
Celoštátne kolo Geografickej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá  
42. ročník, školský rok 2013/2014 

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

 

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

1. Od augusta 2013 ornitológovia pozorne sledovali presun orla Arnolda zo Slovenska do jeho zimoviska 
v Afrike a späť, ktorý mohli monitorovať vďaka solárnej minivysielačke upevnenej na orlovom tele. 
Vedci si informácie o trase Arnoldovho pohybu zaznačovali do denníka. Priraď nasledujúce lokality, 
ponad ktoré orol letel pri svojom návrate na Slovensko, k jednotlivým dátumom v denníku. 

Korlát, Baalbek, Mwanza, Vernár, Dahlacké ostrovy, severný okraj Krugerovho národného parku 

Potom k jednotlivým lokalitám doplň chýbajúce zemepisné súradnice. 

 lokalita zem. šírka zem. dĺžka 

4.3.2014 - ..............................................................;    .........° 03´ južnej šírky 32° 50´ vých. dĺžky 

28.3.2014 - ...........................................................;      ........° 31´ južnej šírky  32° 54´ vých. dĺžky 

12.4.2014 - ............................................................;    15° 50´ severnej šírky  ......° 12´ vých. dĺžky 

15.4.2014 - ...........................................................;     .......° 01´ severnej šírky 36° 12´ vých. dĺžky 

21.4.2014 - ..........................................................;    48° 22´ severnej šírky  ......° 14´ vých. dĺžky 

22.4.2014 - ..........................................................;    48° 55´ severnej šírky  ......° 16´ vých. dĺžky 

Predpokladajme, že posledný úsek letu (medzi dňami 21.4.2014 a 22.4.2014) sa Arnold pohyboval po 
priamke.  

a) Koľko kilometrov približne preletel?  ................ km 

b) Zmeraj azimut smeru jeho letu.  .................. ° 

2. Na nasledujúcom obrázku je v schematickej podobe znázornená „juhoamerická“ časť poludníka 57°30´ 
západnej dĺžky. Doplň názvy objektov, cez ktoré tento poludník prechádza.  

 

Označ v obrázku čo najpresnejšie miesto, kadiaľ prechádza rovník. 

a) V akej mierke je nakreslený obrázok? Zakrúžkuj: 

1 : 100 000 000  1 : 40 000 000  1 : 20 000 000    1 : 10 000 000 

b) Doplň správne informácie týkajúce sa mesta z obrázka do nasledujúcej tabuľky: 

úradný jazyk keď je u nás polnoc, tam majú 

 ................ hod. 



3. Martin, Stano a Karol sa dohodli, že sa 1. mája stretnú na vrchu Vtáčnik. Martin prišiel po červenej 
turistickej značke zo severovýchodu, Stano po modrej zo západu a Karol po červenej z juhozápadu.  

 
Pod akým azimutom videl vrchol Vtáčnika: 
a) Martin, keď oddychoval na Malej Homôlke?    ...................... ° 

b) Stano, keď oddychoval na Siahach?   ......................° 

c) Karol, keď oddychoval na Kláštornej skale?  ......................° 

d) V akej nadmorskej výške oddychoval Stano?  ......................... m n. m. 

e) Koľko výškových metrov prekonal Martin na trase Malá Homôlka – Vtáčnik? ................ m 

f) Zakrúžkuj sedlo, cez ktoré prechádzal Karol. 

g) Ktorému z chlapcov svietilo slnko do tváre najmenej, ak predpokladáme, že turistické chodníky 

neboli v tieni stromov a že na Vtáčnik chlapci vystupovali popoludní?  ............................................. 

h) Z Vtáčnika schádzali chlapci spolu po modrej turistickej značke. V nadmorskej výške 1150 m n. m. 
objavili vedľa chodníka celú kopu odpadkov. Chlapci ich pozbierali a odniesli ich do odpadkového 
koša, ktorý bol umiestnený na Siahach. Označ v mape krížikom miesto, kde sa nachádzala táto 
nelegálna skládka.  

i) Koľko metrov chlapci niesli odpadky?  ........................... m 

4. Výletná loď Queen Mary sa plavila z ostrova Majuro do Honolulu. Loď vyplávala 18. júna 2013 o 8,00 
hod. Plavba trvala 3 dni a 6 hodín.  
a) Aký dátum mali v Honolulu v okamihu, keď tam loď zakotvila v prístave? ............................. 
b) O koľko hodín si museli pasažieri posunúť hodinky, aby na nich mali miestny čas v Honolulu?  

O ............ hod. do .............................. 

c) Ako sa nazýva ostrov, na ktorom leží Honolulu?  ........................... 
d) Večer po zakotvení v Honolulu videli turisti slnko zapadať nad západným obzorom (zakrúžkuj) 

posunuté pár stupňov na sever.   posunuté pár stupňov na juh. 
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