
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 

39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................................... 

Škola a trieda: ............................................................................................................................... 

Počet bodov: .............................. 

 

1. *Doplň vety správnou informáciou: 

Subdukcia je podsúvanie jednej t................................................. dosky pod druhú. Klimatický jav 

„El Ni o  ovplyvňuje na západnom pobreží Južnej Ameriky studený .................................................. 

morský prúd. Extrémy počasia spôsobili tohtoročné obrovské záplavy a evakuáciu obyvateľstva 

v štáte ..........................................., ktorý patrí do Austrálskeho zväzu. Prúdy v oceánoch sa pohybujú 

po obrovských kľukatých dráhach nazývaných ......................... rýchlosťou od 16 do 161 km za deň. 

................................................... je japonský výraz pre obrovské vlny vysoké až 60 metrov a 

pohybujúce sa rýchlosťou až 800 km/hod. Skazu najznámejšieho luxusného parníka Titanic v roku 

1912 spôsobila zrážka s ......................................... . V riečnych tokoch s miernym spádom a širokým 

korytom sa vytvárajú zákruty zvané ............................. . Vetvenie vodného toku do mnohých ramien, 

ktoré ústia do mora, nazývame ........................................ . Stúpanie a klesanie morskej hladiny 

spôsobené príťažlivosťou Slnka a Mesiaca nazývame ................................ a ..................................... . 

Najväčší oceán na svete, ktorým je ................................................ oceán, je 15-krát väčší ako 

najmenší oceán na svete, ktorým je ................................................................ oceán . 

2. *V každej vete podčiarkni jednu správnu odpoveď: 

a) Územie, ktoré odvodňuje riečna sieť pripomínajúca kmeň stromu s konármi, označujeme ako 

radiálne / mriežkované / dendritické povodie.  

b) Z dna oceánov ľudia ťažia čierne uhlie / ropu.  

c) Činnosťou ľadovca vznikajú stalagnáty / morény / tromby.  

d) Počasie východného pobrežia USA ovplyvňuje Golfský prúd / Severopacifický prúd. 

e) Najhlbšie miesta oceánu sú oceánske panvy / oceánske priekopy / oceánske hrebene.  

f) Počasie východného pobrežia Južnej Ameriky ovplyvňuje studený Benguelský prúd / teplý 

Brazílsky prúd. 

g) Najvodnatejšia rieka sveta je Níl / Amazonka.  

h) Najväčšie vodopády amerického svetadielu sú Niagarské / Iguazú. 

3. Vyplň krížovku a odhaľ tajničku:  

1. Čierny kontinent. 

2. Známy národný park v USA. 

3. Obsahujú najviac vody na pevnine. 

4. Nepôvodné škodlivé zviera Austrálie. 

5. Časť rozpadnutej Pangey. 

6. Najľudnatejšie mesto v Austrálii. 

 

Tajnička znie: ....................................................... 

4. K jednotlivým prírodným typom krajín doplň jednu rastlinu a jedného živočícha, ktoré sú pre ne 

typické.  

Doplň rastliny:  baobab, kaktus, pšenica, banánovník, lišajník 

Doplň živočíchy: mamba, sob, bizón, gepard, škorpión 

a) dažďový prales .................................................... b) savana .......................................................... 

c) púšť ...................................................................... d) step .............................................................. 

e) tundra ...................................................................  

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          



5. Podľa obrázka pomenuj:  

             

4 - ........................................................... vetry 

 

3 - .......................................................... vetry 

2a, 2b - vetry .................................................. 

1 - pásmo ......................................................... 

 

     A - obratník ........................................................ 

 

     B - obratník ........................................................ 

 

 

 

6. Kam ústia nasledujúce rieky Ameriky? Na prázdne miesto vedľa názvu rieky zapíš písmeno, ktoré 

označuje správnu odpoveď: 

A-Beaufortovo more, B-Mexický záliv, C-Beringovo more, D-La Plata 

Missisiippi - ..........., Mackenzie - ..........., Paraná - ............., Yukon - ............. 

7. Zoraď tri mestá Severnej Ameriky (Ciudad de México, New York, Montreal) podľa dĺžky dňa 

v deň letného slnovratu (22.6.): 

a) najkratší deň ...................................................... b) kratší deň ....................................................  

c) najdlhší deň ....................................................... 

8. Utvor správne dvojice medzi svetadielom a povrchovým celkom: 

A.  Kilimandžáro    1. Austrália  

B.  Karpaty     2. Ázia 

C.  Anak Krakatau    3. Afrika 

D.  Musgravove vrchy    4. Amerika 

E.  Aconcagua     5. Európa 

Správne dvojice: A- ........, B-......., C-......., D-........., E-......... 

9. Podľa obrázka doplň názvy jednotlivých výškových stupňov rastlinstva v Karpatoch:  

 

 

 
5 - ...................................................... 

4 -........................................................ 

3 - ....................................................... 

 

2 - ....................................................... 

 

1 - ........................................................   
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