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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

 

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

 

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

Burajda, Tahat, Manaus, Dhúpgarh, Minsk, Nordvik 

prírodné krajiny do 500 m n. m. 500 až 2000 m n. m. viac ako 2000 m n. m. 
tundra a lesotundra    

lesy mierneho pásma    

púšte a polopúšte    

savany    

tropické dažďové lesy    

horské a veľhorské     

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

 
Z nasledujúcich pojmov zakrúžkuj v každom riadku ten, ktorý sa týka mesta z obrázka alebo jeho 
blízkeho okolia: 

a) angličtina – španielčina – portugalčina    b) sója – cukrová trstina – čajovník  
c) rovnobežka 5° – rovnobežka 9° – rovnobežka  3° 

3. 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. 

národný park Hortobágy, Baalbek, Mwanza, Vernár, Dahlacké ostrovy, 
 sútok rieky Limpopo s jej najväčším prítokom 

4.3.2014 - ................................................................................... 

28.3.2014 - .................................................................................. 

12.4.2014 - ................................................................................... 

15.4.2014 - .................................................................................. 

21.4.2014 - ................................................................................... 

22.4.2014 - .................................................................................... 



Ktoré z uvedených dátumov patria k okamihom Arnoldovho prekročenia rovnobežiek: 

a) 2° južnej šírky?  ....................................  b) 47° 30´severnej šírky?   .................................... 

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

d) Koľko kilometrov Arnold približne preletel medzi 28.3. 2014 a 15.4.2014? Zakrúžkuj! 

 3500 km  3800 km  4100 km  4400 km 

4. Pracuj s nasledujúcou topografickou mapou a zakrúžkuj správne odpovede na otázky uvedené pod ňou. 

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

5 m  25 m  50 m  100 m    150 m 

b) Akým smerom prevažne tečie potok Mlynná? 

  S  V  SV  JV  JZ  

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

922 m n. m  1010 m n. m.  1170 m n. m.  1340 m n. m.  

Jožko s otcom čistili okolie potoka Mlynná.  

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

1750 m   700 m   1309 m   1390 m 

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

580 m   29 m   290 m    145 m 

f) Pod akým azimutom videli z miesta, kde potok pramení, miesto s názvom Pálenisko s nadmorskou 
výškou 1098 m n. m? 

77°   103°   283°   257° 

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

rozhľadňu  povrchový lom  osamelú skalu  turistický prístrešok  
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