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

Písomný test pre kategóriu F – ZŠ (8. ročník) a OG (3. ročník) 
Monotematická a teoretická časť - úlohy 

 

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

1. *Doplň do nasledujúcej doplňovačky názvy veľkomiest v Indii, Japonsku, Nigérii, Indonézii, Thajsku 
a Rusku. Pomôžu ti predtlačené písmená. Potom zoraď písmená z políčok vyznačených sivou farbou 
tak, aby vznikol názov ďalšieho veľkomesta.  

Je to mesto _ _ _ _ _ _ a nachádza sa v štáte  .............................................................. .  

 O K     

 O  K    

 A   K   

 A K     

 O M     

 A   S   

2. *Porovnaj podiely ľudí žijúcich v mestách v nasledujúcich dvojiciach štátov. Do prázdnych štvorčekov 
doplň znamienko <, > alebo =. 

a) Austrálsky zväz  Monako 
    b) USA  Slovenská republika 

3. Na nasledujúcej slepej mape je zobrazený jeden európsky štát s trojicou svojich najväčších miest. 
Pomenuj objekty označené v mape písmenami A až E: 

A – mesto ............................................. 

B – mesto ............................................. 

C – rieka ............................................... 

D – rovnobežka ...............° s. z. š. 

E – štát ................................................. 

 

 

4. 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. 

5. K nasledujúcim náboženstvám priraď štát, v ktorom uvedené náboženstvo prevláda. Vyberaj z:  

Indonézia, Thajsko, India, Filipíny 

a) kresťanstvo: ..................................  c) hinduizmus: .......................................... 

b) islam: ............................................  d) budhizmus: ........................................... 



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

  RE    a) pohorie: .................................................................. 
 MA ZI JE   b) ostrov: .................................................................... 

NAJ SKO  ĎAR KOR  c) rieka: ...................................................................... 
 NE KA DU   d) štát: ......................................................................... 
  PY     

V nasledujúcich tvrdeniach, ktoré sa týkajú pojmov z rébusu, zakrúžkuj správnu odpoveď: 
e) Cez ktoré z nasledujúcich miest nepreteká rieka z rébusu? 

cez Budapešť  cez Mníchov  cez Viedeň  cez Linec 
f) Ktorému štátu patrí ostrov z rébusu? 

Španielsku  Taliansku  Francúzsku  Portugalsku 
g) Čím je pokrytá najväčšia časť povrchu štátu z rébusu? 

ornou pôdou  listnatým lesom  zmiešaným lesom  pasienkami 
h) Na územie ktorého štátu nezasahuje pohorie z rébusu? 

Španielska  Francúzska  San Marína  Andorry 
i) S ktorým z nasledujúcich štátov nesusedí štát z rébusu? 

 So Srbskom  s Chorvátskom  s Rumunskom  s Bulharskom 

7. Na konferencii o štátoch strednej Európy sa pomiešali niektoré kartičky s názvami fotografií, ktoré mali 
jednotlivé štáty reprezentovať. Pokús sa dať všetko do poriadku a čísla kartičiek priraď k správnemu 
panelu.  

RAKÚSKO 

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

 ŠVAJČIARSKO 

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

NEMECKO 

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

 POĽSKO 

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

Pomiešané kartičky s názvami fotografií: 
1. Hradný komplex Wawel. 
2. Najvyšší vrch pohoria Nízke Taury. 
3. Hlavné sídlo Medzinárodného červeného kríža. 
4. Západ Slnka nad Gdańskou zátokou. 
5. Prameň Dunaja. 
6. Vodou zaplavené ulice v Passau. 

7. Hlavné sídlo koncernu ÖMV. 
8. Pamätná tabuľa v rodisku W. A. Mozarta. 
9. Trojfarebná štátna vlajka na budove Ríšskeho 

snemu. 
10. Koncentračný tábor Osvienčim. 

8. Do nasledujúcich viet doplň správne názvy riek. Vyberaj z: 
Dneper, Dunaj, Temža, Mohan, Ebro, Emba, Don 

a) ................................................. a ......................................... sú prepojené významným prieplavom, 
ktorý spája Severné a Čierne more. 

b) Labe a ....................................... ústia do toho istého mora. 

c) Tajo a ........................................................ pramenia v tom istom štáte.  

d) Dunaj a ................................................. sa vlievajú do Čierneho mora.  

9. V každom z nasledujúcich riadkov vyčiarkni jeden pojem, ktorý do neho nepatrí. Spoločná vlastnosť 
objektov v každom riadku je uvedená v zátvorke.  
a) Lisabon, Severné Írsko, ústie rieky Rýn, Biskajský záliv, Keltské more (západná pologuľa) 
b) Madrid, Praha, Minsk, Varšava, Bukurešť (centrálna poloha v rámci štátu) 
c) Londýn, Rím, Moskva, Amsterdam, Paríž (teplejšia zima v porovnaní s Bratislavou) 
d) Rumunsko, Slovensko, Poľsko, Slovinsko, Ukrajina (Karpaty) 

Autor: Mgr. Gabriela Nováková, PhD.  
Recenzenti: Mgr. Eva Džupinová, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. 
Slovenská komisia Geografickej olympiády 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2014 


