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

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník) a OG (3. 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, 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 putovaní do Afriky, k jednotlivým dátumom v denníku. 

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

19.9.2013 - ................................................................................... 

26.9.2013 - .................................................................................. 

12.10.2013 - ................................................................................... 

18.10.2013 - .................................................................................. 

12.11.2013 - ................................................................................... 

3.12.2013 - .................................................................................... 

Ktoré z uvedených dátumov patria k okamihom Arnoldovho prekročenia rovnobežiek: 

a) 2° južnej šírky? ....................................  b) 48° 22´ severnej šírky?  ..................................... 

c) Ktorý z uvedených dní sa orol Arnold nachádzal najvýchodnejšie? .......................................... 

d) Koľko kilometrov Arnold približne preletel medzi 12.10. 2013 a 12.11.2013? Zakrúžkuj! 

 3500 km  3800 km  4100 km  4400 km 

e) Aký by bol azimut Arnoldovho pohybu medzi lokalitami Vernár a Korlát, keby sme predpokladali, 
že letel po priamke? Zakrúžkuj! 

129° 51°   309°   231° 

2. Na mape Južnej Ameriky vyhľadaj dve hlavné mestá, cez ktoré prechádza poludník 57°30´ západnej 
dĺžky a napíš ich názvy do prvého stĺpca tabuľky. S pomocou máp potom tabuľku skompletizuj. Do 
posledného stĺpca doplň na správne miesto nasledujúce plodiny:  

čajovník, korenie, cukrová trstina, kukurica 

mesto úradný jazyk 
keď je u nás poludnie, 

 tam majú 
zemepisná 

šírka 
plodiny pestované 

v okolí 

  hod. ............° 

.............ej šírky 

 

  hod. ...........° 

.............ej šírky 

 

3. Pomocou máp v atlase doplň nasledujúce lokality do správnych políčok tabuľky. Niektoré políčka 
zostanú prázdne. 

Burajda, Dhúpgarh, Minsk, Labrador City 

prírodné krajiny do 500 m n. m. 500 až 1000 m n. m. viac ako 1000 m n. m. 
tundra a lesotundra    

lesy mierneho pásma    

púšte a polopúšte    

savany    



4. Pracuj s nasledujúcou topografickou mapou a odpovedz na otázky uvedené pod ňou. 

 
a) Aký je výškový rozdiel medzi hlavnými vrstevnicami na tejto mape? .................. m 

b) Akým smerom prevažne tečie potok Mlynná? .................................................... 

c) V akej nadmorskej výške sa nachádza prameň potoka Mlynná? ............................. m n. m. 

Jožko s otcom čistili okolie potoka Mlynná.  

d) Akú vzdialenosť prešli od miesta označeného v mape čiernym krížikom po prameň potoka? .......... m 

e) Koľko výškových metrov prekonali, kým od miesta označeného na mape čiernym krížikom prešli 

po prameň potoka?  ...................... m 

f) Pod akým azimutom videli z miesta, kde potok pramení, miesto s názvom Pálenisko s nadmorskou 

výškou 1098 m n. m?  .....................° 

g) Čo by Jožko s otcom videli na mieste, ktoré je v mape označené značkou v červenom krúžku? 

osamelú ............................................ 
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