
Krajské 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. *V nasledujúcej viacsmerovke sú ukryté názvy 8 veľkomiest z celého sveta. Vyhľadaj ich, vyčiarkni   
a vypíš vedľa viacsmerovky.  

A V K S O M     .............................................              ................................................. 
Í Č Á R A K     ...........................................                ................................................. 
M O H N T L    ..............................................              ................................................. 
Í K I O I U    ...............................................              .............................................. 
R L R M I O  

A L A G O S a) Koľko z ukrytých miest leží v Afrike?              .................. 

b) Nevyčiarknuté písmená z viacsmerovky správne usporiadaj tak, aby vytvorili názov najväčšieho 
mesta na svete. Je to mesto _ _ _ _ _ . Toto mesto leží na ostrove .................................... . 
Odhaduje sa, že spolu s predmestiami a aglomeráciami má v súčasnosti .......... -krát viac 
obyvateľov ako celé Slovensko.  

2. *Pozorne si pozri fotografie nasledujúcich svetoznámych objektov. V ktorých mestách sa nachádzajú?  
  Zakrúžkuj správne zakončenia viet týkajúcich sa fotografií.

 

Obr. A: Mesto ...............................................  Obr. B: Mesto ............................................... 

Na obrázku A je  Na obrázku B je 

a) Berniniho kolonáda.  a) veža chrámu Vasilija Blaženého. 
b) námestie sv. Pavla.  b) Spaskaja veža. 
c) Parlamentné námestie.  c) veža Veľkého orloja.  

  

 Obr. C: Mesto ............................................   Obr. D: Mesto ................................................. 

 V budove na fotografii C je  V januári 2014  

 a) oceanárium.  a) vandali postriekali sochu grafitmi. 
b) opera.  b) blesk poškodil pravú ruku sochy. 
c) hvezdáreň.  c) vznikla v dôsledku zemetrasenia puklina   

v podstavci sochy. 



3. Do nasledujúcej doplňovačky vpíš na správne miesto názvy siedmich slovenských miest znázornených 
na slepej mape. Pomôžu ti predtlačené písmená. 
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Vo zvýraznenom stĺpci doplňovačky je ukrytý 

názov mesta _ _ _ _ _ _ _ . 
Ako sa nazýva kotlina, v ktorej toto mesto leží?  

................................................................... 
Pri nasledujúcich pojmoch zakrúžkuj ÁNO 
alebo NIE, podľa toho, či sa nachádzajú alebo 
nenachádzajú v tomto meste:  

a) kúpele  ÁNO – NIE   
b) skanzen ÁNO – NIE   
c) zámok  ÁNO – NIE 

4. Miškov otec veľa cestuje po Slovensku. Vždy si urobí prestávku približne v polovici cesty.  Zakrúžkuj 
mesto, v ktorom sa zastavil, keď cestoval 

a) z Martina do Liptovského Mikuláša:  v Liptovskom Hrádku  v Ružomberku vo Vrútkach  

b) z Nitry do Komárna:  v Nových Zámkoch  v Štúrove v Galante  

c) z Trebišova do Humenného: v Sobranciach v Michalovciach v Strážskom 

d) z Lučenca do Šiah: vo Veľkom Krtíši vo Fiľakove v Poltári  

5. Doplň nasledujúce názvy do viet tak, aby boli pravdivé. Pozor! Každý názov môžeš použiť iba raz. 

Čukotský polostrov, Ohňovú zem, Grónsko, Juhoafrickú republiku, Tasmániu  

a)  ....................................... obmýva Tichý oceán, ale neobmýva  Atlantický oceán. 

b) ........................................ obmýva Indický oceán, ale neobmýva Tichý oceán. 

c) ......................................... obmýva Atlantický oceán, ale neobmýva Indický oceán. 

d) ........................................... obmýva Severný ľadový oceán, ale neobmýva Tichý oceán. 

e) ........................................... obmýva Severný ľadový oceán, ale neobmýva Atlantický oceán. 



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

a)  Mestá Nitra a Trnava sú oddelené riekou Váh.  
    
  pohorím Pohronský Inovec.  
    
  poludníkom 18° východnej dĺžky.  
    
b)  Liptovský Mikuláš a Brezno oddeľuje pohorie Nízke Tatry.  
      rovnobežka 49° severnej šírky.  
      rozvodie medzi Baltským a Čiernym morom.  
    c) Mestá Humenné a Michalovce oddeľuje pohorie Vihorlatské vrchy.  
    
  hranica medzi Panónskou panvou a Karpatmi.  
    
  hranica medzi Prešovským a Košickým   

  samosprávnym krajom.  

7. Vytvor správne trojice: 

I. Šarišská župa   1. Žilina  A. Dóm sv. Alžbety 
II. Abovská župa   2. Prešov  B. Mariánske námestie  
III. Trenčianska župa  3. Košice  C. Dóm sv. Mikuláša  

Správne trojice:  I. - ........ - .........,  II. - ......... - .......... III. - .......... - ......... 

 
8. Doplň do viet o slovenských „naj“ správne názvy. 

  
a) Najstarším národným parkom na Slovensku je Tatranský národný park, rozlohou najväčším je 

....................................................................... (doplň názov národného parku).  

b) Spomedzi 12 sprístupnených jaskýň na Slovensku má najdlhší jaskynný systém Demänovská 

jaskyňa Slobody, najsevernejšie položenou je ......................................................................... (doplň 

názov jaskyne).  

c) Najsevernejšiu polohu spomedzi kotlín Slovenska má Oravská kotlina, najvyššie položená je 

.............................................................................. (doplň názov kotliny).  

d) Na Slovensku máme 138 miest. Najväčšie sú Bratislava a Košice. Po nich nasleduje 

................................................... (doplň názov tretieho najväčšieho mesta SR).  
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