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

Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

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

 

1. Červené more obmýva viaceré štáty. Vypíš päť z nich.   

..........................................,   ..........................................,  ............................................., 

..........................................,   .........................................., 
 

2. Danka a jej kamarátka cestovali 30. júla na prázdniny do hlavného mesta Srí Lanky. Odlietali z Viedne 
o 8:30 hod. miestneho času a let trval 14 hodín.  
a) Koľko hodín si nastavili dievčatá na hodinkách, keď prišli na prázdniny?  ............................... 

b) Aký dátum bol v mieste, kde pristáli?           ............................... 

c) Ako sa nazýva mesto, kde dievčatá prázdninovali?        ...............................  

d) Ako sa nazýva ostrov, na ktorom leží Srí Lanka?        ............................... 
 

3. V ktorom štáte sa nachádza miesto s uvedenými súradnicami? Priraď k nemu hlavné mesto a oceánsky 
prúd, ktorý ho obmýva.  

 
4. Na ktorú hlavnú alebo vedľajšiu svetovú stranu musíš ísť z Bratislavy, ak chceš navštíviť nasledujúce 

mestá (ku každému smeru na ružici priraď jedno mesto). 

Moskva, Londýn, Stockholm, Viedeň, Ankara, Zagreb, Milano, Miskolc 

 

 zemepisné súradnice štát hlavné mesto oceánsky prúd 

a) 
50. poludník na V pologuli  

a 10. rovnobežka na S pologuli 
   

b) 
15. poludník na V pologuli  

a 20. rovnobežka na J pologuli 
   

c) 
70. poludník na Z pologuli  

a 23. rovnobežka na J pologuli 
   

d) 
5. poludník na Z pologuli  

a 32. rovnobežka na S pologuli 
   



5. S pomocou atlasu zisti, ktorý štát je znázornený na nasledujúcom obrázku. Je to .................................... . 

K písmenám A – E priraď názvy geografických objektov, ktoré označujú:  

A - mesto  ................................................. 

B - polostrov  .................................................. 

C - rieka   .................................................. 

D - záliv ................................................ 

E - záliv  ................................................ 

.

 
 
6. Doplň do tabuľky názov rieky, ktorá preteká cez dané hlavné mesto alebo názov hlavného mesta, cez 

ktoré preteká daná rieka. 

 hlavné mesto rieka 
a)  Seina 
b) Rím  
c) Varšava  
d)  Temža 
e) Lisabon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Mgr. Matej Vojtek  
Recenzenti: Mgr. Gabriela Nováková, PhD., doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. 
Slovenská komisia Geografickej olympiády 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2013 


