
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) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Do krížovky doplň názvy miest, v ktorých môžu turisti obdivovať nasledujúce atrakcie. Pozor! Názvy 
miest musíš doplniť na správne miesta. Pomôžu ti predtlačené písmená. V tajničke je ukrytý názov štátu, 
ktoré sa pýši najväčším mestom sveta. Je to štát  _ _ _ _ _ _ _ _.  

   R         Tower 
  R          Socha Malej morskej víly 
  R          Louvre 
  N          Múr nárekov 
      R      Červené námestie 
    N        Hradčany 
  O          Chrám Hagia Sofia 
     A       Socha Slobody 

Ktorý z nasledujúcich údajov zodpovedá zemepisnej šírke najväčšieho mesta sveta?  Zakrúžkuj ho! 

25°  35°  45°  55°  65°

2. *V každom riadku zakrúžkuj názov štátu, v ktorom hlavné mesto nie je zároveň najväčším mestom. 

a) Egypt – Brazília – Grécko 

b) Austrália – Bangladéš – Veľká Británia 

c) Južná Kórea – Kanada – Česká republika 

d) Poľsko – Francúzsko – Taliansko  

e) Maďarsko – Argentína – Čína  

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

a) Podiel obyvateľov miest vo svete stúpa. Napríklad v Austrálii zo 100 ľudí žije v mestách približne 

50.  ....................................................... 

b) Aj na Slovensku žije v mestách viac obyvateľov ako na vidieku, hoci miest máme menej ako 

vidieckych obcí, iba 140. .............................. 

c) Naše najväčšie mestá sú Bratislava, Trnava a Žilina. ............................................................................ 

d) Môj kamarát sa prisťahoval do nášho hlavného mesta z Oravy. Žil tam s rodičmi v kopcoch, 

pomerne ďaleko od dediny. Takéto osídlenie tam volajú kopanice. ............................................. 

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

a) dĺžka rovnobežky 50° severnej šírky  48° južnej šírky 

b) dĺžka poludníka 180° východnej dĺžky  179° západnej dĺžky 

c) priemerná januárová teplota vzduchu v Londýne  v Bratislave 

d) rozloha  Islandu  Slovenska 

e) dĺžka noci 21.6. v Helsinkách  v Nairobi 

f) dĺžka členstva v Európskej únii  Slovenskej republiky   Českej republiky 

g) počet jadrových elektrární   vo Francúzsku   v Rakúsku  

h) rozloha  lesov v Írsku  pasienkov v Írsku 



5. Označ symbolom � pravdivé a symbolom � nepravdivé zakončenia nasledujúcich viet: 

a)  Rieka Dunaj je kanálom prepojená s riekou Main.  
      preteká hlavným mestom Rumunska.  
    b)  Rieka Visla sa vlieva do Gdaňskej zátoky v Baltskom mori.  
      preteká cez Krakov a Varšavu.  
    c) Rieka Rhône tečie prevažne severojužným smerom.  
      má najmenej vody v zime.  
    d) Rieka Tiber ústi do Jadranského mora.  
      máva v letných mesiacoch vysoký vodný stav.  

6. Vyplň doplňovačku a odhaľ tajničku.  

         Historická časť Spojeného kráľovstva. 

         Veľké mesto na Sicílii. 

         Jeden z Baleárskych ostrovov. 

         Pohorie na grécko-bulharskom pohraničí. 

         Najväčšia spolková republika Nemecka. 

         Početná národnostná menšina v Španielsku. 

 Tajnička: _ _ _ _ _ _  
 a) Tajnička ukrývala názov mesta, ktoré u nás nazývame ...................................................... . 

 b) Toto mesto leží na pobreží ...................................................................... mora. 

 c) Najslávnejším rodákom z tohto mesta je _ _ _ _ _ O _        _ O _ _ _ _ _ _ (doplň meno a priezvisko). 

7. Na slepej mape je zobrazený jeden európsky štát. 

a) Priraď čísla 1 až 6 k mestám označeným na slepej 
mape čiernymi štvorčekmi. 

1 – Berlín 4 – Rostock  

2 – Hamburg 5 – Drážďany  

3 – Mníchov  6 – Brémy  

b) Ktorý štát je v slepej mape označený otáznikom? 

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

 

 

 

8.  

8. Priraď pojmy „vodopády“, „ostrovy“, „pohorie“, „rieka“ k nasledujúcim názvom: 

a) Lofoty - ............................................. 

b) Gavarnie - ........................................ 

c) Grampiány - ......................................... 

d) Vardar - ................................................... 



9. Pozorne si pozri nasledujúci obrázok. Potom z každej trojice pojmov uvedených vedľa obrázka 
zakrúžkuj jeden, ktorý s obrázkom súvisí. 

A. olivovník – granátovník – bavlník   

 B. Fínsko – Španielsko – Maďarsko 

 C. textil – kozmetika – hnojivá  
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