strane. 
C) Duna má miernejší svah na strane, kam vanie vietor a strmšia je na náveternej strane.  
D) Pôsobením Coriolisovej sily má duna na severnej pologuli strmší severný a na južnej pologuli južný svah. 
 

07. Ktorý z obrázkov najvýstižnejšie znázorňuje porovnanie výšky najvyššieho vrchu Austrálie a Slovenska?  

A)                  B)        C)    D)  
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08. Veľmi známe a turistami vyhľadávané miesta sú pamiatky zapísané do kultúrneho alebo prírodného dedičstva 

UNESCO. V ktorom z uvedených štátov leží jedna z týchto pamiatok najbližšie k Bratislave?      
A) v Česku.   B) na Slovensku.  C) v Rakúsku.   D) v Poľsku. 
      

09. Údaje o obyvateľstve jednotlivých štátov možno zakresliť do vekovej pyramídy. Tá znázorňuje počet 

obyvateľov podľa ich veku. Ktorá veková pyramída znázorňuje zloženie obyvateľstva v Nigérii?  
          A)             B)        C)        D) 

 
10. Pri charakteristike regiónov Zeme sa vždy analyzuje aj zloženie obyvateľstva podľa národnosti, rasy či 

vierovyznania. Aké obyvateľstvo je typické pre arabské štáty?   
A) europoidné.   B) ekvatoriálne.  C) mongoloidné.  D) ekvamongoloidné. 
 

11. Bratislava a Johannesburg ležia na dvoch rôznych pologuliach. Johannesburg leží východnejšie ako Bratislava. 

Určte, ktoré z uvedených tvrdení je pravdivé:   
A) V Bratislave a Johannesburgu bude vychádzať slnko dňa 1. 5. 2011 približne v tom istom čase.  
B) V Bratislave a Johannesburgu vychádza slnko dňa 4. 2. 2011 približne v tom istom čase. 
C) V Bratislave a Johannesburgu bude vychádzať slnko dňa 18. 10. 2011 približne v tom istom čase.  
D) V Bratislave a Johannesburgu bude vychádzať slnko dňa 20. 3. 2011 približne v tom istom čase. 
 

 12. V meteorologickej stanici M namerali ráno o 7.00: 10 °C, o 14.00: 14 °C a o 21.00: 6 °C. Aká bola priemerná 

teplota nameraná v meteorologickej stanici M v ten deň?     
A)  7 °C.   B) 9 °C.   C) 11 °C.   D) 13 °C. 
 

13. Vzájomné postavenie Slnka, Zeme a Mesiaca môže vyvolať vznik zaujímavých astronomických úkazov. Aký jav 

možno pozorovať v bode A na zemskom povrchu? (Podľa obrázka.)  
A) zatmenie Mesiaca    B) spln Mesiac    C) zatmenie slnka   D) východ slnka. 

 
 

14. Mocnosť (hrúbka) zemskej kôry sa líši od miesta k miestu. Majú na ňu vplyv rôzne vlastnosti našej planéty 

(hustota hornín, gravitačné pôsobenie zemského telesa, prúdenie vnútri zemského plášťa, pohyby zemskej kôry). 
Na ktorom z uvedených miest je zemská kôra najhrubšia?  
A) 25° severnej geografickej šírky , 40° západnej geografickej dĺžky. 
B) 45° južnej geografickej šírky, 30° západnej geografickej dĺžky. 
C) 15° južnej geografickej šírky , 170° východnej geografickej dĺžky.  
D) 55° severnej geografickej šírky , 80° východnej geografickej dĺžky. 
 

15. Na Zemi veľmi rýchlo pribúda obyvateľstvo. Tento prírastok nie je však rovnomerný. V niektorých štátoch 

dokonca obyvateľstvo ubúda, napr. v Rusku. Ktorý z uvedených štátov má menej obyvateľov ako Rusko?      
A)  USA.   B) Mexiko.   C) Indonézia.   D) Brazília. 
 

16. V akých horninách (z uvedených) vzniklo na Zemi najviac jaskýň?     

A)  žuly.   B) andezity.   C) dolomity.   D) pieskovce. 
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17. V dôsledku rotácie Zeme sa stáčajú vzdušné prúdy podľa toho, na ktorej pologuli vejú. Ktorý z obrázkov 

znázorňuje smer prúdenia pasátov na severnej pologuli? (S znamená sever.)   
A)     B)       C)              D) 

 
 

18. V Slovinsku sa v roku 2009 narodilo 22 750 detí, zomrelo 22 250 obyvateľov, prisťahovalo sa 16 217 

obyvateľov a odsťahovalo sa 12 217 obyvateľov. Určte prirodzený prírastok v Slovinsku v roku 2009 v absolútnych 
číslach.     
A)  500 obyvateľov.  B) 3 500 obyvateľov.  C) 4 000 obyvateľov.  D) 4 500 obyvateľov. 
 
Otázky 19 až 21 sa vzťahujú na mapu Strednej Ameriky. 

 
 

19. Z mapy sú vynechané hranice jedného zo štátov pevninskej Strednej Ameriky. Je to:      

A)  Honduras.   B) Belize.   C) Kostarika.   D) Salvádor. 
 

20. V ktorom z uvedených štátov sa nachádza rozlohou najväčšie jazero?      

A) Panama   B) Mexiko   C) Nikaragua   D) Kuba  
      

21. Jedno z najľudnatejších miest na Zemi je Mexiko. Určte, číslo v krúžku znázorňuje jeho polohu. 

A)  1.    B) 2.    C) 3.    D) 4. 
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Otázky 22 až 25 sa vzťahujú na mapu Slovenska. 

 
             

22. Ktorá z riek označených písmenami A, B, C, D má nesprávne zakreslený tok?     

A)       B)    C)    D)  
 

23. Číslami 1, 2, 3 a 4 sú označené pohoria Slovenska, ktoré z nich je najvyššie?. 

A)  1.    B) 2.    C) 3.    D) 4. 
 

24. Bod M v krúžku označuje polohu mesta: 

A) Hnúšťa.   B) Stropkov.   C) Spišské Podhradie.  D) Dobšiná. 
 

25. Na mape sú nesprávne zakreslené hranice Slovenska. Na hraniciach s ktorým štátom je táto nepresnosť?     

A) Česko.   B) Rakúsko.   C) Maďarsko.   D) Poľsko. 
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