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

Písomný test pre kategóriu H – ZŠ (6. ročník) a OG (1. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. * Doplň vety a podľa nich vylúšti viacsmerovku: 
 

O S A D A K 

T Z T S R I 

S Í R A D G 

E Í A U N L 

M L L A B U 

D E D I N A 

 
e) Tradičné obydlie Eskimákov. ______________________________ 

f) Tradičné obydlie v severnej Európe postavené z dreva. ______________________________ 

g) Tradičné obydlie kočovných kmeňov v púštnych oblastiach. ______________________________ 

h) Veľkomesto v Taliansku (hlavné mesto). ______________________________ 

Viacsmerovka: __   __   __   __   __ 

2. * Z uvedených slov vyčiarkni to, ktoré medzi ostatné nepatrí: 
 

a) Chicago, Tokio, Nitra, Sydney 
b) mrakodrapy, továrne, banky, majere 
c) San Francisco, Boston, New York, Washington 
d) kopanice, horárne, lazy, samoty 
e) poľnohospodárstvo, priemysel, kostol, rodinné domy 

3. * Doplň do viet chýbajúce slová a z dvojíc hrubo vytlačených výrazov jeden prečiarkni tak, aby veta bola 
pravdivá: 

Pred približne 60 rokmi boli na svete len dve megamestá: ______________________ a  

______________________ . V súčasnosti ich je dvadsaťtri / tridsa ť a predpokladá sa, že v roku 2025 ich bude 

až 37. Na začiatku 20. storočia mesto ______________________  predbehlo Londýn v počte obyvateľov a tak 

sa stalo najväčším mestom na svete. Prvým veľkomestom v Južnej Amerike sa v 60. – 70. rokoch 20. storočia 

stalo mesto ______________________ . V Číne sa v súčasnosti nachádzajú dve / štyri megamestá a odhaduje 

sa, že v roku 2025 ich bude trikrát viac.  

4. Pri uvedených vetách zakrúžkuj P, ak je veta pravdivá alebo N, ak je veta nepravdivá: 

a) Austrália má viac ako 20 miliónov obyvateľov.    P / N 
b) Banksia je austrálsky endemit.      P / N 
c) Kaktus opuncia patrí medzi pôvodné rastliny Austrálie.   P / N 
d) Pôvodní obyvatelia Austrálie sa nazývajú Maori.   P / N 
e) Arktída je svetadiel obklopujúci severný pól.    P / N 

a) Je najmenším typom osídlenia.  ______________________________ 

b) Typ sídla, ktoré má zvyčajne niekoľko tisíc obyvateľov, nákupné 

stredisko, nemocnicu, kino a pod. _________________________ 

c) Typ sídla, ktoré vzniká na vidieku a má zvyčajne iba niekoľko stoviek 

obyvateľov. _______________________ 

d) Pomenovanie tvaru sídla v Afrike, kde sú domy postavené do kruhu, 

v ktorého strede sa v noci drží dobytok. 

___________________________ 



5. Vyplň krížovku, zisti tajničku a doplň vetu: 

   1.                   

   2.                    

   3.                

     4.                 

5.                      

 6.                     

  7.                    

1. Najvodnatejšia rieka sveta. 
2. Nehostinné územie Ameriky rozprestierajúce sa južne od 40. rovnobežky južnej pologule, pre ktoré sú 

typické horské štíty, ľadovcové jazerá a pusté pláne. 
3. Priezvisko súčasného prezidenta USA. 
4. Rieka, na ktorej je postavená Hooverova priehrada. 
5. Jazero ležiace na hraniciach štátov Peru a Bolívia. 
6. Prieplav spájajúci Tichý a Atlantický oceán. 
7. Súostrovie, na ktorom v 19. storočí Charles Darwin uskutočňoval svoje vedecké výskumy.  

Tajnička: _______________ je ______________ nachádzajúca sa na kontinente _______________________. 

6. Doplň chýbajúce slová do nasledujúcej vety: 

V 16. storočí astronóm _______________________________ dokázal, že Zem vykonáva dva základné pohyby: 

rotuje okolo ____________________________________ v smere od ____________________ na 

____________________ a obieha spolu s ostatnými planétami Slnečnej sústavy okolo ____________________. 

7. Vytvor správne trojice (mesto – štát – podnebné pásmo). Vyberaj z: 

Brazília, mierne, Peru, studené, horské a vysokohorské, Kanada, Uruguaj, subtropické, USA, teplé vlhké  

mesto štát podnebné pásmo 
Chicago   
Inuvik   

Manaus   
Cuzco   

Montevideo   

8. Z nasledujúcich planét zakrúžkuj tie dve, ktoré majú pevný povrch podobne ako Zem.  

Urán, Venuša, Saturn, Merkúr, Neptún 

9. K uvedeným charakteristikám napíš správne geografické názvy: 

a) najvyššie pohorie sveta:  ____________________ b) najvyššie pohorie Európy: ___________________ 

c) najhlbšie miesto vo svetovom oceáne: ____________________________________ 

10. Z dvojíc hrubo vytlačených výrazov jeden prečiarkni tak, aby veta bola pravdivá.  

V Amerike žije viac ako 920 miliónov obyvateľov. Najviac obyvateľov žije na západe / východe Severnej 
Ameriky. Naopak, takmer ľudoprázdne územia sa nachádzajú na severe / juhu Severnej Ameriky.  

V USA a Kanade / Latinskej Amerike obyvateľstvo pribúda rýchlejšie. Veľa obyvateľov Ameriky je 
veriacich. Prevládajúcim náboženstvom je tam islam / kresťanstvo.  

Najviac ľudí rozpráva v Amerike po španielsky / anglicky.  
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