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Krajské kolo geografickej olympiády pre stredné školy 
42. ročník, školský rok 2013/2014 

 
 
 
 

Kategória  

Počet bodov  
 

Na každú otázku je práve jedna správna odpoveď. Za každú správnu odpoveď získate 1 bod. 
Pri riešení úloh testu môžete používať atlas a kalkulačku (ale nie v mobile). 
 

01. Štát M má rozlohu 48 400 km². Na akú veľkú plochu sa zobrazí na mape v mierke 1:500 000? Prípustná chyba 

je 200 cm². 

Odpoveď: Štát M s rozlohu 48 400 km² sa na mape v mierke 1:500 000 zobrazí ako plocha  ................................ cm².         

 

02. Ktorý z uvedených štátov sa nachádza najďalej (vzdušnou vzdialenosťou) od polostrova Krym?  

A) Azerbajdžan   B) Gruzínsko   C) Moldavsko   D) Turecko 
 

03. Ktoré mesto sa nachádza na tom istom poludníku ako Prešov a súčasne na tej istej rovnobežke ako 

Amsterdam? 

Odpoveď: .................................  

 

04. Počas roka sa v Stropkove mení dĺžka tieňa kostola. Určte, v ktorom mesiaci bude v roku 2015 jeho tieň 

napoludnie najdlhší.  

Odpoveď: .................................... 

  

05. Gregor rád pozoruje Mesiac. Zistil, že východ Mesiaca sa každý deň mení oproti východu Slnka. Určte, či je 

jeho tvrdenie pravdivé: 
Východ Mesiaca sa každý deň oproti východu Slnka oneskoruje. 
Správnu odpoveď zakrúžkujte. áno nie 
 

06. Mnoho štátov Zeme má regióny, ktoré sú svetoznáme. Určte, v ktorom štáte sa nachádza väčšina regiónu 

Dalmácie?  

Odpoveď: .....................................   

 

07. Uveďte geografickú polohu najvzdialenejšieho miesta od Banskej Bystrice (48°44′ severnej geografickej šírky a 

19°09′ východnej geografickej dĺžky) na severnej pologuli. 

Odpoveď: ......................................   

 

08. Určte, ako sa nazýva najvyšší flyšový vrch na Slovensku. 

Odpoveď: ........................... 

 

09. Každoročne sa pokúša mnoho ľudí dostať do EÚ ilegálne. Často sa plavia cez Stredozemné more z Afriky 

a Ázie. Záchranári, z ktorého štátu ich zachránia na mori najviac?   

Odpoveď: ............................... 

               

10. Ako sa nazýva rozhranie (myslená čiara) medzi bezodtokovým územím a úmorím Čierneho mora?   

Odpoveď: ............................   

 

11. Určte, na ktoré z uvedených miest sa dostal človek najskôr.  
A) na vrchol Mount Everestu B) na dno Mariánskej priekopy   C) na povrch Mesiaca D) na odvrátenú stranu Mesiaca 

 

Meno a priezvisko  

Škola a trieda  



Písomný test GO 

body: ..................... 2 

12. Na základe klimadiagramov určte, o koľko viac litrov vody na 1 m² spadne za rok na miesto A ako na miesto B.  

Odpoveď: ........................  

 

 
 
 

13. Odhadnite koľkokrát viac obyvateľov žije na severnej pologuli ako na južnej pologuli. Prípustná chyba je 25 %.  

Odpoveď: .........................  

 

14. Napíšte dátum v roku 2014, keď v Murmansku v Rusku bude polárny deň.     

Odpoveď: .................................  

 

15. Ktorý európsky štát má o niečo menšiu rozlohu a trojnásobný počet obyvateľov ako Slovensko? 

Odpoveď: ................................. 

       
 

16. Podľa obrázka možno určiť, čo platí o New Yorku.     

A) V New Yorku je jesenná noc.        
B) V New Yorku je jarná noc.   
C) V New Yorku je zimná noc.      
D) V New Yorku je letná noc.    
 
 

17. Ktorá prírodná hrozba najviac ohrozuje mesto Catania v Taliansku?   

Odpoveď: ...............................   

 

18. Uveďte dôvod, prečo je klíma západnej Škandinávie miernejšia ako regióny Kanady v tej istej geografickej šírke.  

Odpoveď: ..................................................................   

 

19. Náčrt znázorňuje najvyššie vrchy štátov Číny, Švédska, Moldavska, Talianska. Ktorý z nich znázorňuje najvyšší 

vrch Švédska?  
A)    B)    C)    D)  
 

20. Uveďte alternatívny druh energie, ktorý najviac využíva Dánsko.  
Odpoveď: ...............................................   

 

21. V ktorom kanadskom veľkomeste hovorí najviac ľudí (absolútny počet) po francúzsky?       

Odpoveď: ........................................ 
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22. Na základe vekovej pyramídy sídla určte, 

koľko obyvateľov  v ňom žilo v roku 2011. 
Prípustná chyba plus, mínus 400 obyvateľov.  

Odpoveď: ......................................................... 

 
 

23. Dňa 18. 4. 2014 o 11.00 odlieta Shogo 

z Viedne do Tokia. Let trvá 13 hodín a 5 
minút. Kedy (dátum a čas) priletí do 
Japonska? Japonsko nemá v roku 2014 letný 
čas.  

Odpoveď: ............................  

 
 

24. V štáte C prevláda v tvorbe HDP 

cestovný ruch. Ktorý sektor hospodárstva 
dominuje v štáte C?     
A)  primárny   B) sekundárny  C) terciárny   D) kvartérny 
 

25. Uveďte názov štátu, ktorého súčasťou 

je najviac ostrovov.  

Odpoveď: ......................................... 

 
Otázky 26.-28. sa viažu na mapu Afriky. 

26. Určte zaokrúhlene na celé stupne 

geografické súradnice mesta M.  

Odpoveď: ...........................................  

 

27. Ako ďaleko (najkratšou 

vzdialenosťou) od nultého poludníka sa 
nachádza mesto M?  
Prípustná chyba 200 km.  

Odpoveď: ..........................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Na ktorej pologuli sa rozprestiera najväčšia časť Afriky? 

A) severnej   B) južnej  C) východnej   D) západnej 
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Otázky 29.-33. sa viažu na mapu Slovenska s veľkými chybami. 

 
29. Určte, ktoré mesto je na mape nesprávne pomenované.  

Odpoveď: ...................................... 

 

30. Hranice s ktorým štátom sú nesprávne zakreslené?  

Odpoveď: ...................................... 

 

31. Určte, ktoré pohorie je na mape nesprávne pomenované. 

Odpoveď: ..................................... 

 

32. Na mape Slovenska je zakreslená neexistujúca vodná nádrž. Akým písmenom je označená?  

Odpoveď: ................................ 

 

33. Odhadnite, v akej mierke je zostrojená mapa s chybami? Prípustná odchýlka 25 %. 

Odpoveď: ......................................  

 

34. Región pri ústí ktorej z uvedených veľkých juhoamerických riek je najhustejšie zaľudnený? 

A) Rio de La Plata  B) Orinoco   C) Amazonka   D) São Francisco 
 

35. Štát R mal k 1. 1. 1994 počet obyvateľov 5 000 000. Koľko obyvateľov bude mať štát R o 10 rokov pri 

priemernom ročnom prirodzenom prírastku 2 ‰ (migrácia sa nezapočítava)? Prípustná chyba je 500 obyvateľov.    

Odpoveď: ..........................................   obyvateľov 

 
O víťazovi a ďalších miestach v kategórii Z rozhoduje: 
1) celkový počet získaných bodov 
v prípade rovnosti bodov: 
2) počet získaných bodov za otázky vyznačené zeleným: 1, 12, 33, 35 
v prípade rovnosti aj tohto ukazovateľa 
3) kto určil najbližšie číslo k riešeniu v otázke 35 
v prípade rovnosti aj tohto ukazovateľa 
4) rozhodne komisia (napr. celkove logickejšie odpovede na test alebo los). 
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