
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
40. ročník, školský rok 2011/2012 

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 vynechané slová vo vete. 

Dažďové tropické lesy sa rozprestierajú v rôzne širokom páse v okolí ............................., kde rieky 

majú vždy dosť vody. Tečú tam najvodnatejšie rieky na Zemi – rieka ........................................... 

v Južnej Amerike a rieka ...................................................... v Afrike. 

2. *Doplň nasledujúce pojmy na správne miesta do tabuľky: 

teplé, mierne, ťava, antilopa, tundra, listnatý a ihličnatý les, sob, púšť a polopúšť 

živočích typ krajiny podnebné pásmo 
 savana  

  studené 

jeleň   

  teplé 

3. *Vymenuj tri typy púští. Pomôžu ti začiatočné písmená:  

pi............................., št............................., so............................. 

4. *Priraď nasledujúce pôdne typy k príslušnému typu krajiny: 

škoricové pôdy, černozeme, kambizeme, žltozeme, podzoly, gaštanové pôdy 

a) subtropické krajiny – ....................................................................................................... 

b) stepi – .............................................................................................................................. 

c) listnaté a ihličnaté lesy – ................................................................................................. 

5. Zakrúžkuj správnu odpoveď: 

a) Studený morský prúd ovplyvňujúci klímu Južnej Ameriky je: Golfský – Brazílsky – Peruánsky 

b) Nepôvodnou rastlinou Austrálie je: eukalyptus – opuncia – banksia  

c) Prvým polárnikom, ktorý dosiahol Južný pól, bol:  R. Amundsen – R. Scott – E. Hillary 

d) V strednej a južnej Amerike je väčšina veriacich:  katolíkov – protestantov – moslimov 

6. V každom riadku vyčiarkni jeden pojem, ktorý do neho nepatrí. 

a) Chimborazo, Saint Helens, Cotopaxi, Nevado del Ruiz, Citlatépetl 

b) Nová Guinea, Nový Zéland, Malé Antily, Havajské ostrovy, Mariány 

c) Yosemitský národný park, Sekvojový národný park, národný park Everglades, národný park 
Nahuel Huapi, Yellowstonský národný park 

 



7. Doplň chýbajúce slová vo vetách. 

Najrozšírenejším jazykom v celej Amerike je ................................................. . Druhým 

najpoužívanejším jazykom je ........................................................ . Na treťom mieste je 

................................................. . Hovoria ňou obyvatelia najväčšieho štátu Južnej Ameriky, ktorým 

je ..................................................... . 

8. Pozorne si prečítaj nasledujúce vety. Ak je veta pravdivá, zakrúžkuj ÁNO, ak je nepravdivá, 
zakrúžkuj NIE.  

a)  Pusta, préria a pampa sú názvy stepí mierneho podnebného pásma. ÁNO  NIE 

b)  Jazero Titicaca tvorí hranicu medzi štátmi Peru a Brazília.  ÁNO  NIE 

c)  Na severe Aljašky môžeme každý rok sledovať putovanie tučniakov  
za účelom párenia a kŕmenia svojich potomkov.   ÁNO  NIE 

d)  Ostrovy Mikronézie vznikli väčšinou hromadením schránok koralov,  
preto nedosahujú vyššiu nadmorskú výšku.    ÁNO  NIE 

e)  Na Zemi sa striedajú deň a noc, pretože Zem obieha okolo Slnka. ÁNO  NIE 

9. Dokonči vety. 

a) Kiwi je nielen druh ovocia, ale aj vták, ktorý nevie lietať. Tento vták je symbolom 

najvyspelejšieho štátu Oceánie. Veľkú časť územia tohto štátu tvoria dva veľké ostrovy. Názov 

štátu je ............................................................ . 

b)  Guanako, vikuňa a alpaka sú druhy juhoamerického zdomácneného i divokého živočícha, ktorý 

je príbuzným ťavy. Žije vo vysokých nadmorských výškach. Jeho názov je 

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

c) Vačica i vombat sú vačkovci. Vačica žije v Severnej Amerike, vombat žije 

v ............................................................................... .     

10. Ku každej z nasledujúcich riek napíš názov oceánu, do ktorého sa vlieva: 

a) Rieka sv. Vavrinca - .................................................................. oceán 

b) Mackenzie - ............................................................................... oceán 

c) Yukon - ...................................................................................... oceán 

d) Orinoco - .................................................................................... oceán 

11. Z častí slov v tabuľke zostav správne pojmy a priraď ich k príslušným charakteristikám.  

sc ord pa en 

sát de in mit 

diá  rub ni fj 

a) rozsiahle porasty suchých saván v Austrálii  ................................................ 

b) úzky záliv vytvorený ľadovcom  ................................................ 

c) druh, ktorý žije iba na určitom území a nikde inde sa nevyskytuje  ................................................ 

d) pôvodní obyvatelia Ameriky  ................................................ 

e) vlahonosný vietor vanúci od obratníkov k rovníku  ................................................ 



12. Vyplň krížovku a odhaľ tajničku. 

 1.       

2.         

 3.      

4.           

 
 

 5.      

6.      
 

7.       

1. Hlavné mesto štátu Severné teritórium v Austrálii. 

2. Najväčší ostrov sveta. 

3. Živočích, ktorý sa živí listami eukalyptu. 

4. Spoločné pomenovanie väčších ostrovov severne a východne od Austrálie. 

5. Pôvodní obyvatelia Nového Zélandu. 

6. Potomok zdivočených psov pôvodných obyvateľov Austrálie. 

7. Priezvisko súčasného prezidenta USA. 

Tajnička: .................................................................................. 

13. Uveď iné pomenovanie nasledujúcich termínov (v zátvorke je ako pomôcka uvedený príslušný 
počet písmen). 

a) podnebie (5)   _ _ _ _ _ 

b) Inuit (7)   _ _ _ _ _ _ _ 

c) 0-tá rovnobežka (6)  _ _ _ _ _ _ 

d) 180. poludník (8+7)  _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ 
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