
Krajské 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) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

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

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

 
1. *Roztrieď nasledujúce jazerá podľa spôsobu ich vzniku: 

Titicaca,   Bajkal,   Ladožské,   Hurónske 

a) tektonické: ................................................................................................................................... 

b) glaciálne: ...................................................................................................................................... 

2. *Do nasledujúcich viet doplň chýbajúce pojmy a v prípade d) z vyznačených pojmov zakrúžkuj 

správne odpovede:  

a) Obsah solí rozpustených v morskej vode sa nazýva ......................................... .  

b) Jej priemerná hodnota vo vodách Svetového oceána je približne ................... promile.  

c) Línie na mape, ktoré spájajú miesta s rovnakou hodnotou tejto vlastnosti morskej vody, 

nazývame ......................................... .  

d) Najväčší obsah solí majú oblasti s malými / veľkými zrážkami a malým / veľkým odparovaním.  

e) Z morí je najslanšie ...................................... more. 

3. *Najviac svetových zásob vody sa nachádza v oceánoch. Zoraď ďalšie zložky svetových zásob 

vody – podzemná voda, vodná para, rieky a jazerá, ľadovce – podľa veľkosti ich podielu v poradí 

od najväčšieho po najmenší:  

 1. ................................................  3. ................................................ 

 2. ................................................  4. ................................................ 

4. *Usporiadaj nasledujúce slabiky tak, aby vznikli názvy troch morských prúdov. Ku každému 

doplň, či je teplý (T) alebo studený (S): 

  EL     GU    AL   SKÝ    FORN    LI    SKÝ   KA   JAŠ   BEN   SKÝ   

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

5. V nasledujúcich slovách doplň chýbajúce spoluhlásky: 

a)  _  O  _  _  _  A  _  A    štát v južnej Afrike 

b)  _  A  _  A  _  O  _  A  _   pohorie v Ázii 

c)  _  A  _  A  _  Á    rieka v južnej Amerike 

d)  _  I  _  I  _  A  _  _  Á  _  O    sopečné pohorie v Afrike 

e)  _  U  _  I  _  A  _          juhoamerický štát 

f)  _  E  _  O  _  _    rieka v juhovýchodnej Ázii 

6. Z nasledujúcich miest zakrúžkuj tie tri, ktoré sú prístavnými mestami: 

Lagos     Johannesburg         Mombasa         Kapské mesto        Nairobi       Kinshasa  



7. Roztrieď nasledujúce zemepisné objekty podľa toho, na ktorej pologuli ležia: 

Zambezi, Atlas, Okawango, Tanganika, Niger, Uhuru, Dračie vrchy, Asuánska priehrada 

a) severná: ................................................................................................................................... 

b) južná: ...................................................................................................................................... 

 

8. V každom riadku vyškrtni pojem, ktorý tam nepatrí: 

a) červenozem, ľudoopy, akácia, Kongo   

b) Borneo, Kamčatka, Taiwan, Sumatra 

c) kávovník, kaučukovník, bavlník, banánovník 

d) Pretória, Káhira, Dakar, Rijád 

9. V nasledujúcich vetách doplň chýbajúce údaje: 

a) Stepi v južnej Amerike sa nazývajú  ......................................... . 

b) Mexický záliv je bohatým náleziskom nerastnej suroviny - ......................................... . 

c) Východné pobrežie severnej Ameriky ochladzuje studený ............................................... prúd. 

d) Prví ľudia, ktorí osídlili Ameriku, sa tam dostali cez ......................................... prieliv. 

e) Pre zoskupenie miest na severovýchodnom pobreží USA sa zvykne používať aj pojem 

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

10. Rozhodni, či je výrok pravdivý (P) alebo nepravdivý (N):  

a) Vietor vznikajúci medzi pobrežím mora a pevninou v dôsledku nerovnakých teplôt 

počas dňa a noci sa nazýva bríza.       ......... 

b) V pohorí Ural je snežná čiara vo väčšej nadmorskej výške ako v pohorí Pamír.  ......... 

c) Hnedé lesné pôdy nazývame aj podzoly.      ......... 

d) Galileo Galilei ako prvý dokázal, že Zem je guľatá.     ......... 

e) Saturn je k Marsu bližšie ako Neptún.       ......... 

11. Vyplň krížovku a odhaľ tajničku: 

           - jedna zo  zložiek vzduchu 

        - vlny vznikajúce pri podmorskom zemetrasení 

        - tvorí väčšinu povrchu Zeme 

        - územie tvorené vápencovými horninami 

        - pomenovanie pre silný ničivý vietor v juhovýchodnej Ázii 

        - lievikovitá priehlbina v strede sopky 

        - piesočnaté presypy 

 

Tajnička: ............................... . Väčšina tohto polostrova sa nachádza v štáte ................................. . 
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