
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  

39. ročník, školský rok 2010/2011 

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník) a OG (3. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

 

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

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

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

 

1. Vilo a Julo sa dohodli, že cez víkend zájdu do lunaparku. Julo však meškal a tak Vilo vošiel do 

areálu sám. Po pol hodine mu Julo zavolal, že stojí pred vstupom do lunaparku. Požiadal Vila, aby 

mu nadiktoval najkratšiu cestu k miestu, kde sa stretnú. Vilo povedal: „Najprv pôjdeš 10 m pod 

azimutom 65°, potom prejdeš ďalších 10 m pod azimutom 340°, ďalej 12,5 m pod azimutom 35° a 

napokon 25 m pod azimutom 143°. Tam sa stretneme.“ Julo si pri vstupe do lunaparku vzal plánik 

areálu v mierke 1:500, do ktorého si cestu starostlivo zaznačil. Ako vyzeral jeho nákres?  

 

a) Pri ktorej atrakcii sa chlapci stretli? Pred ............................................... 

b) Ako ďaleko bolo miesto ich stretnutia od vchodu do Bludiska? ............................... metrov 

c) Pod akým azimutom sa chlapci pohybovali, keď sa presúvali od vchodu do Bludiska ku vchodu 

do Siene krivých zrkadiel? ....................° 

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. Zisti, v akých štátoch a v akých vegetačných pásmach 

žijú nasledujúce druhy zvierat, ak ich vysielačky signalizovali tieto miesta výskytu:  

živočíšny druh poloha štát vegetačné pásmo 

a) Tarbík veľkouchý 44° s.š.; 109° v.d.   

b) Pásavec bojovný 35° j.š.; 62° z.d.   

c) Tur banteng 1° s.š; 101° v.d.   

 

 



3. Vyhľadaj v atlase Moluky, Molokai a Mallorcu a doplň názvy týchto objektov na správne miesta 

v prvom riadku nasledujúcej tabuľky. Potom vyplň názvy štátov, v ktorých sa tieto geografické 

objekty nachádzajú. Napokon doplň „áno“ alebo „nie“ do zvyšných prázdnych políčok tabuľky 

podľa toho, či súhlasíš alebo nesúhlasíš s opisom polohy, množstva zrážok a priemernej ročnej 

teploty vzduchu na uvedených miestach.  

 

4. Agent Nula-Nula Šesťapol vo svojom londýnskom tajnom byte plánoval akcie na nasledujúce 

dni. V pondelok na poludnie o 12,00 hod. vyrazí na svojom super lietadle na Kamčatku. Tam sa 

stretne s dôležitým informátorom. Vypočítal, že cesta bude trvať presne 6 hodín 30 minút. Aký 

čas si agent bude musieť nadstaviť na svojich hodinkách hneď ako pristane? ...................... hod. 

Schôdzka s informátorom bude trvať presne 30 minút a Nula-Nula Šesťapol sa vráti tou istou 

trasou späť do Londýna. Presun domov mu bude trvať rovnaký čas ako cesta na Kamčatku. Aký 

čas si bude musieť nadstaviť hneď po návrate do Londýna? ............................. Aký bude 

v Londýne deň? ....................................... . Hneď po pristátí v Londýne zatelefonuje svojmu 

informátorovi, aby sa ubezpečil, že je všetko v poriadku. Koľko hodín bude mať vtedy na 

svojich hodinkách informátor? ................. hod. Ktorý deň bude vtedy na Kamčatke? ................. . 

5. S pomocou máp v atlase doplň chýbajúce údaje v nasledujúcom texte o významných osobnostiach 

svetových dejín. V úlohe po b) použi mapu Atlantického oceánu. 

a) Louis Antoine Bougainville (čítaj bugenvil) bol prvým Francúzom, ktorý v druhej polovici 18. 

storočia spolu so svojou posádkou oboplával zemeguľu. Je po ňom pomenovaný najväčší 

ostrov súostrovia .................................................. ostrovy, ktorých objavenie sa mu pripisuje. 

Ostrov Bougainville v súčasnosti patrí štátu .................................................................... . 

b) Gróf Móric Beňovský je známy ako kráľ Madagaskaru. Počas svojho života sa plavil vo 

vodách troch oceánov. Napríklad, v roku 1784 brázdil Atlantický oceán. Z mesta Baltimore sa 

pod azimutom ............... ° plavil priamo k najvýchodnejšiemu miestu Južnej Ameriky, pričom 

prekonal vzdialenosť ................. km. Odtiaľ pokračoval priamo k Mysu Dobrej nádeje pod 

azimutom .......... °, pričom prešiel vzdialenosť .................. km. Od Mysu Dobrej nádeje už 

nemal ďaleko do prístavu Fort Dauphine (dnešné mesto Taolanaro) na Madagaskare.  
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leží na východnej pologuli áno   

zrážky viac ako 2000 mm ročne  áno  

priemerná ročná teplota vzduchu  

vyššia ako 20°C 
  áno 


