
Okresné 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. *K nasledujúcim štátom doplň ich najväčšie veľkomesto. Iba jedno z nich je aj hlavným mestom štátu. 

a) Pakistan - .............................................  d) Južná Kórea - ..................................................... 

b) Egypt - .................................................  e) USA - ................................................................. 

c) Brazília - ...............................................  f) Čína - .................................................................. 

2. *V zoradení vybraných štátov sveta podľa podielu obyvateľov žijúcich v mestách doplň do prázdnych 
riadkov nasledujúce štáty:  

Slovensko, Afganistan, Nemecko, Monako 

1. .................................................... (100%) 

2. Austrálsky zväz (89%) 

3. ..................................................... (74%) 

4. ...................................................... (55%) 

5. Ghana (52%) 

6. ....................................................... (23%) 

3. Udiali sa v roku 2013 nasledujúce udalosti? Označ krížikom ÁNO alebo NIE. 

 ÁNO NIE  

a)   Na Blízkom východe vypukol ozbrojený konflikt medzi Sýriou a Izraelom. 

b)   Hurikán Haiyan zasiahol Filipíny a napáchal obrovské škody.  

c)   Chorvátsko bolo prijaté do Európskej únie ako 28. členský štát. 

d)   Na Slovensku bol vyhlásený ďalší národný park – Biele Karpaty. 

e)   Počet obyvateľov Slovenska maďarskej národnosti presiahol 500 tisíc. 

4. V nasledujúcej slepej mape je zobrazený výrez z južnej časti Slovenskej republiky. Pozorne si ho pozri a 
potom zakrúžkuj správne odpovede alebo doplň správny údaj: 

a) Písmenom A je označené pohorie 

Javorina Javorie  Poľana 

b) písmenom B je označená rieka  

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

c) písmenom C je označené mesto  

 Detva Poltár  Banská Štiavnica 

d) písmenom D je označená rovnobežka 

 ................. ° s. z. š. 

e) písmenom E je označený poludník 

 16 v. d.  19 v. d.  25 v. d. 

 

 

 
5. V každom z nasledujúcich riadkov vyčiarkni jeden pojem, ktorý do neho nepatrí. Spoločná vlastnosť 

objektov v každom riadku je naznačená v zátvorke.  



a) Brezno, Levice, Zvolen, Žarnovica, Sliač (Hron) 
b) Novohradská, Užská, Ostrihomská, Rábska, Sotácka (historická župa) 
c) Zuberec, Martin, Pribylina, Brhlovce, Bardejovské Kúpele (skanzen) 
d) Poloniny, Poľana, Slanské vrchy, Kremnické vrchy, Vihorlatské vrchy (sopečný pôvod) 
e) Turiec, Dudváh, Orava, Nitra, Kysuca (Váh) 

6. Predstav si, že sa plavíš dolu prúdom Váhu. Doplň v správnom poradí mestá, cez ktoré budeš 
prechádzať. Vyberaj z:  

Hlohovec, Považská Bystrica, Šaľa, Trenčín, Liptovský Mikuláš, Ružomberok 

....................................................................... – ................................................................... – Vrútky –  

– Žilina – .......................................................................... – ............................................................... –  

– Piešťany –.................................................................... –......................................................... – Komárno 

7. Zo slabík v nasledujúcom rébuse zostav názvy štyroch geografických objektov nachádzajúcich sa 
na Slovensku a doplň ich k nápisom vedľa rébusu.  

  CA    a) pohorie: .................................................................. 
 JA NO JEC   b) jaskyňa: .................................................................... 

NA SIT  NÍ DO  c) rieka: ...................................................................... 
 MI VOR DU   d) vrch: .................................................................... 
  KY     

V nasledujúcich tvrdeniach, ktoré sa týkajú pojmov z rébusu, zakrúžkuj správnu odpoveď: 
e) Ktorý z objektov sa nenachádza v pohraničí? 

jaskyňa   rieka   pohorie   vrch 
f) Akú nadmorskú výšku má približne vrch z rébusu? 

2500 m n. m.  2000 m n. m.  1500 m n. m.  1000 m n. m. 
g) Súčasťou povodia ktorej veľkej rieky je povodie rieky z rébusu? 

Visly   Tisy   Odry   Labe 
h) Ktorá z nasledujúcich jaskýň sa nachádza najbližšie k jaskyni z rébusu? 

Gombasecká   Izbica   Driny  Ochtinská aragonitová 
i) Ktorá z nasledujúcich riek pramení v pohorí z rébusu? 

Biela Orava   Kysuca   Rajčianka  Bebrava  
j) Ak spojíme myslenou čiarou jaskyňu z rébusu s najvyšším vrchom pohoria z rébusu, ktorý 

z nasledujúcich objektov táto čiara nepretína? 
Veľkú Fatru  Horehronské podolie  tok Váhu  Žiarsku kotlinu  

8. Vytvor správne trojice: 
I. Gerulata    1. Nitra     A. Malé Karpaty 
II. Mohyla M. R. Štefánika  2. Rusovce    B. Tribeč  
III. Zobor    3. Brezová pod Bradlom  C. Bratislava 

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

9. V nasledujúcom texte je ukrytý názov slovenského mesta, rieky a lokality s pamiatkovou rezerváciou 
ľudovej architektúry. Nájdi ich a vypíš: 

Včera k nám prišla teta. Priniesla nám malé mačiatka.  
Pod bielou prikrývkou v koši celý čas ticho priadli. 

.............................................., ...............................................,  .......................................... 
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Recenzenti: Mgr. Eva Džupinová, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. 
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