
Obvodné 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. Silvester býva v Košiciach a do nového roku si dal predsavzatie, že bude postupne spoznávať 

európske hlavné mestá. Na začiatok si zvolil dve kritériá: musia to byť hlavné mestá, ktorých 

vzdušná vzdialenosť od Košíc je menej ako 800 km a ktoré zároveň ležia východnejšie ako 

Košice. Keďže sa Silvestrovi zdalo, že tých miest je veľa, rozhodol sa použiť tretie kritérium - 

vylúčiť mestá tých krajín, ktorých rozloha je menšia ako rozloha Slovenska. Silvestrov zoznam tak 

nakoniec tvorilo 5 miest. Vypíš ich:  

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

a) Z uvedeného zoznamu si Silvester ako prvé vybral mesto, ktoré leží na významnej európskej 

rieke vlievajúcej sa do Čierneho mora. Vieš, pre aké mesto sa Silvester rozhodol? 

..................................  Ako sa volá spomínaná rieka? ..................................   

b) Aký azimut mal na svojich prístrojoch pilot pri ceste z Košíc smerom tam? ..............˚ 

c) Akú skutočnú vzdialenosť muselo lietadlo prekonať medzi oboma mestami? .............. km 

d) Po prílete do zvoleného mesta si Silvester musel posunúť hodinky o ........ hod. (doplň správny 

údaj) smerom dopredu / dozadu (správnu odpoveď zakrúžkuj). 

e) Urči geografické súradnice navštíveného mesta: ...........° 27´ s. z. š., ...........° 31´ v. z. d.    

 

2. Nasledujúce geografické objekty roztrieď do správnych štvoríc:  

Mozambický prieliv, prúd Strelkového mysu, Tichý oceán, Atlantický oceán, Guinejský prúd, 

Tatársky prieliv, Guinejský záliv, Indický oceán, Ojašio 

a) Niger: .......................................................................................................................... 

b) Amur: .................................................................................................................................. 

c) Zambezi: ............................................................................................................................. 

 

3. Podľa obrysov hraníc identifikuj ostrovné krajiny: 

A - ..................................................... 

B - ..................................................... 

C - ..................................................... 

D - ..................................................... 

E - ..................................................... 
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4. Na území ktorých štátov a v akých pohoriach sa nachádzajú vrchy: 

d) Galdhopiggen    štát: .........................................  pohorie: ................................................   

e) Džabal Tubkal    štát: .........................................  pohorie: ................................................   

f) Botev    štát: .........................................  pohorie: ................................................   

g) Chimborazo  štát: .........................................  pohorie: ................................................   

 

 

5. Vypočítaj a doplň údaje v tabuľke: 

mierka mapy 
1cm na mape je  

v skutočnosti (km) 

1 km v skutočnosti je  

na mape (cm) 

a) 1 : 25 000    

b)  2   

c) 1: 5 000 000     

 

Výpočty (nebodujú sa): 
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