
Krajské kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
41. ročník, školský rok 2012/2013 

Písomný test pre kategóriu E – ZŠ (9. ročník) a OG (4. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

Meno a priezvisko: ............................................................................................................................................... 
Škola a trieda: ....................................................................................................................................................... 
Počet bodov: .............................. 

1. *Nasledujúca schéma znázorňuje členenie obyvateľov Zeme na rasy a ich vetvy. Doplň do nej   
nasledujúce pojmy: 

mongoloidná, americká, africká, ekvatoriálna, južná, europoidná, ázijská, severná, oceánska 

 
2. *Roztrieď nasledujúce národy Európy do jazykových skupín: 

Francúzi, Maďari, Nóri, Nemci, Ukrajinci, Španieli, Srbi, Taliani, Estónci, Angličania 

a) Germáni: ................................................................................................................................................. 

b) Románi: .................................................................................................................................................. 

c) Slovania: .................................................................................................................................................. 

d) Ugrofíni: ................................................................................................................................................. 

e) Ktorý z uvedených národov je najpočetnejší?  ............................................................. 

3. V ktorých štátoch sa odohrali udalosti spomínané v nasledujúcich útržkoch z novinových článkov?  

a) Epidémia cholery si v Havane vyžiadala život už dvadsiatich ľudí.  ............................................. 

b) Kozmická loď Progress včera odštartovala z kozmodrómu Bajkonur.  .............................................. 

c) Liparské ostrovy privítali v letnej sezóne rekordný počet turistov.  .............................................. 

d) Vo Wellingtone po dvoch rokoch opäť snežilo.     .............................................. 

e) Tisíce pútnikov sa včera stretli v Mekke, Mohamedovom rodisku. .............................................. 

f) Mesto Manila zasiahlo slabé zemetrasenie.    .............................................. 

4. Vytvor správne dvojice:   A. Driny   1. Tatry 
B. Gombasecká jaskyňa  2. Malé Karpaty 
C. Belianska jaskyňa  3. Slovenský kras 
D. Bystrianska jaskyňa  4. Nízke Tatry 

Správne odpovede: A - .........., B - ............, C - .............., D - ............... 



5. V každom riadku vyčiarkni jeden pojem, ktorý do neho nepatrí. V zátvorke máš uvedenú pomôcku: 
a) Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Mala Fatra, Levočské vrchy (kosodrevina) 
b) Piešťany, Žilina, Hlohovec, Sliač, Košice (letisko) 
c) Brezová pod Bradlom, Veľké Leváre, Sebechleby, Špania Dolina, Brhlovce (ľudová architektúra) 
d) Martin, Nitra, Poprad, Trenčín, Michalovce (viac ako 50 tisíc obyvateľov) 
e) Trenčín, Senec, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom, Liptovský Mikuláš (D1) 

6. V Banskej Bystrici vypustili šiestich holubov. Každý z nich letel priamo do svojho „rodného“ mesta. 
K hlavným a vedľajším svetovým stranám v nasledujúcej orientačnej ružici doplň označenie holuba, 
ktorý letel daným smerom. Potom odpovedz na otázky pod ružicou. 

 
Holub A bol z Košíc.  
Holub B bol z Bánoviec nad  
     Bebravou. 

Holub C bol Budapešti.  

Holub D bol z Ilavy. 
Holub E bol z Rimavskej Soboty. 

Holub F bol zo Zlatých Moraviec. 

 

 

 

 
a) Ktorý z holubov preletel najväčšiu vzdialenosť?    Holub: .............. 
b) Ktorý z holubov sa pohyboval pod azimutom väčším ako 275°?  Holub: .............. 
c) Ktorý z holubov letel do centra historickej Tekovskej župy?   Holub: .............. 
d) Ktorý z holubov letel do mesta s najmenším počtom obyvateľov?  Holub: .............. 

7. Do nasledujúcej doplňovačky vpíš názvy slovenských kúpeľných miest. Pomôžu ti predtlačené písmená. 

V tajničke je ukrytý názov ďalšieho známeho kúpeľného mesta. Je to mesto: _ _ _ _ _ _ _. 
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8. Doplň znamienko „<“; „ >“ alebo „=“ do vyznačených štvorčekov v nasledujúcich porovnaniach: 

a) maximálna hĺbka   Indického oceána  � Severného ľadového oceána 

b) dĺžka noci 23.9.2013  na obratníku Raka � na obratníku Kozorožca 

c) počet obyvateľov  SR  maďarskej národnosti � rómskej národnosti 

d) počet narodených v SR  v roku 2001  � v roku 1981 

e) plocha     ornej pôdy v SR � lesných pozemkov v SR  

f) nadmorská výška   Vtáčnika  � Kráľovej hole 

g) prietok Dunaja    v máji   � v septembri 
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