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

Písomný test pre kategóriu G – ZŠ (7. ročník) a OG (2. ročník) 
Praktická časť - úlohy 

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

  
1. Kuriér rozvážal po sídlisku zásielky. Trasa jeho pohybu je zaznačená v nasledujúcom pláne.  

 

a) Zmeraj azimuty pohybu kuriéra po sídlisku. 

Východný most – 1. adresa:  ..............° 

1. adresa – 2. adresa:   ..............° 

2. adresa – 3. adresa:  ................° 

3. adresa – Južný most: ................° 

b) Aká je najkratšia vzdialenosť medzi 1. adresou a brehom rieky? ..................... m 

c) Koľko metrov kuriér prešiel po uliciach sídliska medzi 2. adresou a stredom Južného mosta?  

..................... m 

d) Pod akým azimutom vidno stred Južného mosta zo stredu Východného mosta? .................... ° 

2. V každom z nasledujúcich riadkov vyčiarkni jeden pojem, ktorý do neho nepatrí. Spoločná vlastnosť 
objektov v každom riadku je naznačená v zátvorke.  
a) Angola, Brazília, Kuba, Mozambik, Portugalsko (jazyk) 

b) Durango, Denver, Tepic, Colorado Springs, Monclova (miestny čas) 

c) Duluth, Fort Ševčenko, Pogradec, Sebha, Örebro (breh jazera) 

d) Cobar, Lynn Lake, Ilo, Gela, Mednogorsk (nerastná surovina) 

3. Doplň „áno“ alebo „nie“ do nasledujúcej tabuľky podľa toho, či charakteristika v prvom stĺpci súvisí 
alebo nesúvisí s uvedenými štátmi. Pomôžu ti mapy v atlase.  

 Bangladéš Namíbia Japonsko 
monzúnové vetry    
studený morský prúd    
nadmorská výška nad 2000 m n. m.    



4. Predstav si, že stred orientačnej ružice zobrazuje polohu mesta Memphis v štáte Tennessee v USA. 
Doplň na správne miesto písmeno S označujúce smer na sever. Potom k jednotlivým hlavným 
a vedľajším svetovým stranám doplň názvy nasledujúcich miest USA: 

Montgomery, Chattanooga, Kansas City, Oklahoma City, Cleveland, Houston, Madison 

 

5. Vyplň geografickú doplňovačku a odhaľ tajničku. Je v nej ukrytý názov ostrova. Pomôžu ti mapy 
afrického kontinentu. Potom doplň správne výrazy do viet pod doplňovačkou týkajúce sa ostrova 
z tajničky. 

       Veľká aj Malá na severe Afriky. 

       Kotlina v Čade. 

       Oáza v Líbyjskej púšti. 

       Súostrovie v Mozambickom prielive. 

       Mesto v delte Nílu. 

       Je po ňom pomenovaný známy národný park v Afrike.  

       Africké nálezisko uránu. 

 Tajnička: _ _ _ _ _ _ _  
a) Ostrov z tajničky geograficky patrí k africkému kontinentu. Z politického hľadiska je súčasťou štátu  

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

b) Na tomto ostrove ...............-krát v roku predmety na pravé poludnie nevrhajú tieň. 

c) Na ostrove z tajničky je teraz o .................... hodiny ....................... (doplň viac alebo menej) ako na 
Slovensku.  
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