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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. * Označ symbolom � jedno alebo viacero správnych zakončení nasledujúcich viet:   

a) Vyspelé štáty sveta majú v porovnaní  
s  menej rozvinutými  

 nižšiu dojčenskú úmrtnosť. 

 vysoký prirodzený prírastok. 

 väčší podiel starších ľudí. 

 lepšiu zdravotnícku starostlivosť. 

b) Pre juhovýchodnú Áziu sú typické: 

 nižšia pôrodnosť ako v Európe. 

 budhizmus. 

 väčší počet mužov ako žien. 

 europoidná rasa. 

c) Obyvatelia čiernej rasy obývajú oblasti  

 rieky Amazonka. 

 Novej Guinei. 

 pohoria Atlas. 

 púšte Namib. 

 

 

 

 

 
2. *Z rozhádzaných slabík poskladaj názvy príslušníkov troch pôvodných národov a ku každému doplň štát 

alebo región, v ktorom títo obyvatelia žijú:  
di, or, In, bo, gén, Ma, ri, án, A  

obyvateľ: ........................................... – štát/región: ........................................................ 

obyvateľ: ........................................... – štát/región: ........................................................ 

obyvateľ: ........................................... – štát/región: ........................................................ 

3. *Do nasledujúcich viet doplň správne pojmy. 

a) Najpoužívanejším dorozumievacím jazykom na svete je ................................................ . 

b)  Najrozšírenejším náboženstvom na svete je ................................................. . 

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

a) rozloha Dekanskej plošiny   Tibetskej náhornej plošiny   
     b) hĺbka jazera Bajkal    Aralského jazera    
     c) teplota vzduchu v decembri v Rijáde  v Pekingu 
     d) prietok Mekongu v septembri  v marci 
     e) ročné množstvo zrážok v Pakistane  v Indonézii 
     f) salinita Indického oceánu  Tichého oceánu 
     g) vzdialenosť od rovníka Jakarta  Manila 



5. Vo viacsmerovke je ukrytých sedem pojmov súvisiacich s Afrikou. Nájdi ich a vypíš: 

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

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

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

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

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

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

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

Osem písmen zostalo nevyčiarknutých. Po ich správnom zoradení dostaneš názov púšte v Afrike. Je to 
púšť ............................................. . Prechádza ňou obratník ......................................... . Uveď názvy aspoň 
dvoch štátov, na ktorých územie púšť zasahuje: ..........................................., ............................................ . 
 

6. Emil zbiera vlajky štátov. Jeho otec veľmi často pracovne cestuje po svete a z každého štátu mu vždy 
jednu prinesie. Vieš, z ktorých štátov pochádzajú tieto vlajky? Názov štátu uveď pod príslušnú vlajku 
a ku každému priraď dve charakteristiky. Vyberaj z nasledujúcich možností (každú použi len jedenkrát). 

Červené more, koralový útes, hokej, Násirovo jazero, káva, francúzština, 
vačkovce, dažďový prales  

 A ....................................     B ....................................     C ....................................    D ..................................... 

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

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

 
7. Z tabuľky vyber správne čísla a doplň ich do nasledujúcich viet: 

 7 021  a) Rozloha súše je ....................... miliónov km2.  

6 378 8 849 361 b) Najvyššie položené miesto na Zemi má nadmorskú výšku ................ m n. m.  

 149  c) Populácia Zeme dosiahla v roku 2012 ................... miliónov obyvateľov. 

   d) Rozloha svetového oceánu je  ........................ miliónov km2. 

      e) Jedno číslo zostalo nezaradené. Vieš, čo táto hodnota predstavuje? .................................................... 

8. V každom riadku vyčiarkni jeden pojem, ktorý tam nepatrí. V zátvorke máš uvedenú pomôcku: 

a) Ganga, Tigris, Mekong, Brahmaputra (Indický oceán) 
b) Annapurna, Broad Peak, Makalu, Nanga Parbat (Himaláje) 
c) Kalimantan, Sumatra, Honšú, Kamčatka (ostrov) 
d) Žlté, Kaspické, Arabské, Ochotské (more) 
e) Karakoram, Gobi, Nafúd, Kyzylkum (púšť) 

 

Zdroje obrázkov: http://www.statnevlajky.sk/ 
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