
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) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Zo slabík v rébuse zostav názvy „atrakcií“, ktoré obdivujú milióny turistov v štyroch nasledujúcich 
mestách.  

  ki    a) Paríž: ....................................................................... 

 ná Ben kov   b) Londýn: .................................................................. 

Lo tan re uv Big  c) Jeruzalem: .............................................................. 

 Múr Os no   d) Moskva: .................................................................. 

  re     

2. *Najväčšie mestá štátov sú väčšinou dobre známe. Poznáš však aj druhé najväčšie mestá nasledujúcich 
štátov? Napíš ich názvy:  

a) Rusko: ................................................  c) Česká republika: .................................................. 

b) India: ..................................................  d) Brazília: ............................................................... 

3. *Nasledujúce mestá môžeme označiť prívlastkom monofunkčné. Znamená to, že jedna funkcia v nich 
prevláda nad všetkými ostatnými, napríklad rekreačná, priemyselná, obytná, kúpeľná, dopravná. Doplň 
k názvom nasledujúcich miest ich dominantnú funkciu.  

a) Nová Dubnica - .................................... funkcia  d) Svit - ..................................................... funkcia 

b) Čierna nad Tisou -  ................................ funkcia  e) Vysoké Tatry - ...................................... funkcia 

c) Turčianske Teplice - ...................................... funkcia  

4. *Jožko písal slohovú prácu o mestách. V niekoľkých vetách však uviedol nesprávne informácie. Pani 
učiteľka mu chybné časti viet podčiarkla. Oprav Jožkove vety.  

a) Na Slovensku delíme obce na mestské a vidiecke. Spomedzi samosprávnych krajov má najvyšší 

počet obcí Košický kraj. ....................................................... 

b) Rieka Váh preteká dvomi mestami, ktoré majú viac ako 50 tisíc obyvateľov. Sú to mestá Martin 

a Hlohovec. ....................................................... 

c) Najmenšími slovenskými mestami sú Turčianske Teplice a Tlmače. 

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

d) Podiel obyvateľov miest vo svete stúpa. Na Slovensku zo 100 ľudí žije v mestách približne 80. 

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

e) Môj kamarát sa prisťahoval do nášho hlavného mesta z oblasti Myjavskej pahorkatiny. Žil tam 

s rodičmi v kopcoch, niekoľko kilometrov od dediny. Takéto osídlenie tam volajú lazy. 

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

5. Nasledujúce charakteristiky spoj čiarami s tými krajmi, pre ktoré platia. Pozor! Za každé nesprávne 
spojenie sa ti bod odpočíta. 



 

6. Vyplň doplňovačku a odhaľ tajničku.  

         Popradské i Štrbské. 

         Historická župa na východe Slovenska. 

         Vápencové územie pretvorené činnosťou vody. 

         Banícke mesto na Hornej Nitre. 

         Jaskyňa v Malých Karpatoch. 

         Najsevernejšie položené mesto Slovenska. 

         Slovenský „Malý Rím“. 

 Tajnička: _ _ _ _ _ _  _ 
 Označ symbolom � tie pojmy, ktoré súvisia s tajničkou a symbolom � tie, ktoré s ňou nesúvisia: 

kráľovské mesto  D2  trdelník  cukrovar  

7. Doplň znamienka <, >, = do nasledujúcich porovnaní. 

a) dĺžka rovnobežky 49° severnej šírky  48° severnej šírky 

b) dĺžka poludníka 179° východnej dĺžky  179° západnej dĺžky 

c) priemerná januárová teplota vzduchu v Londýne  v Bratislave 

d) počet obyvateľov Bratislavy  v roku 1991  v roku 2001 

e) dĺžka noci 21.6. v Helsinkách  v Bratislave 

f) dĺžka členstva v Európskej únii  Slovenskej republiky   Maďarskej republiky 

g) počet jadrových elektrární   na Slovensku   v Rakúsku  

h) počet  živo narodených detí v SR   zomretých v SR  

 v roku 2001  v roku 2001 
8. Nasledujúce pojmy doplň do správneho riadka: 

most Apollo, európske hlavné mesto kultúry, Dražovský kostolík, 
letisko M. R. Štefánika, kotlina, výstavisko Agrokomplex 

a) hrad Devín, Dóm sv. Martina, televízna veža Kamzík, ............................................................................. 

b) Zobor, R1, Divadlo A. Bagara, ................................................................................................................. 

c) Dóm sv. Alžbety, US Steel, ....................................................................................................................... 

9. Na nasledujúcom obrázku je schematicky znázornený jeden tatranský vrch s nadmorskou výškou 2426 m 
n. m. Doplň do vyznačených pásem pomenovanie príslušného vegetačného stupňa. 
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