Obvodné kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá
39. ročník, školský rok 2010/2011
Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník)
Monotematická a teoretická časť - úlohy
Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Škola a trieda: ...............................................................................................................................
Počet bodov: ..............................
1. *Nasledujúci diagram znázorňuje podiel plochy jednotlivých oceánov z celkovej plochy
Svetového oceána. Priraď písmená označujúce jednotlivé kruhové výseky k názvom oceánov, ku
ktorým patria.

2. *Doplň znamienko „<“; „>“ alebo „=“ do vyznačených štvorčekov v nasledujúcich porovnaniach:

3. Štyria chlapci z rôznych kútov Slovenska sa vybrali na výlet do zahraničia na to isté miesto. Na
letisku v cieli ich cesty im colníci skontrolovali pasy. Z pasov sa dozvedeli, ţe Adam je
z Prievidze, Jozef zo Ţiliny, Michal z Banskej Bystrice a Pavol zo Sniny. Chlapci si však boli
natoľko podobní, ţe colníci podľa fotografií v pase nevedeli vrátiť pasy správnemu majiteľovi.
Vymysleli teda, ţe sa najprv chlapcov spýtajú, aké pohorie sa nachádza v blízkosti ich mesta
a potom podľa odpovede budú vedieť vrátiť pasy správnym osobám.
a) Ktorý z chlapcov uviedol, ţe blízko jeho mesta sa nachádzajú Javorníky? ......................
b) Ktorý z chlapcov spomenul Vtáčnik? .........................................
c) Ktorý z chlapcov povedal, ţe Poľana? ...........................................
d) Ktorý z chlapcov menoval Bukovské vrchy? ...................................
Keď sa chlapci vracali z výletu domov, situácia sa opakovala – colníci zase nevedeli, čie sú pasy.
A keďţe sa chlapcov nechceli znovu pýtať na to isté, rozhodli sa, ţe tento raz sa opýtajú na rieky.
e) Ktorý z chlapcov odpovedal, ţe cez jeho mesto preteká Hron? ....................................
f) Ktorý z chlapcov spomenul Váh? .....................................
g) Ktorý chlapec uviedol Cirochu? ......................................
h) Ktorý z chlapcov odpovedal, ţe Nitra? .................................

4. V nasledujúcich slovách sú ukryté názvy typov krajín. Odhalíš ich tak, ţe z nápisov vyčiarkneš
niektoré písmená. Ako pomôcku uvádzame v zátvorke počet písmen, ktoré majú zostať
nevyčiarknuté a ktoré tvoria názov typu krajiny.
a) P R A V E K É M O R I A (6) ...........................
b) S T A R Á V R A N A (6) ..............................
c) O S T R É Č R E P Y (4) .............................

d) P R Ú D Š Ť A V Y (4) .............................
e) T R A J A G A Z D O V I A (5) ................
f) T U Č N Ý D R A K (6) .............................

5. Vyplň kríţovku a odhaľ tajničku.
štát susediaci so SR
príslušníci národnostnej menšiny v SR
priehrada na rieke Hornád
náš národný park hraničiaci s Poľskom
hraničná rieka na západnej hranici SR
odvodňuje východné Slovensko
pôda vznikajúca na sprašiach
prevládajúca drevina v nadmorskej výške nad 1100 m
mesto i rieka na Slovensku
kotlina na východnom Slovensku
Tajnička: ........................................................ Nachádza sa v ......................................................... kraji.
6. Zo slabík v nasledujúcom rébuse zostav názvy príslušných geografických objektov nachádzajúcich
sa na Slovensku.
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V nasledujúcich tvrdeniach, ktoré sa týkajú pojmov z rébusu, zakrúţkuj správnu odpoveď:
e) K úmoriu ktorého mora patrí povodie rieky z rébusu?
Čierneho
Severného
Baltského
Jadranského
f) Ktorý z objektov sa nachádza celý v chladnej podnebnej oblasti?
rieka
jazero
pohorie
mesto
g) Akého pôvodu je pohorie z rébusu?
flyšové
sopečné
jadrové
usadené
h) Ktoré dva objekty z rébusu sú si priestorovo najbliţšie?
jazero a pohorie
mesto a pohorie
rieka a pohorie
mesto a rieka
i) Na ktorú svetovú stranu by si musel letieť, aby si sa dostal priamou cestou z mesta k jazeru?
V
S
SV
Z
j) Ktorý z uvedených objektov leţí v nadmorskej výške menšej ako 90 m nad morom?
ani jeden z nich
mesto
rieka
jazero
7. Priraď k nasledujúcim oblastiam ţivočíchy v nich ţijúce:

medveď, diviak, drop, svišť

a) oblasť stepného ţivočíšstva: ............................ c) oblasť ţivočíšstva ihličnatých lesov: .....................
b) oblasť ţivočíšstva listnatých lesov: ................. d) oblasť vysokohorského ţivočíšstva: ......................
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